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RESUMO 

 
A dissertação apresenta um estudo analítico do discurso jurídico operacional – dogmático/ 
doutrinário – produzido no Brasil a respeito de alguns institutos-chave do direito 
administrativo – como princípio da legalidade, interesse público e discricionariedade – 
destacando os termos em que vem se dando a sua reformulação, nas duas últimas décadas, a 
partir da absorção do discurso teórico “pós-positivista” prescritivo. A partir da caracterização 
da Teoria Estruturante do Direito (Jurisprudência Hermenêutica) e do Constitucionalismo 
Ponderativo (Teoria da Argumentação), a dissertação, ao trabalhar de forma comparativa os 
discursos operacionais – tradicional e emergente – do direito administrativo, identifica 
esquemas teóricos mais absorvidos, o trabalho discursivo empreendido e seus 
desdobramentos no sentido de reforço da legitimidade dos institutos jurídicos envolvidos. Sob 
o apelo de um “novo paradigma” fundado pela Constituição Federal de 1988 e pautado em 
conceitos mobilizadores como Estado Democrático de Direito, princípios fundamentais e 
razoabilidade/proporcionalidade, o discurso doutrinário do direito administrativo vem 
reformulando o tratamento dado aos institutos jurídicos, como concretização da declarada 
missão de adequá-los ao regime democrático e de torná-los instrumento de concretização da 
ordem constitucional. No entanto, diante da insustentabilidade do discurso operacional 
tradicional, fundado em um modelo teórico-filosófico em declínio e incompatível com o nível 
de anseio vigente na sociedade contemporânea por controle da Administração Pública e por 
respeito e promoção dos valores constitucionais, a reformulação desse discurso caracteriza-se 
como instrumento de renovação da operacionabilidade do direito administrativo e de sua 
própria legitimidade1.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Palavras-chave: reformulação do discurso operacional; direito administrativo; absorção do discurso teórico 
“pós-positivista”. 
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ABSTRACT 

 
The dissertation presents an analytical study of legal discourse operational - dogmatic / 
doctrinal - produced in Brazil, about some key-institutions of administrative law – as  
principle of legality, public interest and administrative discretion - highlighting the conditions 
under which has been going to recast this discourse, in the last two decades, from the 
absorption of theoretical discourse "post-positivist" prescriptive. From the characterization of 
“Structural theory of law” (“Hermeneutical Jurisprudence”) “Balancing-made 
constitutionalism” (“Theory of legal argumentation”), the dissertation, while working on 
comparatively the discourses operating traditional and emerging, of administrative law, 
identifies the theoretical schemes absorved, the discursive work undertaken and its 
development towards strengthening the legitimacy of legal institutions involved. Under the 
call of a "new paradigm" established by the Federal Constitution of 1988 and ruled by 
mobilizing concepts like democratic rule of law and reasonableness / proportionality, the 
discourse doctrine of administrative law has been reformulating its treatment of legal 
institutions, as achieving the declared mission to tailor them to democratic regime and make 
them an instrument of implementation of the constitutional order. However, given the 
unsustainability of the traditional operational discourse, founded on a philosophical-
theoretical model in decline, and incompatible with the current level of yearning in society by 
controlling the government and for promotion of constitutional values, recasting this 
discourse features as an instrument of renewal of the operating of administrative law and of its 
own legitimacy2. 
 

                                                 
2 Key-words: reformulation of the discourse of legal doctrine; administrative law; absorption of theoretical 
discourse "post-positivist". 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A crise da racionalidade instaurada no século XX, somada aos questionamentos 

empreendidos pelas teorias críticas do Direito, refletiu-se na contestação do discurso jurídico 

tradicional, de modelo positivista-normativista, instaurando uma fase de incerteza e 

reformulação na teoria do direito.  

A partir do momento em que foi apontada a impossibilidade – ou, ao menos, a 

sua limitação a reduzido número de situações – da aplicação do direito de forma racional 

metódica nos moldes positivistas, é dizer, com a aplicação exclusiva dos métodos clássicos, 

fundada na concepção subjetivista do conhecimento e na crença em uma metodologia lógico-

formal, deu-se a progressiva emergência de teorias voltadas para a identificação/construção de 

uma nova racionalidade jurídica aplicável à prática decisória judicial. 

Essas teorias formam, conjuntamente, um novo discurso jurídico, prescritivo, 

preocupado em informar como deve ser empreendida a aplicação/concretização do direito 

para garantir que ela se dê de forma racional e democrática, e, portanto, legítima.  

Esse discurso vem sendo denominado de “pós-positivismo”, expressão pouco 

clara e que vem sendo utilizada de forma não muito criteriosa para identificar uma 

considerável variedade de teorias, mas que, de um modo geral, é permeado por duas idéias 

centrais: a preocupação com a racionalidade jurídica e o foco na atividade decisória 

judicial. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a incidência desse discurso teórico 

“pós-positivista” prescritivo no discurso dogmático doutrinário do direito administrativo 

brasileiro, é dizer, identificar as teses, os conceitos, os esquemas teóricos mais absorvidos por 

essa doutrina.  

O discurso jurídico dogmático é operacional. Sua finalidade é produzir e 

sistematizar conhecimento capaz de auxiliar a atuação do jurista prático, daquele que está, de 

alguma forma, envolvido com a regulação jurídica de conflitos reais. Sua preocupação maior 

é com a decidibilidade, com a operacionabilidade do sistema jurídico. O jurista se reporta a 

conceitos, a classificações, efeitos e não efeitos de diversos institutos jurídicos para alcançar 
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um entendimento no sentido de determinada decisão e, assim, controlar e findar uma 

determinada controvérsia jurídica concreta. 

Esse é, portanto, o nível de conhecimento mais próximo da prática cotidiana do 

jurista, está voltado para esta. Cabe à dogmática identificar a demanda por novas respostas, 

diante de situações para as quais o conhecimento produzido, até então, mostra-se 

insuficientemente operacional. 

O discurso dogmático não é construído, todavia, a partir apenas da práxis, ao 

contrário, ele tende a ser forjado em consonância com os âmbitos discursivos mais abstratos – 

teóricos e filosóficos. Discursos dogmáticos produzidos em sociedades com concepções 

distintas acerca do próprio direito, da norma, do poder, dos valores, tendem a ser bastante 

distintos entre si. 

Assim, as respostas a problemas de regulação concretos serão formuladas a 

partir do arcabouço teórico e filosófico dominante. As alterações nesses níveis mais abstratos 

tendem a produzir efeitos – mais ou menos abrangentes, mais ou menos cedo ou tarde – no 

discurso dogmático. 

Essa incidência do discurso teórico “pós-positivista” no discurso dogmático de 

alguns ramos do direito brasileiro é um fenômeno claro e facilmente identificável. Esse é o 

caso do direito administrativo, especialmente na última década. Não é intenção desta pesquisa 

identificar a existência ou inexistência do fenômeno. Ele ocorre. O que se pretende é analisar 

em que termos ele se dá, com quais fundamentos teóricos e filosóficos e quais são as 

implicações operacionais intentadas e/ou desencadeadas a partir dele. 

Para tanto, o trabalho foi idealizado da seguinte forma: o primeiro capítulo é 

dedicado a caracterizar o “discurso pós-positivista prescritivo”, em especial as matrizes que 

mais reverberam no discurso dogmático: a Jurisprudência Hermenêutica3 (JH) e a Teoria 

da Argumentação. Essas não são as únicas vertentes do “pós-positivismo”, mas foram 

identificadas, durante a pesquisa, como as que têm maior repercussão doutrinária e 

jurisprudencial no direito brasileiro.  

                                                 
3 O termo foi adotado a partir da obra do Prof. Gustavo Just, na qual a JH é conceituada como a corrente 
germânica que retoma a questão metodológica alemã, a partir da década de 50 do século passado,  partindo de 
referenciais da Hermenêutica Filosófica, especialmente a de Hans Georg Gadamer. JUST, Gustavo. Interpréter 
les théories de l’inteprétation. Paris: L’Harmattan, 2005, p. 61. Igualmente citado em OTERO, Christophe. 
Adveniente príncipe, cessat magistratus. Les Annales de droit, Mont-Saint-Aignan, n. 3, 2009, p. 246. Também 
será melhor esclarecido a seguir. 
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Para representação da Jurisprudência Hermenêutica, elegeu-se a obra de 

Friedrich Müller como ponto de partida e base para o estudo da corrente mencionada. À sua 

Teoria Estruturante do Direito é destinado o segundo capítulo, uma vez que consiste na 

construção teórica mais sistematizada da JH, tendo sido utilizada como ponto de apoio para 

outras manifestações desse mesmo contexto discursivo. São apresentados seus referenciais 

teóricos e principais características e postulados, bem como identificados reflexos dessa e da 

JH em geral no discurso jurídico operacional brasileiro. 

A respeito da Teoria da Argumentação, o nome escolhido foi o de Robert 

Alexy, devido a sua representatividade, à repercussão de suas obras “Teoria dos Direitos 

Fundamentais” e “Teoria da Argumentação Jurídica”, e à ampla adoção do princípio da 

proporcionalidade e da técnica da ponderação de interesses, nos moldes alexyanos, pelo 

discurso dogmático brasileiro contemporâneo. O terceiro capítulo é, justamente, dedicado à 

apresentação do Constitucionalismo Ponderativo4 (Cp) de Alexy – em especial, a teoria do 

discurso racional e a teoria dos direitos fundamentais – e à identificação dos seus reflexos no 

discurso jurídico nacional. 

O quarto capítulo é voltado para o discurso operacional doutrinário do direito 

administrativo brasileiro, com a análise pormenorizada de sua reformulação, notadamente no 

tratamento dos seguintes institutos: o princípio da legalidade, o interesse público, a 

discricionariedade administrativa, o processo administrativo e o poder de polícia. Em cada um 

desses pontos o discurso tradicional foi confrontado com o discurso emergente, tendo em 

vista a identificação das divergências entre eles e a análise da consistência dessas alterações – 

se substanciais ou meramente ornamentais. 

Por fim, cabe ressaltar que o trabalho consistiu em uma pesquisa essencialmente 

bibliográfica, voltada para a realização de uma “análise de conteúdo”5 do discurso operacional 

do direito administrativo. 

                                                 
4 O termo foi forjado na própria pesquisa para designar o discurso teórico prescritivo alexyano que sustenta a 
possibilidade controlabilidade racional das afirmações normativas do sistema jurídico a partir da idéia de 
centralidade dos direitos fundamentais – reconhecidos na ordem constitucional positiva e aplicados com o 
auxílio da ponderação de interesses e do princípio da proporcionalidade – e da justificação por meio do discurso 
argumentativo. A temática será mais detalhada no decorrer do trabalho. 
5 Miracy Gustin identifica a análise de conteúdo como uma estratégia metodológica que pode ter como objeto 
mensagem de mídia, histórias de vida, documentos, jurisprudência, legislação ou discursos, envolvendo 
procedimentos a partir dos quais “desmonta-se o(s) discursos da realidade objeto da pesquisa e se produz um 
novo discurso por meio de ‘traços de significação’, que resultam da relação dialética entre as condições de 
produção do discurso objeto de análise e as condições de produção de análise.” GUSTIN, Miracy. (Re) 
Pensando a pesquisa jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 111. 



11 
 

 

1. O DISCURSO JURÍDICO TEÓRICO PRESCRITIVO 

 

 

Um discurso jurídico teórico é formado pelo conjunto de produções 

discursivas6 dedicadas, em geral, à formulação de um conceito do direito, à 

identificação de sua estrutura, de seu meio de produção e de seus principais elementos, 

conceituando-os e classificando-os, e, ainda, à predicação dos meios de interpretação e 

aplicação do próprio direito. A maior atenção a uma ou outra dessas tarefas varia de 

acordo com as intenções e peculiaridades de cada obra, mas a adoção de alguns 

postulados e concepções basilares, por uma gama de autores, congrega-os em um 

mesmo panorama discursivo. 

O discurso jurídico teórico hegemônico, no Brasil, durante o século XX, 

tinha como principal pilar, declaradamente, o positivismo normativista de Hans Kelsen. 

O direito era, por esse, concebido como uma “ordem jurídica”, um “sistema de normas 

em vigor”7 identificadas como “comandos, permissões e atribuições de poder ou 

competência”, destinadas a “regular condutas humanas”8, que encontravam sua unidade 

no fato de terem o “mesmo fundamento de validade” e cuja aplicação se dava por 

progressão de um “escalão superior para um inferior”9, por meio de uma relação de 

“determinação e vinculação” sempre incompleta. 

No entanto, muito mais do que a Teoria Pura do Direito, o que prevalecia 

eram resquícios de um positivismo legalista e, de um modo geral, uma leitura distorcida 

da obra kelseniana10. Assim, no “senso comum teórico dos juristas”11 prevalecia a 

concepção do ordenamento jurídico completo e coerente, composto por leis que 

                                                 
6 Não só obras publicadas compõem essas produções discursivas, mas também manifestações orais 
acadêmicas – como aulas, simpósios, comunicações – contribuem para o reforço, divulgação, 
aprofundamento ou distorção do conteúdo veiculado em um determinado discurso jurídico. 
7 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 80. 
8 Id. Ibid., p. 33. 
9 Id. Ibid., p. 388.  
10 VENÉREO, Carlos Magno Sprícigo. Direito e Democracia na visão de Hans Kelsen. In: MACEDO, 
Paulo Emílio Borges de (Org.). Direito e Política: Anais do II Congresso Brasileiro. Curitiba: 2005, p. 19 
11 Expressão cunhada por Luis Alberto Warat e que designa o “conjunto de opiniões comuns dos juristas 
manifestados como ilusão epistêmica” criado por meio de uma acumulação de “hábitos de significação” e 
que condicionam a “produção, circulação e consumo das verdades nas diferentes práticas de enunciação e 
escritura do direito”. WARAT, Luiz Alberto. Introdução Geral ao Direito: interpretação da lei, temas 
para uma reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994, p. 13; 15; 16. 
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deveriam ser aplicadas de forma objetiva, por um juiz neutro, mediante a utilização dos 

métodos hermenêuticos clássicos, no exercício de um raciocínio silogístico. 

Em oposição ao discurso juspositivista e a esse “senso comum teórico”, 

emergiram vozes, a partir da década de 70, no Brasil, reunidas sob a denominação de 

“teoria crítica”12 e, mais posteriormente, já na década de 90, um novo discurso começou 

a ser veiculado, vindo a lograr, progressivamente, espaço e prestígio no cenário jurídico 

nacional. Esse último vem sendo identificado como “pós-positivismo”.  

À caracterização preliminar desse movimento discursivo, dedica-se esse 

capítulo, bem como à identificação de duas vertentes prescritivas inseridas no panorama 

“pós-positivista” e de grande incidência no discurso jurídico brasileiro: a Jurisprudência 

Hermenêutica e a Teoria da Argumentação Jurídica. 

Antes, no entanto, de apresentar as linhas gerais do discurso teórico em 

foco, é imperioso esclarecer em que sentido o termo “discurso” é utilizado no presente 

trabalho, tanto ao se referir ao discurso teórico, quanto ao discurso operacional.  

Muito embora houvesse uma concepção prévia a respeito, foi no decorrer 

do próprio trabalho, no processo de recontar os discursos, colocá-los face a face, 

recortá-los, dissecá-los, que a compreensão do conceito fez-se mais clara e precisa. 

Apresentou-se, então, radicalmente adequada a concepção de Michel 

Foucault a respeito do discurso. Mais do que um “conjunto regular de fatos 

lingüísticos”, como concebido pela lingüística, discurso, para Foucault, consiste em 

luta, jogo estratégico pelo domínio do conhecimento e, consequentemente, pelo domínio 

fático, concreto, macro e micro13. 

Partindo de sua leitura da obra de Nietzsche, Foucault compreende o 

conhecimento como invenção do ser humano decorrente de relações de poder, portanto, 

                                                 
12 Segundo Antônio Carlos Wolkmer, transformações sociais, políticas e culturais pelas quais passou a 
“sociedade burguês-capitalista” somadas a mudanças nos paradigmas dominantes nas ciências humanas 
desencadearam um movimento de reflexão crítica acerca do Direito dominante, resultando em um “amplo 
movimento transcontinental de ‘crítica jurídica’”. Segundo o jurista, tal movimento compreende múltiplas 
correntes e tendências de matrizes ideológicas e científicas distintas, mas que possuem em comum a 
proposta de repensar a dogmática lógica formal hegemônica em determinado momento propiciando 
condições para “o amplo processo estratégico/pedagógico de ‘esclarecimento’, ‘autoconsciência’, 
‘emancipação’ e ‘transformação’ da realidade social”. No Brasil, Wolkmer identifica quatro principais 
vertentes desse movimento: i) crítica jurídica de perspectiva sistêmica; ii) crítica jurídica de perspectiva 
dialética (abrangendo o “Direito achado na rua”, o “Direito insurgente” e o “Direito Alternativo”); iii) 
crítica jurídica de perspectiva semiológica; iv) crítica jurídica de perspectiva psicanalítica. WOLKMER, 
Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. São Paulo: Saraiva, 2002, p. XV, 32, 87. 
13 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005, p. 26. 
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como algo contrário ao instinto e não natural14, não sendo possível falar em sujeito de 

conhecimento prévio e a priori, mas apenas em sua invenção. 

Afasta-se, assim, da idéia do discurso como instrumento para a descoberta 

da verdade e, sendo esta última outra invenção do homem, o discurso passa a ser 

compreendido como instrumento de construção e controle da verdade que resulta na 

“formação de domínios de saber” a partir de relações de força na sociedade. 

Partindo dessas idéias, é possível identificar discurso jurídico como jogo 

estratégico fundado a partir de relações de força que versam sobre a força legitimada 

(ou seja, o direito). Trata-se, portanto, de uma luta ou jogo pela auto-legitimação. Nesse 

sentido, assevera Warat que “o consenso sobre a legitimidade do poder é decorrência de 

um trabalho discursivo"15. 

Muito embora atuem em níveis discursivos diversos, tanto o discurso 

operacional quanto o teórico, ambos objeto da pesquisa, possuem em comum a função 

de promover a auto-legitimação do direito. O primeiro, no entanto, configura-se como 

luta de forma muito mais explícita. Afinal, destina-se a servir de instrumento posto à 

disposição dos juristas para fundamentação de demandas jurídicas concretas. É um 

saber forjado para a luta, é a “lança e o escudo” com os quais o jurista se mune e 

ornamenta-se para a batalha judicial. 

Há, no entanto, um limite imposto ao discurso operacional. Tal limite, na 

tradição ocidental herdeira da modernidade, é representado pela racionalidade, pois só 

ela pode garantir a legitimidade discursiva e, consequentemente, do direito e de suas 

práticas. 

Apenas quem fala em nome da razão é autorizado a falar, como já 

anunciava Warat16 quando disse que só aquele que fala em nome de um monastério de 

sábios é autorizado a falar. 

Como o referencial de racionalidade não se encontra no discurso 

operacional, mas sim no teórico, é este último que fornece os parâmetros de 

                                                 
14 FOCAULT, op. cit., p. 16. 
15 WARAT, op. cit., p. 18. 
16 “Nenhum homem pronuncia legitimamente palavras de verdade se não é filho (reconhecido) de uma 
comunidade ‘científica’, de um monastério de sábios” WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao 
Direito: a epistemologia jurídica da modernidade. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1995, p. 68 
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possibilidade para o discurso operacional, é dizer, que diz se a construção discursiva 

operacional é ou não racional. 

O discurso teórico, portanto, apesar de não se encontrar explicitamente 

vinculado à batalha judicial, também consiste em instrumento de luta – sendo, ao 

mesmo tempo, fruto de outra luta pelo controle e produção da verdade. É com 

fundamento nele que o discurso operacional é produzido; é a partir das verdades 

produzidas pelo discurso teórico que o discurso operacional formula e reformula os 

institutos, conceitos e princípios de cada ramo do direito.  

O paradoxo, no entanto, de se analisar o discurso, é que isso só é possível 

produzindo outro discurso. Assim, certamente, esse trabalho é apenas mais um 

componente nesse jogo de forças e, como se trata de um discurso produzido por jurista e 

para o direito, provavelmente, não deixa de, por tortas linhas, reforçar sua legitimidade. 

Feito esse esclarecimento preliminar, segue-se, como já anunciado, a 

caracterização do discurso teórico prescritivo “pós-positivista” e de suas vertentes 

elencadas. 

 

 

1.1 PÓS-POSITIVISMO 

 

 

O conceito de “pós-positivismo” não é pacífico entre os juristas. O termo é 

utilizado para designar boa parte das teorias formuladas a partir da segunda metade do 

século XX, de forma pouco criteriosa. Necessário se faz, então, apresentar alguns 

conceitos formulados pelo discurso jurídico nacional acerca do tema. 

O “pós-positivismo” é concebido, por alguns autores, como uma 

complementação do juspositivismo, em especial do seu modelo normativista, através da 

reabilitação da razão prática, e não como sua superação. Assim entende Letícia 

Amorim17 que identifica como primeiro passo nessa direção a produção teórica acerca 

da lógica do razoável, na década de 50. Também aponta, como integrantes desse 

                                                 
17 AMORIM, Letícia Balsamão. Importância do positivismo em tempos pós-modernos. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, n. 65, p. 143-157, 2008, p. 145. 
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movimento de reabilitação, a “ciência social reconstrutivista” habermasiana e as teorias 

fundadas no modelo prudencial de Aristóteles. 

Outros, como Fábio de Oliveira, concebem o “pós-positivismo” como um 

“seguimento das teorias críticas”18 que agrega propostas alternativas tanto ao 

juspositivismo quanto ao jusnaturalismo. Uma terceira via pouco definida, mas que tem 

no neoconstitucionalismo a sua expressão mais promissora para vencer o “grande 

desafio contemporâneo”: a propositura de uma nova dogmática capaz de orientar a 

atividade prática jurídica em conformidade com os valores constitucionais e adequada 

ao modelo de sociedade eleito pela Constituição. 

Há também quem identifique o “pós-positivismo” como uma “síntese que 

supera dialeticamente” tanto o positivismo quanto o jusnaturalismo, como o faz Willis 

Santiago Guerra Filho19. Esta seria a concepção adequada ao modelo de Estado 

Democrático de Direito, cujo ponto fulcral é ocupado pelos direitos fundamentais, pois 

uma teoria jurídica “pós-positivista” incorporaria “elementos conceituais positivistas” 

sem abdicar da dimensão valorativa, compreendida como ideológica na perspectiva das 

teorias críticas.  

Por fim, o professor Paulo Bonavides identifica o “pós-positivismo” como 

a fase dos “grandes momentos constituintes das últimas décadas do século XX”20. As 

suas marcas principais seriam a reação e a crítica ao “positivismo ortodoxo” – 

capitaneadas, sobretudo, por Dworkin –, um constitucionalismo renovado com uma 

“teoria material da Constituição”, “direções metodológicas de modernização do Direito 

Constitucional”, a tópica e a centralidade dos direitos fundamentais.  

Assim, tanto as teorias críticas que contestam o discurso juspositivista, 

quanto as teorias prescritivas que, partindo da conclusão de insuficiência do modelo 

jurídico tradicional, propõem novos modelos de decisão e interpretação são, 

usualmente, denominadas, pela doutrina, de “pós-positivistas”. 

Tendo em vista que o presente trabalho tem por finalidade analisar a 

reformulação do discurso dogmático operacional do direito administrativo sob o influxo 

                                                 
18 OLIVEIRA, Fábio de. Por uma Teoria dos Princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.11. 
19 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípios Constitucionais na Perspectiva de uma Teoria 
Fundamental do Direito. In: CUNHA JR, Dirley da; PAMPLONA FILHO, Rodolfo (Org.). Temas de 
Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais, Salvador: Juspodivm, 2007, p. 262, 263. 
20 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 264. 
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do discurso teórico “pós-positivista”, interessará, apenas, a identificação e 

caracterização das teorias prescritivas e, em especial, aquelas que mais gozam de 

acolhimento pela doutrina e jurisprudência nacionais. 

Diante da variedade temática das teorias classificadas como “pós-

positivistas”, é possível identificar dois campos que possuem especial incidência na 

produção doutrinária brasileira: o da teoria da constituição e o da teoria da decisão 

judicial.  

Esta última é, usualmente, incorporada pelos próprios autores da teoria da 

constituição, dada a preocupação com a efetivação das normas constitucionais, 

sobretudo no âmbito da prática jurisdicional. Daí verificar-se a progressiva consolidação 

de um discurso que agrega elementos de ambas as teorias de forma quase que 

obrigatória.  

Esse movimento doutrinário contemporâneo fundado na teoria da 

constituição, abordada sob a ótica da teoria da decisão, vem sendo, amplamente, 

denominado de neoconstitucionalismo. 

Não há um conceito absolutamente fechado de neoconstitucionalismo, 

tendo em vista que este é marcado por variadas teorias e correntes. Segundo Luís 

Roberto Barroso, um dos juristas que mais e há mais tempo se dedica ao tema, o 

neoconstitucionalismo pode ser compreendido a partir de três aspectos: o histórico, o 

filosófico e o teórico21. 

Em seu aspecto histórico, o neoconstitucionalismo tem a sua origem 

vinculada ao pós II Guerra Mundial e, em especial, à promulgação da Lei Fundamental 

de Bonn em 1949 e à implementação do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha 

em 1951. 

Esse movimento de redemocratização pautado no direito constitucional foi, 

posteriormente, verificado na Itália pós-facismo, em Portugal e na Espanha, recém 

saídas de regimes ditatoriais. 

Nas décadas seguintes, em especial na década de 90, essa tendência foi 

assimilada por países da América do Sul e países do Leste Europeu, emergentes de 

regimes de ditadura militar e de regimes comunistas, respectivamente. No Brasil, o 

                                                 
21 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 245. 
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marco histórico é a Constituição de 1988, caracterizada pela ênfase nos direitos 

fundamentais, pela ampliação do sistema de controle de constitucionalidade, pela 

regulação dirigente das ordens econômica e social e por sua alta carga valorativa. 

Atentando-se para esse aspecto, é possível levantar uma primeira hipótese: 

o neoconstitucionalismo seria um fenômeno justeórico de pertinência contextual 

específica de países recém saídos de momento histórico anterior marcado por graves 

violações de direitos e voltados para a implementação e fortalecimento de valores e 

práticas democráticas e para a criação de mecanismos discursivos práticos impeditivos 

de novas violações a direitos humanos e aos valores correspondentes. 

Países de tradição democrática mais consolidada e de uma cultura de 

proteção dos direitos humanos mais fortalecida seriam menos propensos a adotar o 

discurso neoconstitucionalista, uma vez que o discurso já implementado mostra-se 

suficientemente eficaz. Isto não impede que haja pontos de permeabilidade, com a 

incorporação isolada de postulados, institutos ou, até mesmo, instituições. 

O aprofundamento nesse ponto, todavia, destoa dos objetivos do presente 

trabalho, sendo suficiente a caracterização do fenômeno neoconstitucionalista como 

discurso histórico culturalmente situado. 

O segundo aspecto vislumbrado por Barroso é o filosófico. Conforme o 

autor, filosoficamente, o neoconstitucionalismo estaria fundado no pós-positivismo que 

ele conceitua como conjunto difuso de idéias pautadas na superação do juspositivismo e 

do jusnaturalismo, é dizer, na superação da estrita legalidade através da leitura moral do 

direito sem recorrer a categorias metafísicas, mas sim à razão prática, à argumentação 

jurídica, aos princípios constitucionais, à nova hermenêutica constitucional e à teoria 

dos direitos fundamentais. 

Por fim, no aspecto teórico, o neoconstitucionalismo seria identificado 

com o postulado da força normativa da constituição22, com a expansão da jurisdição 

constitucional e com o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 

constitucional.  

Trata-se de movimento teórico centrado em duas idéias-chave – a da 

normatividade axiológica da Constituição Federal e a da necessidade de 

                                                 
22 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição.  Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 
1991. 
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controlabilidade racional da atividade decisória jurisdicional – e que se auto-proclama 

fundador de um novo paradigma, protagonista da superação do positivismo e do 

jusnaturalismo e fornecedor de respostas capazes de orientar a aplicação do direito. 

Constitui, portanto, um discurso eminentemente prescritivo que se propõe a orientar as 

condutas dos juristas e a própria produção/renovação do direito.  

No Brasil, o neoconstitucionalismo vem sendo adotado, progressivamente, 

pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais superiores a partir da Constituição 

Federal de 1988. Trata-se de discurso que se adaptou muito bem às necessidades de 

reconstrução democrática do país, de renovação da cultura jurídica desgastada pelo 

embate com a teoria crítica e de fortalecimento do Poder Judiciário diante do declínio 

do Executivo e do Legislativo e que vem produzindo amplos reflexos sobre a prática 

jurídica. 

O Ministro do STF, Gilmar Mendes, resume, com precisão, as 

características dessa “nova cultura jurídica” mais difundidas e reproduzidas no país:  

(i) a importância dada aos princípios e valores como componentes 
elementares dos sistemas jurídicos constitucionalizados, (ii) a ponderação 
como método de interpretação/aplicação dos princípios e de resolução dos 
conflitos entre valores e bens constitucionais, (iii) a compreensão da 
Constituição como norma que irradia efeitos por todo o ordenamento 
jurídico, condicionando toda a atividade jurídica e política dos poderes do 
Estado e até mesmo dos particulares em relações privadas, (iv) o 
protagonismo dos juízes em relação ao legislador na tarefa de interpretar a 
Constituição, e (v) a aceitação de alguma conexão entre Direito e Moral23 

Essa base teórica identificada por Luís Roberto Barroso e por Gilmar 

Mendes tem, em grande parte, sua origem na produção jurídica germânica da segunda 

metade do século XX. O postulado da “força normativa” da Constituição e a “nova 

dogmática da interpretação constitucional” estão diretamente ligados à Jurisprudência 

Hermenêutica. Já a ponderação como método, a natureza irradiante da Constituição e a 

idéia de conexão entre Direito e Moral são remetidas à Teoria da Argumentação 

Jurídica. São essas as duas vertentes do “pós-positivismo” que maior repercussão 

tiveram no discurso jurídico nacional e que terão suas linhas grais apresentadas a seguir. 

 

 

                                                 
23 MENDES, Gilmar Ferreira. Discurso proferido em 25.5.2009 na Embaixada da República Federal da 
Alemanha por ocasião dos 60 anos da Lei Fundamental de Bonn. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaArtigoDiscurso/anexo/discAlemanha.pdf. Acesso em 28 abr. 
2010. 
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1.2 A JURISPRUDÊNCIA HERMENÊUTICA 

 

 

A Jurisprudência Hermenêutica (JH) é uma corrente teórica originada na 

Alemanha no pós II Grande Guerra Mundial, a partir de um duplo processo24: através da 

reaproximação25 da tradicional discussão metodológica alemã e pela aproximação da 

filosofia hermenêutica, em especial da obra de Hans-Georg Gadamer. 

Partindo da noção de que o conhecimento acerca do direito, na condição de 

produto cultural da atividade humana, só pode ser acessado por meio da compreensão, 

inúmeros elementos da obra gadameriana – como circularidade da interpretação, pré-

compreensão, fusão de horizontes26 – forjados a partir do estudo da compreensão como 

condição ontológica de existência humana27, foram apropriados por juristas alemães na 

construção de um novo discurso metodológico.  

A tradição metodológica alemã, inaugurada com Savigny28 e continuada 

com a jurisprudência dos conceitos e jurisprudência dos interesses, ocupava-se do 

“processo de obtenção de decisões jurídicas concretas a partir da lei”29. Seu surgimento 

está intrinsecamente conectado à hegemonia do modelo de conhecimento científico que 

                                                 
24 “La constitution d’une jurisprudence herméneutique au sein de ce noveau panorama résulte alors d’un 
double processus. Le premier est la canalisation des nouvelles voies de réflexions vers um rapprochement 
avec la traditionelle et três germanique discussion méthodologique. (...) Le second processus est celui de 
la rencontre des recherches ainsi canalisées avec la philosophie hérmeneutique, et d’une façon três 
spéciale avec la pensée de Gadamer.” JUST, op. cit.,  p. 69. 
25 A teoria do direito, produzida na Alemanha no período em questão, era marcada por uma tendência 
antiformalista que se expressava através de uma ampla variedade de vertentes, como a do renascimento 
do direito natural, das quais a JH manteve-se afastada ao concentrar-se na problemática metodológica de 
tradição germânica.  Id. ibid, p. 66. 
26 CAMPOS, Luiza Ferreira. Um olhar sobre a hermenêutica filosófica: pela necessidade de interpelação 
do pós-positivismo a partir de suas raízes. In: XVII Congresso Nacional do Conpedi, 2008, Brasília. 
Anais eletrônicos. Disponível em: http://www.conpedi.org. Acesso em: 13 jan. 2010, p. 7-18 
27 CAMPOS, Luiza Ferreira. Ibid., p. 6. 
28 Em sua obra “Da Vocação de nosso tempo para a codificação e jurisprudência”, de 1814, Savigny 
problematiza o movimento de codificação que era empreendido, ressaltando a necessidade de se imprimir 
à nascente ciência do direito um caráter sistemático (“Com relação à condição da própria lei, deve-se 
procurar o mais alto grau de precisão e, ao mesmo tempo, o mais alto grau de uniformidade na aplicação. 
Os limites de sua aplicação devem ser definidos e regulados com mais clareza, visto que uma lei nacional 
geral deve substituir um direito consuetudinário”) e, consequentemente, a elaboração de uma teoria 
sistemática da interpretação capaz de identificar as atividades interpretativas que os juristas devem adotar 
para reconstruir o pensamento ínsito da lei e, assim, aplicá-la de forma correta. SAVIGNY, Friedrich Carl 
von. Da Vocação de nosso tempo para a codificação e jurisprudência. In: MORRIS, Clarence Morris 
(org). Os grandes filósofos do direito. Tradução de. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 29. 
29 KAUFMANN, Arthur. A problemática da filosofia do direito ao longo da história. In: HASSEMER, 
Winfried (org). Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas. Tradução de 
Marcos Keel. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2002. 
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marcou o século XIX e que produziu, no campo jurídico, o declínio do jusnaturalismo e 

o apogeu do juspositivismo. 

Metodologia, nesse sentido, corresponde à “reflexão sobre a própria 

atividade”30, no caso, a atividade científica jurídica de conhecimento da decisão correta. 

Tratava-se, portanto, de um conhecimento voltado para a controlabilidade decisória 

jurisdicional, e centrado na idéia de métodos interpretativos que conduziriam a atividade 

decisória do jurista. 

À primeira vista, parece contraditório que um conhecimento filosófico sem 

qualquer pretensão metodológica como assevera o próprio Gadamer31, seja assimilado 

por uma doutrina jurídica com preocupações de controlabilidade decisória. Just refere-

se ao “dilema” entre jurisprudência hermenêutica e hermenêutica filosófica, conectado 

ao antagonismo entre hermenêutica metódica e hermenêutica ontológica, considerando 

equivocada a concepção de que esta última estaria livre de preocupações metodológicas 

e epistemológicas32. 

Assim, o projeto gadameriano de legitimar filosoficamente a pretensão das 

ciências do espírito a partir de uma noção específica de verdade, diversa da que 

corresponde às ciências exatas, anunciaria a questão pós-positivista presente na 

Jurisprudência Hermenêutica33. 

Poder-se-ia dizer que a JH identifica na obra gadameriana elementos 

passíveis de utilização na construção de uma teoria alternativa à crise da racionalidade 

jurídica, capaz de responder satisfatoriamente às perguntas-chave do pós-positivismo.  

Em linhas gerais, a JH consiste numa corrente de teorias que, partindo de 

críticas anti-formalistas, dedicam-se a repensar as condições de possibilidade do 

processo decisório enquanto processo de compreensão e, como desdobramento, desvelar 
                                                 
30 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de José de Souza Brito e José Antônio 
Veloso. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1969, p. X. 
31 “não pretendia desenvolver um sistema de regras artificiais capaz de descrever o procedimento 
metodológico das ciências do espírito, ou que pudesse até guia-lo. (...) minha verdadeira intenção, porém, 
foi e continua sendo uma intenção filosófica: O que está em questão não é o que fazemos, o que 
deveríamos fazer, mas o que nos acontece além do nosso querer e fazer”. GADAMER, Hans-Georg. 
Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 
14. 
32 JUST, op. cit., p. 107. Aliás, conclusão passível de ser identificada a partir da leitura da própria obra 
gadameriana – “longe de mim negar o caráter imprescindível do trabalho metodológico dentro das assim 
chamadas ciências do espírito”. GADAMER, Hans-Georg. Ibid., p. 15. 
33 “C’est dire que l’herméneutique non seulement annonce la rationalité post-positiviste réclamée par les 
juristes, comme elle les incite en plus à rechercher dans leur pratique effective (...) les éléments qui la 
constituent”. JUST, Ibid., p. 108. 
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a práxis da atividade interpretativa, e buscar parâmetros de controlabilidade da mesma 

que garantam o respeito aos princípios e a consecução dos fins do direito. 

Está intimamente conectada com o contexto histórico do pós-guerra na 

Alemanha que, diante das conseqüências do regime nazista, foi palco, em um primeiro 

momento, de um renascimento do jusnaturalismo. 

O final do século XIX já havia sido marcado pela emergência dos 

primeiros questionamentos a respeito da controlabilidade das decisões e da aplicação 

subsuntiva do direito positivo. Por influência do irracionalismo, voluntarismo e 

vitalismo, a crise da racionalidade começava a se instaurar no âmbito jurídico e, na 

Alemanha, um de seus primeiros sinais consistiu no Movimento do Direito Livre34. 

No início do século XX, a marginalidade dos primeiros questionamentos 

dá espaço a teorias mais elaboradas. O neo-kantismo e a fenomenologia contribuem 

para o surgimento de uma concepção de ciência adequada ao direito, distinta do ideal de 

cientificidade das ciências exatas ou naturais, é dizer, adequada aos objetos culturais, e, 

consequentemente, com novas concepções metódicas. 

O neo-kantismo, que havia fundamentado a elaboração da teoria pura 

kelseniana e, portanto, contribuído para o positivismo normativista, no pós-guerra 

constitui base essencial do renascimento jusnaturalista empreendido por neo-kantistas 

da linha Sudo-ocidental alemã, em especial, Emil Lask e Gustav Radbruch.  

Além do desprendimento do modelo de ciência causal-explicativa 

possibilitado pelo historicismo e culturalismo que marcam o neo-kantismo, este também 

possibilitou a re-abertura para o aspecto valorativo do direito, vez que reconhecia não só 

a forma, mas também a matéria como elemento inafastável de todo fenômeno. Voltou-

se, assim, a falar em “direito justo”, não como ente ideal e metafísico, mas como 

construção histórico-valorativa inspirada num critério superior. 

                                                 
34 Contracorrente cujo marco inicial localiza-se no escrito de Oskar Bülow de 1885, “Lei e função social”, 
concebia a decisão judicial como resultado da atividade criadora do direito e não de mera aplicação 
silogística da lei; a sentença como ato de vontade inspirada na “sensibilidade jurídica” que antecipa o 
juízo e a fundamentação – aparentemente – lógica; a dedução lógica como mera aparência a serviço de 
interesses e não da verdade. Apesar da força das “denúncias”, faltava-lhe consistência epistemológica e 
suas conclusões assemelham-se mais a intuições oriundas do sentimento provocado pela observação da 
prática jurídica do que da reflexão ordenada. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1969, p. 68 
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Essa tendência culmina em Radbruch, para quem o direito consiste num 

fenômeno cultural voltado para a realização da idéia do direito, é dizer, a idéia de 

justiça35, mas em pouco tempo, perde força e crédito. 

Todavia não se poderia abrir mão novamente da presença da idéia de 

valoratividade e justeza no direito e, na Alemanha, o desafio de conciliar normatividade 

positiva com valoratividade foi assumido pela JH e a resposta dada com todas as letras 

era: Constituição.  

Dentre os principais nomes dessa corrente, é possível destacar Josef Esser, 

Karl Larenz, Friedrich Müller, Konrad Hesse e Peter Häberle. Com exceção de Esser, 

cuja obra não foi traduzida para o português, a obra de todos esses teve destacada 

contribuição na reformulação do discurso jurídico brasileiro nas últimas três décadas, 

em especial no direito constitucional, junto à doutrina e, destacadamente, na 

jurisprudência. A Teoria Estruturante de Friedrich Müller foi escolhida como teoria-

referência para o presente estudo, por consistir na produção discursiva mais ampla, 

detalhada e sistematizada produzida no bojo da JH. 

 

 

1.3 A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

 

As teorias da argumentação jurídica podem ser identificadas como uma 

das vertentes do denominado “pós-positivismo”, pois partem de um posicionamento 

crítico em relação à concepção do direito e ao método juspositivistas e trazem, em seu 

seio, um vínculo com o campo dos juízos morais. A “teoria da argumentação padrão”36 

concebe o direito como modo geral de argumentar e sustenta a possibilidade de controle 

e justificação dos juízos da razão prática, dedicando-se não só à identificação das regras 

que devem orientar o discurso jurídico para garantir resultados válidos e corretos, mas 

também à propositura de um método que possa ser adotado pelos juristas na prática real 

                                                 
35 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Coimbra: Armênio Amado Editor, 1979, p. 410 
36 Termo pelo qual Manuel Atienza designa as teorias da argumentação de Robert Alexy e Neil 
McCormick. ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito: teorias da Argumentação Jurídica. São Paulo: 
Landy, 2003 
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da argumentação. A principal preocupação dessa teoria é garantir a racionalidade e 

controlabilidade das decisões jurídicas. 

Trata-se, portanto, da “versão contemporânea da velha questão do método 

jurídico”37, como conclui Manuel Atienza, e nisso há uma certa aproximação com a JH. 

A alteração na concepção do direito, de sua estrutura, conduz a uma inafastável 

necessidade de reformulação metodológica. Assim, dentre as funções da teoria da 

argumentação, encontra-se a função prática de “oferecer uma orientação útil nas tarefas 

de produzir, interpretar e aplicar o Direito” e um “método que permita reconstruir o 

processo real da argumentação”38 

Entretanto, ao contrário da JH que constitui um movimento homogêneo 

em relação a suas raízes teórico-filosóficas e bem localizado, inclusive, 

geograficamente, os juristas que se dedicaram à elaboração de uma teoria da 

argumentação jurídica compõem um grupo muito mais heterogêneo e plural. 

Apesar de não formarem, propriamente, um movimento teórico, todas as 

teorias da argumentação jurídica têm um ponto em comum: só foram possíveis após a 

reabilitação da retórica no bojo do discurso jurídico, a partir da metade do século 

passado. O interesse pela argumentação entre juristas e jusfilósofos, após longo período 

de completo desprestígio, foi retomado a partir, principalmente, da obra de Theodor 

Viehweg, “Tópica e Jurisprudência”, cuja 1ª edição foi publicada em 1953, na 

Alemanha.  

Contestando a aplicação hegemônica da lógica dedutiva no âmbito do 

direito e a própria idéia de ciência do direito39, Viehweg empreendeu um resgate da 

Tópica aristotélica, identificando no pensamento jurídico, doutrina e práxis, a presença 

de topoi de argumentação, é dizer, de “fórmulas, variáveis no tempo e no espaço, de 

                                                 
37 ATIENZA, op. cit.., p. 118 
38 Id. Ibid., p. 224 
39 “Olhando para trás, comprova-se como do sistema jurídico lógico, isto é, de um nexo de fundamentos 
intacto, não resta já quase nada e o que resta não é suficiente para satisfazer, sequer de um modo 
aproximado, as modernas aspirações sistemático-dedutivas. Onde quer que se olhe, encontra-se a tópica, e 
a categoria do sistema dedutivo aparece como algo bastante inadequado (...). O centro de gravidade reside 
claramente, de modo predominante, na interpretação em sentido amplo e, por isto, na invenção. (...) A 
lógica tem de conformar-se em ficar em segundo plano. O primeiro cabe à ars inveniendi, como pensava 
Cícero, quando dizia que a tópica precede a lógica (cf. § 3, IV) Segue-se daí que, agora como 
antigamente, se deve conceder uma atenção substancial à tópica.” VIEHWEG, Theodor. Tópica e 
Jurisprudência. Brasília: UNb, 1979, p. 83 
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reconhecida força persuasiva”40 usadas com freqüência com o objetivo de obter o maior 

número de adesões. 

Propunha uma reaproximação da idéia de prudência, de Jurisprudência, em 

oposição à Ciência do Direito e seu ideal positivista. A aplicação do direito como 

expressão da prudência, é dizer, da “virtude de saber sopesar os argumentos, confrontar 

opiniões e decidir com equilíbrio”, exigia a adoção de um outro método: o tópico-

dialético, sendo a dialética a “arte de trabalhar com opiniões opostas que instaura entre 

elas um diálogo, confrontando-as, no sentido de um procedimento crítico”41. 

O próprio Viehweg reconheceu, ainda na década de 60, no prefácio à sua 

3ª edição, a presença de obras significativas dedicadas à construção de teorias da 

argumentação, declaradamente influenciadas pela Tópica, como “Panorama Del 

Pensamiento Jurídico em El Siglo XX” (1963) do espanhol, radicado no México, Luís 

Recaséns Siches e sua “lógica do razoável”, o “Tratado da Argumentação”42 de Chaïm 

Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca e “The Province and Function of Law” (1946) do 

australiano Julius Stone. 

Manuel Atienza identifica como precursores na elaboração de uma teoria 

da argumentação jurídica não apenas Viehweg, mas também Perelman43 e Toulmin44. A 

essa espécie de 1ª geração da argumentação jurídica é atribuído o mérito de ter 

desbravado um novo campo de investigação no direito, possibilitando o 

desenvolvimento das atuais teorias da argumentação. No entanto, por imprecisões 

                                                 
40 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Prefácio do tradutor. In: VIEHWEG, Theodor. Ibid., p. 4 
41Id. Ibid., p. 5 
42 Perelman, nessa obra cuja 1ª edição data de 1958, dedica-se ao estudo dos recursos discursivos capazes 
de persuadir e convencer através da linguagem e a traçar  um amplo panorama sobre a argumentação, 
identificando estruturas básicas da argumentação, como orador e auditório, as suas funções e um rol de 
técnicas argumentativas. PERELMAN, Chaïm. OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da 
Argumentação: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2005 
43 Perelman destacava retóricas aplicadas a campos específicos da retórica geral, constituindo a 
argumentação jurídica, dentre aqueles, o “paradigma da argumentação” e dedicou-se ao “estudo das 
técnicas e raciocínios próprios dos juristas”, denominado por ele de “lógica jurídica” (não como ramo da 
lógica formal, mas sim como ramo da retórica). ATIENZA, op. cit., p.74 
44 Stephen E. Toulmin, diferentemente de Viehweg e Perelman, não tem sua inspiração ligada à 
recuperação da tópica ou da retórica, mas sim à filosofia analítica, em especial àquela que parte da obra 
do “segundo Wittgenstein”, empreendendo uma crítica mais radical à aplicação da lógica formal dedutiva 
aos raciocínios em geral e não só aos da razão prática. Segundo Atienza, Toulmin chega a elaborar uma 
“verdadeira teoria da argumentação, dotada de um notável aparato analítico e que oferece pelo menos um 
guia para o exercício prático da argumentação”. Também exercerá uma significativa influência na 
elaboração da teoria da argumentação de Alexy. ATIENZA, op. cit., p. 109  
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conceituais e por falta de complexidade no âmbito da argumentação jurídica, essas 

primeiras obras não foram consideradas satisfatórias45. 

Nas três últimas décadas, no entanto, com a intensificação do interesse 

pela argumentação no campo do direito, foram desenvolvidas algumas teorias da 

argumentação jurídica de forma mais detalhada. Dentre essas, é possível destacar Aulis 

Aarnio, Manuel Atienza, Aleksander Peczenick, Klaus Günther, Neil MacCormick e 

Robert Alexy. O próprio Atienza sublinha que as obras dos dois últimos foram as que 

alcançaram maior difusão e que, apesar de originárias de tradições filosóficas e jurídicas 

distintas – respectivamente, Hume, Hart e a tradição da common law; Kant, Habermas e 

a ciência jurídica alemã – ambos “chegam, no final, a formular concepções da 

argumentação jurídica essencialmente semelhantes”46. 

Sem dúvida, dentre essas, a teoria que tem maior incidência e prestígio no 

discurso jurídico brasileiro é a de Robert Alexy. Partindo não apenas da teoria da 

argumentação jurídica de Perelman e de teorias meta-éticas (com destaque para a teoria 

de Toulmin) 47, mas, principalmente, da teoria do discurso de Jürgen Habermas, Alexy 

agrega à idéia de argumentação a concepção de uma racionalidade prática discursiva, 

afastando-se, assim, da concepção de que “o campo da argumentação é o do verossímil, 

do plausível, do provável”48, imprimindo em sua obra um apelo de racionalidade e 

segurança. 

Alexy propõe a sua própria teoria da argumentação, identificando-a como 

uma parte da teoria geral da argumentação prática, elencando as regras e as formas de 

justificação tanto do discurso prático geral quanto do discurso jurídico. Fixadas as 

regras a serem observadas no procedimento argumentativo jurídico, Alexy dedica-se a 

elaborar uma teoria procedimental específica para o campo dos direitos fundamentais 

que acaba resultando no Constitucionalismo Ponderativo alexyano, ao qual é dedicado o 

terceiro capítulo da presente dissertação. 

                                                 
45 ATIENZA, op. cit., p. 118 
46 Id. Ibid.. p. 118 
47 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 55 
48 PERELMAN, Chaïm. OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação: a nova retórica. 
São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 1 
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2. A TEORIA ESTRUTURANTE DE FRIEDRICH MÜLLER 

 

 

A obra do jurista Friedrich Müller é dedicada à construção de uma teoria jurídica 

e de uma metódica jurídica estruturantes que possam, concretamente, intervir na dogmática e 

na práxis jurídicas, reformulando-as. 

Nascido em 1938, Müller teve sua formação acadêmica jurídica inicial na 

segunda metade da década de 50 (graduação na faculdade de Erlangen-Nuremberg/Fribourg 

entre os anos de 1957 e 1962). Não presenciou, portanto, profissional e academicamente, os 

excessos do regime nazista, iniciando sua trajetória já em meio a uma forte tradição de crítica 

ao positivismo e de retomada jusnaturalista. 

Mais afastado, até emocionalmente, dos acontecimentos e herdando cerca de 

uma década de Constituição e de Corte Constitucional – Lei fundamental de Bonn de 1949 e 

Tribunal Constitucional Federal Alemão de 1951 – Müller insere-se em uma nova geração de 

juristas. O momento exigia um pensamento e prática adequados ao contexto de Estado 

democrático e constitucional de direito que vinha sendo construído, e os juristas alemães, 

então, já podiam observar com acuidade tanto o positivismo quanto o jusnaturalismo e passar 

a formular e prescrever novas bases para o direito. 

Nesse contexto, a contribuição de Müller é no sentido de identificar a estrutura 

da normatividade jurídica e, assim, também identificar as “condições fundamentais da 

concretização”49 das normas. Dedica-se, então, a uma teoria do direito centrada em uma teoria 

da norma que visa à construção de um conceito mais preciso e à identificação de seus 

elementos, de forma a permitir um trabalho de concretização mais adequado à própria 

estrutura normativa. 

Saber o que é uma norma jurídica, quais são seus elementos, enfim, qual é sua 

estrutura constitui uma exigência central na obra de Müller, um pré-requisito para delinear 

uma metódica jurídica, isto é, um saber voltado para identificar as possibilidades 

metodológicas de concretização normativa e, assim, prescrever as atitudes mais apropriadas 

                                                 
49 MÜLLER. Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e à metódica estruturantes. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 34. 
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na prática do, em suas palavras, “operador do direito”50. Trata-se, portanto, de estruturar a 

própria atividade prática do direito e, com isso, torná-la mais “operacional e controlável”51. 

 

 

2.1 O CARÁTER PRAGMÁTICO DA TEORIA ESTRUTURANTE 

 

 

Müller caracteriza sua obra como “pragmática”, não no sentido filosófico ou 

ideológico – como a epistemologia pragmatista de Peirce ou o falibilismo de Holmes ou o 

método pragmático de James – mas sim em razão da ligação imprescindível entre teoria e 

prática, entre teoria, metódica, dogmática e práxis.  

A construção de uma teoria do direito deve, para Müller, possibilitar a 

estruturação de uma metódica e de uma dogmática que contribuam pragmaticamente para o 

trabalho decisório, que o operacionalize. Trata-se de um “pragmatismo especificamente 

jurídico, sociológico e lingüístico”52. 

Assim, o autor reconhece também o caráter prescritivo de sua obra. A teoria e a 

metódica estruturante explicariam de modo consciente, compreensível e controlável a 

concretização do direito que ao se mostrarem de modo “razoável, realista e concretamente 

operacional” configurar-se-iam como opção de “modelo de reflexão e trabalho” a ser 

adotada.53   

A busca de Müller é, desta forma, por operacionalidade racional e controlável, 

por “determinidade do trabalho jurídico”54, na condição de exigências do Estado Democrático 

de Direito. Não se trata, todavia, da racionalidade e “determinidade” nos moldes do 

positivismo pré-giro lingüístico, mas sim de racionalidade e “determinidade” possíveis diante 

das conclusões anunciadas pela lingüística e pelas teorias críticas. 

                                                 
50 MÜLLER, 2007,op. cit., p. 274 
51 Id. Ibid., p. 235  
52Id. Ibid, p. 140. 
53 Id. Teoria estruturante do direito – fontes, posição na história... Entrevistadores Cecília Caballero Lois e 
Rodrigo Mioto dos Santos. In: MÜLLER,  Ibid., p. 278. 
54 Id. Ibid., p. 12. O termo “determinidade” é adotado pelo tradutor da obra para designar a idéia de uma 
atividade decisória conduzida de forma direcionada a conclusões racionais e operacionais, é dizer, uma atividade 
determinada, regrada, em oposição à idéia de atividade indeterminada, irracional, imprevisível, subjetiva. 
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Assim, antes de construir efetivamente sua obra, Müller parte, justamente, da 

crítica ao positivismo. Segundo ele, uma crítica mais ajustada do que a até então empreendida 

– inicialmente, pela Escola de Direito Livre e seguida pelas correntes sociológicas e pelo 

decisionismo – por buscar algo que aquelas, até então, não haviam alcançado: superar o 

dualismo kantiano no campo do direito. 

Preocupa-se, deste modo, em afastar-se tanto do “antipositivismo extremado” 

como o decisionismo de Schimitt que privilegia a decisão em detrimento da norma, quanto 

das correntes sociologistas que enfatizam a faticidade social e afastam-se da “racionalidade 

especificamente jurídica em vinculação à norma”55.  

Müller direciona-se, num primeiro momento, ao positivismo legalista, exegético 

e formalista, aquele que identifica texto de lei e norma e compreende a atividade de aplicação 

do direito nos moldes do raciocínio silogístico e orientada pelas regras clássicas de 

interpretação.  

Radicaliza, então, a superação de tais postulados através do recurso à lingüística, 

à hermenêutica filosófica e à tópica, como será visto em mais detalhes. A distinção entre texto 

normativo e norma e o entendimento partidário da impossibilidade de fixação de premissas 

através do recurso à lógica formal dada a natureza material daquelas constituem o cerne da 

crítica empreendida por Müller. 

Também, direciona críticas ao positivismo normativista de Hans Kelsen, 

discordando até mesmo de tal nomenclatura, uma vez que tendo como referência a concepção 

de norma jurídica nos moldes da teoria estruturante, a teoria pura do direito pouco teria de 

normativa, pois esta última conceberia a norma jurídica de modo absolutamente destituído de 

qualquer referência material ou concreta56. 

Segundo Müller, Kelsen ao separar, seguindo o dualismo kantiano, 

conhecimento e decisão e retirando do campo da teoria do direito e atribuindo à política 

judiciária toda a reflexão sobre o modo de tomada de decisão, furta-se a desenvolver meios 

concretos de interpretação e aplicação, resvalando na irracionalidade por caminhos opostos ao 

do decisionismo. 

A decisão como ato volitivo de escolha entre uma das possibilidades dentro de 

uma moldura fixada pela norma jurídica não é aceitável no contexto de Estado constitucional 

                                                 
55 MÜLLER, 2007, op. cit. p. 58 
56Id. Ibid., p. 48. 
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e democrático. Ademais, a teoria pura não informava como deveria ser fixada a moldura 

normativa, o que tornava a atividade de concretização do direito ainda menos controlável e 

determinada. 

Diante da superação do positivismo formalista e da constatação da omissão do 

positivismo normativista, Müller julgou não ser suficiente “polemizar de modo 

antipositivista”, mas sim “trabalhar de modo pós-positivista”57. Não se tratava, portanto, de 

ajustar questões semânticas do positivismo e buscar sua complementação de modo a torná-lo 

mais eficaz. Mostrava-se necessária a inserção do direito em um “novo paradigma”58 em que 

o dualismo kantiano, a separação entre “ser” e “dever ser” fosse superado.  

Assim, ao afirmar que “onde Kelsen acreditou ter de encerrar o seu trabalho, este 

apenas começa para uma teoria decididamente ‘impura’ aos olhos da teoria pura do direito”59, 

Müller não aponta para um desdobramento evolutivo ou saneado da obra kelseniana. Aponta, 

sim, para a tomada para si, por parte da teoria estruturante, da tarefa exilada pela teoria pura 

do âmbito da ciência do direito: fornecer subsídios teóricos e metodológicos capazes de tornar 

o trabalho jurídico prático mais operacional, racional e controlável, na terminologia do autor, 

estruturá-lo.  

Para isso, Müller propõe sua teoria e sua metódica elaboradas a partir de três 

recursos: a análise da jurisprudência, a aplicação da Hermenêutica Filosófica à jurisprudência 

e a aplicação da Tópica à jurisprudência. 

 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO “EMPÍRICA” DA TEORIA ESTRUTURANTE A 

PARTIR DA ANÁLISE JURIPRUDENCIAL 

 

 

Uma das acepções para o termo “indutiva” que caracteriza a teoria e metódica 

estruturantes refere-se ao meio pelo qual foram elaboradas. Müller é enfático ao afirmar que 

                                                 
57 MÜLLER, 2007,op. cit.  p. 140. 
58 Id.. Teoria estruturante do direito – fontes, posição na história... Entrevistadores Cecília Caballero Lois e 
Rodrigo Mioto dos Santos. In: MÜLLER, Friedrich. Ibid., p. 278. 
59 MÜLLER, Friedrich apud BONAVIDES, Paulo. Teoria estrutural do direito de Friedrich Müller. In: 
MÜLLER, Friedrich. Ibid., p. 235. 
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não teve um “mestre” ou “modelo”. A fonte de sua obra teria sido a análise da prática 

cotidiana do direito empreendida nos três anos seguintes à graduação como estagiário, em 

especial, a análise das decisões do Tribunal Constitucional Federal60. 

Nega-se, a seguir, um modelo teórico, uma “tradição acadêmica” ou erudita, a 

aplicar uma posição extrajurídica aos problemas do direito. Isto representaria, para Müller, 

uma “colonização científica ou, até mesmo, uma colonização ideológica”61.  

Parte, então, da análise jurisprudencial do Tribunal Constitucional para, 

primeiramente, identificar sua práxis metódica, concluindo pela disparidade entre como eram 

tomadas as decisões e como eram fundamentadas as tomadas de decisões. 

Segundo Müller, a jurisprudência continuava a professar a sua filiação à 

metodologia tradicional, mas, na prática, rompia com esta diante de casos concretos para os 

quais não fornecia instrumentos suficientes para uma solução razoável. Esse rompimento, 

todavia, não era admitido, refletido e exposto pela jurisprudência, ao contrário, era camuflado 

através de recursos semânticos.  

Müller identificou o que denominou por um “quadro de pragmatismo sem 

direção”62 inaceitável diante das exigências democráticas de clareza metodológica e 

objetividade jurídica. A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal apresentava pontos 

de evolução metódica, é dizer, utilizava recursos adicionais compatíveis com a matéria 

constitucional, mas faltava-lhe concepção global daqueles. 

A práxis jurídica, no dizer de Müller, “de qualquer modo faz o que precisa fazer, 

sem poder esperar pela teoria do direito”63, assim torna-se possível identificar as estruturas 

normativas através da observação da prática cotidiana. Deste modo, a teoria estruturante não é 

fruto do pensamento abstrato, de categorias e conceitos metafísicos, nem da aplicação de 

teorias extrajurídicas, mas sim resultado da observação da própria prática.  

Observado, no mundo empírico, como as decisões e as normas jurídicas são 

estruturadas, mostra-se imperiosa a formulação de uma teoria que explicite esse 

funcionamento peculiarmente jurídico e de uma metódica que informe como proceder de 

acordo com tais peculiaridades da forma mais racional, controlável, honesta e eficaz possível. 

                                                 
60 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito – fontes, posição na história... Entrevistadores Cecília 
Caballero Lois e Rodrigo Mioto dos Santos. In: MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: 
RT, 2007, p. 269. 
61 Id. Ibid, p. 277. 
62 Id. Métodos de trabalho do Direito Constitucional. São Paulo: Max Limonad, p. 37. 
63 Id. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007, p. 139. 
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Dessa forma, Müller imprime em sua teoria e sua metódica estruturantes 

sustentação na suposta peculiaridade do fenômeno jurídico verificável através da observação 

da prática cotidiana. 

Todavia, o próprio Müller reconhece a necessidade de uma teorização dos 

resultados da análise jurisprudencial para melhor esclarecer a “natureza da normatividade 

jurídica”64. É dizer, não basta a análise da práxis jurídica para identificar as estruturas do 

fenômeno jurídico, faz-se necessária a aplicação de modelos teóricos capazes de auxiliar na 

compreensão e organização do material empírico levantado. 

Os referenciais teóricos selecionados por Friedrich Müller foram a Hermenêutica 

Filosófica e a Tópica Jurídica. 

 

 

2.3 OS REFERENCIAIS TEÓRICOS DA METÓDICA ESTRUTURANTE 

 

 

2.3.1 A hermenêutica filosófica 

A palavra hermenêutica tem raízes profundas que remontam à antiguidade grega 

e uma vasta polissemia, mas, de forma geral, está atrelada ao processo de transmissão, 

explicação e compreensão de mensagens, é dizer, ao processo de tornar-se compreensível. 

O termo “hermenêutica filosófica” (HF) corresponde a uma das seis concepções 

modernas do termo65, segundo a qual a hermenêutica consiste em uma fenomenologia da 

compreensão existencial, é dizer, uma exploração filosófica das características e dos 

requisitos necessários a toda a compreensão, levando em consideração o modo de ser do 

Dasein66.  

                                                 
64 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007, p. 24. 
65 Segundo o ensinamento de Richard Palmer, as seis definições modernas de hermenêutica são: 1. uma teoria da 
exegese bíblica; 2. uma metodologia filológica geral; 3. uma ciência de toda a compreensão lingüística; 4. uma 
base metodológica dos Geistewissenschaften; 5. uma fenomenologia da existência e da compreensão existencial; 
6. sistemas de interpretação, simultaneamente recolectivos e iconoclásticos, utilizados pelo homem para alcançar 
o significado subjacente aos mitos e símbolos. PALMER, Richard. Hermenêutica. Lisboa: Edições 70, 1969, p. 
43. 
66 Em “Ser e Tempo”, obra publicada em 1927, Martin Heidegger empreende uma analítica da pre-sença 
(Dasein) – o ser do ente que somos nós – como pré-requisito para a concretização do pensamento a respeito do 
“ser”, da tarefa de questionar o próprio ser em seu sentido e a clareira que constitui a abertura e a disposição pré-



32 
 

 

Dois nomes são centrais na HF: Martin Heidegger, e Hans-Georg Gadamer que, 

adotando como substrato filosófico a ontologia existencial desenvolvida pelo primeiro, 

dedica-se a estudar a hermenêutica não como ciência metodológica, como na tradição de 

Schleiermacher e de Dilthey, mas como investigação de questões preliminares ligadas ao 

fenômeno da compreensão. A HF gadameriana não se destina a resolver problemas 

hermenêuticos práticos, mas sim, a “esclarecer as condições sob as quais surge a 

compreensão”67. Trata-se, portanto, de um saber essencialmente filosófico e não tecnológico. 

“Verdade e Método”, publicada em 1960, teve ressonância em inúmeros campos, 

inclusive na ciência jurídica. As conclusões acerca da experiência da compreensão68 atingiram 

a base fundante de toda a metodologia jurídica desenvolvida até então. 

A obra de Müller, cujo primeiro livro fora publicado em 1966, não poderia 

passar ao largo da HF, em face das pretensões assumidas pela metódica estruturante do 

direito.  

Müller reconhece a impossibilidade de concretização do direito fora da 

linguagem e alheio a “elementos pré-jurídicos da compreensão”69. Adota, portanto, o conceito 

de pré-compreensão em termos muito próximos aos delineados por Gadamer.  

Conforme a obra gadameriana, toda compreensão de um texto inicia-se pela pré-

compreensão do intérprete, vez que este se encontra imerso na historicidade e na tradição, não 

sendo capaz de se colocar frente ao texto de uma forma neutra, desprovida de pré-

compreensões e pré-conceitos70. É a pré-compreensão a responsável por guiar a atividade 

interpretativa, constituindo condição de possibilidade de toda compreensão71. 

A adoção de tal concepção não pode ocorrer sem que haja uma ampla reforma na 

teorização metodológica. Novos questionamentos metodológicos fundamentais para a 

concretização do direito são identificados a partir do desvelamento das estruturas da 

compreensão. A pergunta central para juristas teóricos que se dedicam ao estudo da aplicação 

                                                                                                                                                         
ontológica que caracteriza a pre-sença. HEIDEGGER, Martin. O fim da filosofia e a tarefa do pensamento. In. 
_______. Os pensadores: Martin Heidegger: conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Nova cultural, 
1999, p. 102-108. 
67 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis: Vozes, 2004, p. 391. 
68 Compreensão enquanto uma das estruturas existenciais da pre-sença, modo de ser da pre-sença a partir de uma 
posição, visão e disposição prévias, que se dá em um movimento circular a partir do qual toda interpretação e 
predicação se movem de forma inelutável. HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo I. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1989, 
p. 207.  
69 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007, p. 80. 
70 GADAMER, Hans-Georg. Ibid., p. 356. 
71 GADAMER, Hans-Georg. Ibid., p. 390. 
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do direito passa a ser, então, sobre a possibilidade de controlabilidade dessa atividade diante 

da sua, aparentemente, inegável condição pré-compreensiva. 

Para Müller, a reflexão sobre a introdução de elementos da pré-compreensão de 

forma racionalizada e controlável no processo de concretização normativo passa a ser tarefa 

da teoria do direito, ignorada, até então, pelo positivismo. Só “a pré-compreensão 

racionalizada e diferenciada, no âmbito do possível, é o pressuposto de uma compreensão 

controlável”72.  

Müller reconhece, todavia, que a racionalização de pré-opiniões é, “em princípio, 

apenas limitada”. Por isso, conclui pela necessidade de uma “complementação referente à 

dimensão do método”73 que indique como controlar elementos da realidade, pré-compreensão 

pré-jurídica envolvidos no processo de concretização. Para Müller, esse caminho pode ser 

formulado nos termos da teoria da norma. 

Outras conclusões da HF, como a atualidade de toda compreensão, a 

inseparabilidade entre interpretar e aplicar, a circularidade da compreensão e a contribuição 

do sujeito compreendente na construção do sentido do texto, têm a pertinência no campo 

jurídico reconhecida por Müller. 

Dado o caráter lingüístico das normas jurídicas, o direito só pode funcionar 

através da linguagem e, portanto, as condições gerais da compreensão lhe são aplicáveis. 

Todavia, para Müller, “não há nenhuma razão para que a teoria do direito ‘assuma’ a 

hermenêutica filosófica”74. 

Segundo Müller, a experiência da concretização jurídica apresenta 

peculiaridades decorrentes do aspecto normativo do direito e da exigência de “determinidade” 

e de validade. Há uma agudização desses nexos que implica uma exigência de modos de 

trabalho específicos que devem ser fixados pela teoria e metódica estruturante e não pela HF. 

Ademais, a própria metódica jurídica é considerada como capaz de chegar a 

conclusões muito mais pertinentes através da observação indutiva do trabalho jurídico do que 

as conclusões da HF. 

A pré-compreensão geral é substituída pela pré-compreensão específica jurídica 

que tem como referência principal a norma vigente. Conforme Müller,  

                                                 
72 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007, p. 85. 
73 Id. Ibid., p. 87. 
74 Id. Ibid., p. 222. 
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A referência à práxis, que precede toda e qualquer interpretação, a referência vital do 
intérprete ao processo de compreensão, a pré-compreensão, a inserção do intérprete 
num contexto de tradição a ser atualizado esses conceitos centrais de uma 
hermenêutica ‘filosófica’ ou ‘orientada para ciências humanas’ são deixados 
gradualmente para trás pelos achados análogos da metódica jurídica75. 

Assim, muito embora utilize conceitos e construções próprias da HF para 

construir sua teoria estruturante, Müller acaba renegando-a sob o argumento de que 

conclusões mais apropriadas às peculiaridades do trabalho e conhecimento jurídico podem ser 

retiradas da observação e estudo da jurisprudência. 

Ademais, diante de “exigências jurídico-positivas”, como de determinalidade e 

claridade, a HF encontraria relevantes limitações. Para ilustrar, Müller faz referência à 

possibilidade de “deter o círculo hermenêutico” por “razões legítimas e juridicamente 

autônomas”76. 

Dessa forma, Müller intenta não só não ficar preso a uma determinada corrente 

filosófica, como também abre espaço para um tratamento metodológico da atividade de 

compreensão normativa muito maior do que a obra gadameriana permitiria. 

Muito embora Gadamer não negue taxativa e a priori a possibilidade de 

realização de estudos hermenêuticos enquanto ciência metodológica voltada para a 

interpretação de textos lingüísticos – “longe de mim negar o caráter imprescindível do 

trabalho metodológico dentro das assim chamadas ciências do espírito”77 – ao empreender 

seus estudos, questionará, de forma inequívoca, certos pontos da visão metodológica da 

hermenêutica e da própria epistemologia. A possibilidade de desenvolvimento de um sistema 

de regras artificiais capaz de descrever o procedimento metodológico das “ciências do 

espírito”, ou que pudesse guiá-lo, resta seriamente comprometida. 

 

 

2.3.2 A Tópica Jurídica 

A segunda matriz aplicada por Müller aos resultados de sua análise 

jurisprudencial foi a Tópica Jurídica. A obra “Tópica e Jurisprudência” de Theodor 

Viehweg, publicada em 1953, constitui o ponto fundador e irradiador dessa corrente que 

                                                 
75 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007, p. 223. 
76 Id. Ibid., p. 26. 
77 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis: Vozes, 2004, p. 15.  
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reformulou profundamente o ambiente teórico alemão da segunda metade do século XX e que 

serve de sustentação para diversas obras produzidas a partir de então78. 

Conforme Tércio Ferraz Jr., a tópica caracterizou, tradicionalmente, o estilo do 

pensamento jurídico, caindo em ostracismo a partir da hegemonia do pensamento cartesiano 

moderno. Resgatada por Viehweg, ao identificar o pensamento jurídico como tópico, a tópica 

é apresentada não como um método, mas sim como um estilo de pensar de forma 

argumentativa, dialética e não sistemática79. 

Tal resgate encontrou o ambiente favorável na Alemanha, da década de 50, na 

qual prevalecia uma Ciência do Direito descrente do positivismo e de sua metodologia e 

decepcionada diante do fracasso da ressurreição jusnaturalista intentada por Radbruch.  

Havia uma nova Constituição, uma nova ordem social sendo instaurada e uma 

ordem jurídica a ser reformulada. Tratava-se de um momento de interrupção, de viragem, um 

dos modos, segundo Viehweg, de irrupção da tópica80. Outros dois modos de irrupção 

também estavam presentes: a conjuntura era marcada pela preocupação destacada com a 

interpretação dos fatos e com o uso da linguagem. 

Assim, a tópica parecia servir como guia ideal para a construção de uma teoria, 

metodologia e dogmática constitucionais, em face das peculiaridades do seu objeto. A 

Constituição, com sua estrutura aberta (normas pouco definidas) e com a congregação de 

valores plurais diante de uma sociedade ampla e pretensamente democrática como a ocidental, 

necessitava de uma abertura metodológica capaz de proporcionar uma efetivação não 

alcançável pela metodologia tradicional positivista. 

Mas, quais são os contornos da tópica jurídica defendida por Viehweg? Segundo 

Paulo Bonavides, aquele parte da tópica clássica que remonta a Aristóteles e da distinção de 

Nicolai Hartmann entre pensamento sistêmico e pensamento tópico, para empreender a 

idealização de uma “técnica de pensar o problema”, em sentido contrário ao de Ferraz Jr., um 

método para “tratar e conhecer o problema por via do debate e da descoberta de argumentos 

ou formas de argumentação”81. 

                                                 
78 Alusão anterior à obra de Viehweg encontra-se no ponto 1.3. 
79 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: 
Atlas, 2001, 323. 
80 Id. Ibid., p. 325. 
81 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 491. 
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Diante da impossibilidade de dedução sistemática dos recursos argumentativos, 

essa argumentação deve ser orientada pelo próprio problema. O critério, portanto, deixa de ser 

abstrato e passa a ser situacional, material. 

É a partir dessa concepção que Müller identifica a aplicação tópica do direito 

como aquela que “visa o teor material”82 que concebe o direito como sistema aberto e que, 

portanto, se dirige “para além da norma” e das fontes formais. Procura afastar-se da 

concepção retórica da tópica para ater-se, apenas, à conclusão de que há elementos tópicos na 

concretização do direito. 

O movimento tópico da concretização é responsável por evitar que o jurista se 

perca no formalismo, no normativismo nos moldes kelsenianos, mas encontra sua limitação 

na visão de que o texto é mero ponto de partida para a solução de um problema jurídico, um 

entre tantos outros topoi83.  

Para Müller, o teor literal da norma tem efeito esclarecedor e estabilizador, 

indispensáveis para o Estado de Direito. Por isso, partindo da noção de Esser de 

complementação entre “procedimento referido a problemas” e “procedimento por dedução de 

conceitos”84, Müller sustenta que a ênfase deve ser dada no elemento normativo e não no 

problemático. “Sustenta tal posicionamento sob o argumento de que a conscientização mais 

adequada do problema seria uma tarefa do próprio legislador democrático”. 

 

 

2.4 A METÓDICA ESTRUTURANTE: UMA BUSCA PELA 

RACIONALIDADE MÁXIMA ATRAVÉS DO TRABALHO JURÍDICO 

ADEQUADO À ESTRUTURA NORMATIVA 

 

 

Müller vale-se, assim, de elementos tanto da tópica quanto da HF para 

reformular a concepção da norma jurídica. A partir da hermenêutica, radicaliza a distinção 

entre texto e norma, inserindo a interpretação no processo de construção normativa. Através 

                                                 
82 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007, p. 85. 
83 Id. Ibid., p. 31. 
84 Id. Ibid., p. 89. 
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da tópica, insere elementos fáticos, materiais, no conceito de norma jurídica, que compõem 

parcela normativa, e não meramente fática, que também é constituída de modo interpretativo. 

Assim, para Müller, a norma jurídica é o produto da concretização empreendida 

pelo operador do direito de maneira tópica, guiado pela pré-compreensão, metodologicamente 

orientado e normativa e materialmente vinculado. A racionalidade dessa concretização 

normativa constitui preocupação central do autor, diante do fundamento garantista da 

democracia e do Estado de Direito. 

Grosso modo, a teoria estruturante do direito sintetiza hermenêutica, tópica e 

metodologia visando à formulação de uma metódica fundamentada teórica e filosoficamente, 

capaz de convencer da viabilidade de seu projeto de racionalidade e controlabilidade da 

produção e aplicação normativa – concretização – na prática do direito. 

Müller reconhece tratar-se da busca por uma “racionalidade máxima” em virtude 

da impossibilidade de se alcançar a racionalidade integral85. As condições para alcançar tal 

racionalidade são, em primeiro lugar, reconhecer o caráter hermenêutico e tópico da 

concretização e a insuficiência dos métodos clássicos e da lógica formal; em seguida, adotar 

uma conduta proba durante o procedimento de concretização de modo a torná-lo o mais 

transparente possível86; por fim, a adoção de uma “pluralidade de ‘métodos’ relativos, 

limitadamente racionalizadores”87 que conduzam à concretização da norma e à sua aplicação. 

Partindo, então, dessa complementação mútua entre “procedimento 

problemático” e “procedimento conceitual dedutivo”, tendo em vista a superação do dualismo 

kantiano, Müller insere essa visão complementarística na própria concepção estrutural de 

norma. É analisando a norma jurídica e construindo uma teoria da norma que engloba 

elementos tópicos e hermenêuticos, que Müller constrói uma teoria da norma, a base de sua 

teoria estruturante do direito. 

A norma jurídica, segundo Müller, não é uma ordem, um juízo hipotético que 

expressa uma vontade materialmente vazia, mas sim o resultado da concretização 

empreendida pelo jurista. 

Concretizar não significa interpretar, aplicar ou individualizar a norma. 

Concretização é o trabalho de construção da própria norma jurídica. Nas palavras do autor, 

concretizar é “produzir diante da provocação pelo caso de conflito social, que exige uma 
                                                 
85 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007, p. 107. 
86 Id. Ibid., p. 108. 
87 Id. Ibid., p. 112. 
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solução jurídica, a norma jurídica defensável para esse caso no quadro de uma democracia e 

de um Estado de Direito”88.  

A distinção entre texto e norma aqui é fundamental. Müller qualifica o texto da 

lei de “virtual”89, pois, embora ele exista fisicamente escrito, só pode produzir efeito quando 

provocado por um caso concreto. Trata-se de uma “pré-imagem” que indica direções, mas não 

um “quadro de referências”. 

A concretização da norma é tarefa do operador do direito. Ele deve partir do 

texto da norma90, interpretando esse elemento lingüístico, com o auxílio dos métodos 

hermenêuticos, para, então, alcançar a primeira estrutura na norma jurídica: o programa 

normativo. 

O programa da norma deve ser elaborado com o auxílio de elementos de trabalho 

de natureza, em um primeiro momento, lingüística91. 

É sob a perspectiva seletiva e valorativa do programa normativo que o operador 

do direito constrói a segunda estrutura da norma jurídica: o âmbito normativo. Diante do 

“âmbito material”, é dizer, da parcela da realidade afetada pelo programa da norma, o “âmbito 

do caso” deve ser interpretado (na condição de elemento lingüístico de segunda ordem), 

"sobretudo mediante os recursos tradicionais”92. Desta forma, o âmbito normativo é 

constituído pelos dados relevantes do âmbito material, sob a perspectiva do programa 

normativo. 

O âmbito da norma pode ser, todavia, totalmente criado pelo próprio direito e 

não formado por uma parcela da realidade pré-existente selecionada e compreendida.  Nas 

palavras do autor, âmbito normativo é “estrutura básica do segmento da realidade social que o 

programa da norma ‘escolheu para si’ como a ‘sua’ área de regulamentação ou que ele em 

parte ‘criou’”93. É o que ocorre, como exemplifica o próprio autor, no caso de normas sobre 

prazos, formas e regras procedimentais. 

A norma é, então, formulada, de forma genérica, pelo jurista, ao interligar 

programa e âmbito normativo94. 

                                                 
88 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007, p. 150. 
89 Id. Ibid., p. 131. 
90 Id. Ibid., p. 135, 137. 
91 Id. Ibid., p. 151. 
92 Id. Ibid., p. 29-30. 
93 Id. Ibid., p. 224. 
94 Id. Ibid., p. 151. 
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Assim, com a inserção de elementos materiais, realísticos, na estrutura da norma, 

Müller julga ter superado o dualismo kantiano. “Ser” e “dever ser” formam, estruturalmente, a 

norma jurídica. A teoria do direito pode, então, ser caracterizada de forma tanto indutiva 

quanto dedutiva, aberta ao real, mas vinculada normativamente, dispensando, portanto, 

recursos metafísicos. 

Desse conceito de norma concretizável, construível pelo operador, decorre a 

ligação essencial entre teoria e metódica sustentada por Müller. Se o direito é composto por 

normas estruturadas tal como concebido pela teoria estruturante, torna-se imperiosa a 

elaboração de uma metódica que reflita e proponha modos de trabalho capazes de resultar em 

concretizações racionais, é dizer, de modo controlável. Isto porque, como expõe o autor, “na 

ciência jurídica, enquanto ciência normativa aplicada, as exigências de vigência e 

obrigatoriedade devem ser formuladas de forma decisivamente mais rigorosa do que nas 

disciplinas não normativas das Ciências Humanas”95. 

Assim, teoria e metódica estruturantes são duas faces de um mesmo trabalho, 

complementares para o êxito da missão de proporcionar operacionalidade à práxis jurídica. 

Desvelada a estrutura de concretização do direito pela teoria estruturante e a 

insuficiência da lógica formal dos cânones interpretativos, a ciência do direito, segundo 

Müller, torna-se mais sincera, mas não mais insegura. Esse esclarecimento é, em verdade, um 

“pressuposto necessário de racionalidade maior”96.  

Uma das funções da metódica estruturante, pode-se facilmente concluir, é 

justamente garantir que o nível de insegurança não se eleve. Embora os postulados 

positivistas tenham sido superados, a exigência por segurança, certeza, previsibilidade e 

determinabilidade permanecem no universo jurídico.  

Tais valores integram a base de sustentação e legitimação do direito moderno e 

não são abandonados pelas teorias prescritivas “pós-positivistas” de um modo geral. Isto 

porque, são exigências do Estado de Direito democrático e constitucional, o referencial 

político pós-positivista. 

                                                 
95 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do Direito Constitucional. São Paulo: Max Limonad, p. 21.  
96 Id. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007,  p. 76. 
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Assim, cabe à metódica jurídica oferecer uma possibilidade para a “aporia 

fundamental do direito”, segundo Müller, “a exigência de objetividade e validade universal 

máximas, apesar e juntamente na contingência histórica e social”97. 

Cumpre, portanto, à metódica estruturante, indicar quais são os elementos de 

trabalho de concretização, os “modos efetivos de trabalho” do operador do direito. O sentido 

do termo metódica adotado é, segundo Müller, abrangente, envolvendo hermenêutica, 

interpretação, métodos de interpretação, metodologia, enfim, todas as modalidades de 

trabalho da concretização da norma98. 

Esses elementos são expostos de forma mais clara e detalhada na construção da 

metódica do direito constitucional. Diante da peculiaridade do objeto em questão – a 

Constituição – e da total insuficiência dos métodos tradicionais de interpretação e aplicação 

quando utilizados em matérias constitucionais, o foco, não só de Müller, mas dos juristas 

alemães em geral preocupados com a metodologia a partir da década de 50, era a elaboração 

de uma metodologia do direito constitucional capaz de guiar o intérprete, o decididor no seu 

trabalho com a Lei Fundamental de Bonn. 

Müller divide os elementos de concretização em dois grupos: um relacionado ao 

tratamento do texto da norma e outro ao âmbito da norma. 

O primeiro subgrupo é o dos elementos metodológicos strictiore sensu. Este 

abrange as regras tradicionais da interpretação – interpretação gramatical, histórica, genética, 

sistemática e teleológica –, os princípios da interpretação da constituição desenvolvidos pela 

doutrina e pela jurisprudência e os subcasos de regras tradicionais da interpretação.  

Os princípios da interpretação da constituição configuram, em regra, subcasos 

dos métodos tradicionais adaptados, todavia, à peculiaridade da matéria constitucional. 

Englobam a acepção dos direitos fundamentais como sistema fechado e coerente, do direito 

constitucional como sistema de valores, o princípio da interpretação das leis em conformidade 

com a Constituição e o critério de aferição da correção funcional99. 

Entre os subcasos de regras tradicionais da interpretação, Müller identifica o 

critério de interpretação a partir do nexo da história das idéias, da aferição do efeito 

integrante, do quadro global de direito pré-constitucional, do nexo de normas de direitos 

                                                 
97 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: RT, 2007, p. 67. 
98 Id. Ibid. p, 22. 
99 Id. Métodos de trabalho do Direito Constitucional. São Paulo: Max Limonad, p. 81. 
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fundamentais e de normas de competência, e os princípios da concordância prática, da força 

normativa da constituição e da unidade da constituição100.  

Os demais grupos de elementos de concretização referem-se ao âmbito da 

norma, a elementos dogmáticos, de técnica de solução, de teoria e de política constitucional. 

Esses elementos não substituem, segundo Müller, os recursos metódicos auxiliares 

tradicionais e os mais recentes, mas contribuem complementariamente para uma diferenciação 

metódica mais detalhada e honestamente fundamentada. 

Conforme o autor, a reflexão envolvendo os elementos relacionados ao âmbito 

da norma, por exemplo, mostra-se necessária para uma concretização envolvendo “conceitos 

normativos formais de orientação necessariamente material como ‘proporcionalidade’, 

‘necessidade’, ‘adequação’ etc”101. 

Müller não se furta, ainda, a fixar uma hierarquia entre esses elementos para ser 

observada em caso de conflito entre eles. Assim, no caso de um conflito entre um elemento 

diretamente referido à norma e outro não diretamente referido, deve prevalecer o elemento 

diretamente referido, por tratar-se de uma preferência normativa102. 

Conflitos entre elementos diretamente referidos, deve prevalecer aquele que 

estiver mais próximo do texto da norma, este é o “ponto de referência hierarquicamente 

precedente da concretização”103.  

Por fim, no caso de conflito entre elementos não diretamente referidos a normas, 

não existem regras de preferência, não há graus de obrigatoriedade jurídica a priori. A 

solução, diante do caso concreto, deve priorizar os elementos que possam proporcionar uma 

decisão mais plausível, melhor, mais ajustada e que, portanto, envolve “valorações cujo 

caráter subjetivo não é evitável, nem deve ser encoberto”104. 

 

 

                                                 
100 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do Direito Constitucional. São Paulo: Max Limonad, p. 82-88 
101 Id. Ibid., p. 89. 
102 Id. Ibid., p. 100. 
103 Id. Ibid., p. 101. 
104 Id. Ibid., p. 100. 
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2.5 REFLEXOS E NÃO REFLEXOS DA JURISPRUDÊNCIA 

HERMENÊUTICA E DA TEORIA ESTRUTURANTE DO DIREITO NO 

DISCURSO OPERACIONAL DO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

Apresentadas as linhas gerais da Teoria Estruturante do Direito, impõe-se 

identificar de que modo essa, juntamente com as demais contribuições da JH, vêm incidindo 

no discurso jurídico nacional. Em virtude, até mesmo, da atenção dispensada ao direito 

constitucional pela maioria dos juristas ligados à JH, é esse o ramo do direito em que mais se 

verifica a presença das teorias elaboradas por aqueles, em especial, nos campos da 

interpretação constitucional e do controle de constitucionalidade 

Para melhor investigar tal incidência, o “Curso de Direito Constitucional” de 

Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco servirá 

como principal guia na verificação dessa absorção consciente e intencional de uma larga base 

teórica da JH. 

Visando traçar um panorama dos métodos, princípios e limites da interpretação 

constitucional, é explicitado, preliminarmente, no “Curso” citado, o modelo epistemológico 

adotado. Nesse diapasão, verifica-se, na obra, o alinhamento com inúmeros dos postulados 

gadamerianos – embora nem sempre remetidos a Gadamer, mas sim a Karl Larenz105 e, até 

mesmo, a Miguel Reale – a saber: i) a tarefa da interpretação é a aplicação, é dizer, 

“concretizar a lei em cada caso” (utilizando-se já do vocabulário de Müller); ii) a relevância 

da pergunta na atividade hermenêutica; iii) a fusão de horizontes e a importância tanto da 

tradição quanto da situação hermenêutica do intérprete; e, por fim, iv) o caráter lingüístico da 

interpretação106. 

Em face da constatação da necessidade de um trabalho de mediação do 

intérprete diante da generalidade da norma e da particularidade do caso concreto e da 

“insuprimível margem de livre apreciação pelos sujeitos da interpretação”, os autores 

                                                 
105 A obra de Larenz é, inclusive, adotada, expressamente, como referência tanto no campo epistemológico 
quanto no da metodologia da ciência do Direito, reforçando a constatação do vínculo com JH, vez que o jurista 
alemão pode ser identificado como um de seus componentes, embora dos mais atrelados à tradição dos métodos 
clássicos. 
106 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p.68-70, 75. 
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apontam para a necessidade de se observar “regras de interpretação, para que se possa 

controlar a racionalidade do trabalho hermenêutico e, também, avaliar o seu resultado”107. 

O ideal de racionalidade e de segurança jurídica conduz, segundo os autores, ao 

“imperativo de se recuar o mais possível o momento subjetivo da decisão e reduzir ao mínimo 

aquele ‘resíduo incômodo’”108 e à necessidade de motivação das decisões como condição de 

legitimidade no âmbito de um Estado de Direito.  

Condenam o clima de “permissividade epistemológica” dos juristas “defensores 

da liberdade de interpretação que, a pretexto de condenarem métodos por eles desde logo 

desqualificados como impróprios ou inadequados para a compreensão das coisas do espírito, 

propugnam pela abolição de qualquer parâmetro de controle”109. 

Para fundamentar o postulado de racionalidade e controlabilidade da atividade 

interpretativa, os autores adotam outro pressuposto: a teoria do discurso racional – sobre o 

qual se discorrerá no capítulo 3. Sustentam que, através do “processo de convencimento 

racional, aquilo que, a princípio, era apenas um ponto de vista subjetivo, uma opinião pessoal 

de determinado intérprete-aplicador, passa a ser também o entendimento objetivo (= 

intersubjetivo)”110 e que a observância do devido processo legal (substantive due process e 

procedural due process) reveste a decisão judicial de legitimidade e eficácia. 

Da análise dessa construção, é possível concluir que os autores recorrem à teoria 

do discurso racional para suprir a necessidade de segurança e controlabilidade que emerge a 

partir da adoção dos pressupostos da hermenêutica filosófica. Inserindo a atividade 

interpretativa no bojo de um discurso racional, os autores intentam conduzi-la para o campo 

da objetividade e da legitimidade, mesmo adotando o referencial filosófico lingüístico e 

fenomenológico da hermenêutica filosófica. 

Também buscam essa controlabilidade e, ainda, uma metodologização, no seio 

da própria Jurisprudência Hermenêutica. Nesse sentido, destaque-se a concordância expressa 

com a proposição de Karl Larenz sobre a interpretação literal como primeiro (e, em alguns 

casos, único) passo da interpretação e também como seu limite111. Da mesma forma, a adoção 

da idéia de pertinência das regras tradicionais de interpretação e de “interdependência 

                                                 
107 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 72. 
108 Id. Ibid., p. 73. 
109 Id. Ibid., p. 91, 92. 
110 Id. Ibid., p. 74. 
111 Id. Ibid., p. 78. 
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metodológica”112 entre os procedimentos interpretativos, seguindo Müller e o próprio 

Savigny. 

Essa influência mostra-se ainda mais evidente a partir da leitura da lista de 

métodos de interpretação constitucional elaborada pelos autores. Somam-se ao hermenêutico-

clássico113, uma variedade de métodos, cuja elaboração e divulgação estão intimamente 

ligadas a juristas inseridos no âmbito da JH, e que, de acordo com os autores, devem ser 

aplicados de forma conjunta e complementar, dentre eles: o tópico-problemático114; o 

hermenêutico-concretizador115; o científico-espiritual116; o normativo-estruturante117; e o da 

comparação constitucional118. 

A lista dos princípios interpretativos – não normativos – também denota 

semelhante influência, em especial, ao fazer menção aos princípios: da concordância 

prática119; da força normativa da Constituição120; e o da interpretação conforme a Constituição 

– ao qual se fará referência logo abaixo. O mesmo ocorre em relação à apresentação dos 

limites da interpretação constitucional, com expressa menção a Konrad Hesse.  

Interessante destacar o tratamento dispensado às mutações constitucionais que 

são conceituadas pelos autores como “alterações semânticas dos preceitos da Constituição, em 

decorrência de modificações no prisma histórico-social ou fático-axiológico em que se 
                                                 
112 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 83. 
113 Este concebe a tarefa do intérprete como a descoberta do verdadeiro significado das normas através da 
observância das regras hermenêuticas tradicionais (genético, filológico, lógico, histórico e teleológico). Id. Ibid., 
p. 100. 
114 Concebe a Constituição como “sistema aberto de regras e princípios”, cujas normas possuem uma estrutura 
fragmentária e indeterminada, o que exige do intérprete um protagonismo para implementar sua efetivação 
mediante um “processo aberto de argumentação” no qual são aceitos como “igualmente válidos e até serem 
vencidos pelo melhor argumento, todos os topoi que, racionalmente, forem trazidos a confronto pela comunidade 
hermenêutica”. Faz remissão a Viehweg e, em especial, a Peter Häberle. Id. Ibid., p. 102. 
115 Atribui ao intérprete a tarefa de concretizar Constituição partindo de sua “pré-compreensão” e ancorado na 
interpretação do próprio texto constitucional, como limite da concretização. Id. Ibid., p. 103. 
116 Segundo os autores, concebe a Constituição como fenômeno cultural, constituindo elemento de integração e 
de regulação de conflitos e de construção e preservação da unidade social que exige uma “interpretação 
extensiva e flexível”. Id. Ibid., p. 106. 
117 É identificado como o método proposto por Friedrich Müller e para o qual contribuiu Konrad Hesse de 
maneira determinante. Id. Ibid., p. 108. 
118 É identificado, na obra, como o denominado “quinto método” (somado aos quatro da lavra de Savigny) 
proposto por Peter Häberle e que ressalta uma análise comparativa entre dois ou mais direitos nacionais, visando 
à interpretação de uma norma constitucional. Id. Ibid., p. 108. 
118 É identificado, na obra, como o denominado “quinto método” (somado aos quatro da lavra de Savigny) 
proposto por Peter Häberle e que ressalta uma análise comparativa entre dois ou mais direitos nacionais, visando 
à interpretação de uma norma constitucional. Id. Ibid., p. 108. 
119 Concebido como o princípio que recomenda ao intérprete que “em se deparando em situações de concorrência 
entre bens constitucionalmente protegidos, adote a solução que otimize a realização de todos eles, mas ao mesmo 
tempo não acarrete a negação de nenhum”. Os autores fazem referência a K. Hesse e K. Larenz. Id. Ibid., p. 136. 
120 Fazendo remissão a F. Müller e K. Hesse, identificam esse princípio como o apelo aos intérpretes para que 
adotem posições que confiram maior eficácia às normas constitucionais. Id. Ibid., p. 140. 
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concretiza a sua aplicação”121, com alusão à lição de Miguel Reale. Todavia, resta claro, pela 

própria exposição na obra, que tal categoria só ganha relevância e autonomia a partir de 

construções de juristas ligados à JH, em especial F. Müller.  

Os autores fazem referência à lição de Müller de que “no âmbito do Direito 

novas leituras de um texto velho implicam na criação de outras ordenações de conduta, dada a 

substancial distinção entre texto e norma, hoje tranquilamente aceita”122. O reconhecimento 

de que o âmbito normativo compõe a norma possibilita sustentar que a alteração no âmbito 

normativo não produz apenas uma mudança semântica, mas sim uma inovação normativa, é 

dizer, produz uma nova norma. 

Essa concepção, característica da Teoria Estruturante do Direito, de que a norma 

é formulada de forma genérica pelo jurista ao interligar programa e âmbito normativo123 pode 

ser também verificada, no discurso operacional constitucional, em relação à identificação dos 

efeitos do controle de constitucionalidade de normas. Em substituição ao tradicional 

dogma da “nulidade da lei inconstitucional”, a jurisprudência e a doutrina brasileira adotaram 

um novo sistema de nulidade envolvendo não só a nulidade total, mas, também, a nulidade 

parcial e a nulidade sem redução de texto. 

Relatam os autores que “em decisão124 mais moderna, adotou o Supremo 

Tribunal Federal, expressa inequivocamente, a técnica de declaração da inconstitucionalidade 

sem redução de texto” e que, antes desse julgado, o Supremo limitava-se a considerar 

determinadas hipóteses de aplicação da lei inconstitucionais, “sem proceder a alteração do seu 

programa normativo”125. 

Havia, ab initio, na jurisprudência do Supremo, um não esclarecimento acerca 

da distinção entre a técnica de declaração da inconstitucionalidade sem redução de texto e o 

princípio da interpretação conforme a Constituição, ambas com previsão expressa no 

Parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868/99 que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Esse último, 

de princípio que sempre acarretava a declaração da inconstitucionalidade da lei (que não 

estava em conformidade com as normas constitucionais), transformou-se, na jurisprudência da 

Corte, em “modalidade de decisão do controle de normas, equiparável a uma declaração de 
                                                 
121 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 152. 
122 Id. Ibid., p. 154. 
123 Id. Ibid., p. 151. 
124 ADI 319, Rel. Moreira Alves, DJ 30.04.93. 
125 Id. Ibid., p. 1301 (grifo nosso). 
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inconstitucionalidade sem redução de texto”126, aplicável na interpretação normativa de um 

modo geral e na aplicação no controle de constitucionalidade.  

Virgílio Afonso da Silva, ao versar sobre o princípio da interpretação conforme, 

diferencia-o da técnica de declaração de nulidade sem redução do texto afirmando que 

enquanto esta se localiza no âmbito da aplicação, só podendo ser utilizada por quem possui 

competência para a declaração de nulidade de dispositivo legal (a princípio, apenas o STF), 

aquele se localiza no campo da interpretação, podendo ser utilizado por todo e qualquer juiz. 

Apesar da semelhança de que em ambos os casos o texto de lei não sofre 

alterações, Virgílio da Silva também verifica “diferenças metodológicas”, pois apenas a 

declaração de nulidade parcial sem redução de texto teria como resultado a exclusão de casos 

ou destinatários da aplicação da norma e que, portanto, “não pretende salvar a lei mudando 

seu significado, mas excluindo sua aplicação para determinados casos ou determinados 

destinatários”127 

Já o princípio da interpretação conforme a Constituição teria por objetivo fixar o 

conteúdo da norma em abstrato, pois no momento em que o Supremo delimita o significado 

de algum termo de qualquer dispositivo legal em nome desse princípio, veda qualquer 

interpretação divergente, vedando a “desobediência’ interpretativa”128. 

No “Curso de Direito Constitucional”, Gilmar Mendes, Inocêncio Mártires e 

Paulo Branco sintetizam a idéia da seguinte forma: 

[...] enquanto na interpretação conforme a Constituição se tem, dogmaticamente, a 
declaração de que uma lei é constitucional com a interpretação que lhe é conferida 
pelo órgão judicial, constata-se na declaração de nulidade sem redução de texto, a 
expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de determinadas hipóteses de 
aplicação do programa normativo sem que se produza alteração expressa no texto 
legal”129 

Como visto nos pontos anteriores, o âmbito normativo é a estrutura da realidade 

social escolhida ou parcialmente criada pelo programa normativo como sua área de 

regulamentação. A técnica da declaração de nulidade sem redução de texto baseia-se na idéia 

de excluir uma ou algumas dessas escolhas que estejam em desacordo com a Constituição e, 

                                                 
126 . Referência às ADIs 319 e 491, também da relatoria do Ministro Moreira Alves. MENDES, Gilmar Ferreira; 
COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 1304. 
127 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação conforme a Constituição. Revista Direito GV, São Paulo, n. 1, p. 
191-210, jan./jun. 2006, p. 202. 
128 SILVA, Virgílio Afonso da. Ibid., p. 205. 
129 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ibid., p. 1305. 
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portanto, na alteração do âmbito normativo da norma a partir de uma modificação no sentido 

do programa normativo. Haveria, assim, a alteração da norma, uma substituição. 

Já a interpretação conforme a Constituição, no bojo da Teoria Estruturante 

estaria no campo da concretização da norma e não de sua modificação. É dizer, pode ser 

identificado como um dos instrumentos utilizáveis na identificação do programa normativo, 

na passagem do texto legal para a primeira estrutura da norma jurídica. Não haveria, portanto, 

uma modificação normativa, mas sim a própria concretização, tarefa do operador do direito  

Nesse sentido, Gustavo Just assevera que 

la simultanéité de la déclaration de nullité d’une norme et de la préservation de la 
validité du texte respectif présuppose évidemment la non-identité entre norme et 
texte normatif, ou plus précisément um concept de norme qui inclut la réalité objet 
de la régulation. C’est pour cette raison que la pratique de la déclaration de nullité 
partielle sans réduction de texte se trouve confortée par la théorie structurante de 
Müller130 

Por fim, cabe ressaltar, ainda, que a categoria de “lei ainda constitucional” 

também apresenta íntima ligação com a concepção da estrutura da norma de Müller. No HC 

70514 decidiu-se pela constitucionalidade da norma que estabelece prazo para recorrer em 

dobro e intimação pessoal para a Defensoria Pública, instituída no §5º do art. 1 da Lei n. 

1.060/50, até a organização da instituição. Nos termos do voto do relator Sydney Sanches,  

a lei em causa será constitucional enquanto a Defensoria Pública, concretamente, 
não estiver organizada com a estrutura que lhe possibilite atuar em posição de 
igualdade com o MP, tornando-se inconstitucional, porém quando essa circunstância 
de fato não mais se verificar131 

Infere-se, portanto, que a constitucionalidade da norma não depende apenas do 

seu programa normativo, mas também do seu âmbito. Há uma inserção de elementos 

realísticos na própria norma, tal como sustentado por Müller. 

De tudo quanto exposto, verifica-se que tanto o discurso operacional doutrinário, 

quanto o discurso operacional jurisprudencial, em especial o do Supremo Tribunal Federal, 

que têm por objeto a jurisdição constitucional, vêm se valendo tanto das lições da JH – 

notadamente K. Larenz, F. Müller, K. Hesse e P. Häberle – quanto da teoria da argumentação 

jurídica racional132.  

                                                 
130 JUST, op. cit., p. 124. 
131 HC 70514-6/RS, STF, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 27.06.97.  
132 Nesse diapasão, é possível destacar os seguintes trechos: “quem resolve desprezar um precedente, assume o 
ônus da argumentação, pois não parece sensato abandonar, sem melhores razões em contrário, um entendimento 
até então prevalecente”; e “torna-se necessário justificar a própria justificação, oferecer uma justificação última e 
profunda, que se baseie em outras razões, tais como justiça, razoabilidade, oportunidade e correção”. MENDES, 
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Em artigo publicado por ocasião da remessa ao Congresso Nacional do Projeto 

de Lei n. 2.960 que resultou na Lei n. 9.868/99 que regulamentou a ADI e a ADC, e da 

publicação da tradução para o português da obra “A Sociedade Aberta dos Intérpretes da 

Constituição” de Peter Häberle, Inocêncio Mártires Coelho ressaltou a importância das idéias 

do jurista alemão para o aprimoramento do modelo de controle jurisdicional de 

constitucionalidade brasileiro.  

Sustentou, na ocasião, que o aproveitamento das “várias aberturas 

hermenêuticas”133 contidas no mencionado Projeto de Lei, elaborado por comissão134 

indicada pelo Ministério da Justiça, enriqueceria a  

interpretação constitucional [do STF] pela reintegração entre fato e norma, entre 
domínio normativo e programa normativo, entre realidade constitucional e texto 
constitucional, reintegração que se faz tanto mais necessária quanto sabemos que 
esses elementos se implicam e se exigem reciprocramente, como condição de 
possibilidade da compreensão, da interpretação e da aplicação de qualquer modelo 
jurídico135  

Não por acaso, dentre os juristas da JH, o que vem gozando de maior destaque 

no Supremo Tribunal Federal é P. Häberle. A obra de Häberle trilha um caminho muito 

próximo ao da viabilidade de uma “coexistence harmonieuse”136 entre a teoria da 

argumentação e a hermenêutica de viés gadameriano, especialmente ao vincular a 

legitimidade das interpretações a um processo argumentativo aberto e plural. Ademais, a 

radicalização da afirmação do caráter produtivo e criativo da interpretação, com a 

identificação da Constituição como um “projeto (Entwurf) em contínuo desenvolvimento”137, 

é absorvida pelo discurso operacional (político) do STF que toma para si o “papel de, por 

                                                                                                                                                         
Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 80, 73. 
133 COELHO, Inocêncio Mártires. As idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretação constitucional no 
direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 137, p. 157-164, jan./mar. 1998,p. 161 
134 Comissão composta por Ada Pelegrini Grinover, Álvaro Villaça de Azevedo, Antonio Herman Vasconcelos 
Benjamin, Carlos Alberto Direito, Gilmar Ferreira Mendes (autor do anteprojeto), Jamyr Dall’Agnol, Luiz 
Roberto Barroso, Manoel André da Rocha, Roberto Rosas e Ruy Rosado de Aguiar Junior, sob a presidência de 
Caio Tácito. 
135 COELHO, Inocêncio Mártires. Ibid., p. 162. 
136 JUST, op. cit., p. 129. Quanto à legitimidade das interpretações em Häberle: “l’interprétation est légitime 
(ajustée ou correcte) dans la mesure où elle résulte ou puísse résulter d’un processus argumentatif ou 
communicationnel ouvert et pluriel ou organisé selon des règles aptes à assurer ou à favoriser cette ouverture et 
cette pluralité”. 
137 Vide discurso proferido, no STF, pelo Min. Gilmar Mendes, no qual reconheceu a importância da teoria 
constitucional do jurista alemão para o fortalecimento do Estado Constitucional em países em transição 
democrática como o Brasil. MENDES, Gilmar Ferreira. Homenagem à doutrina de Peter Häberle e sua 
influência no Brasil. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfEven 
to_en_US/anexo/Homenagem_a_Peter_Haberle__Pronunciamento__3_.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2010, p. 03. 
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meio da interpretação do texto da Constituição, atuar na necessária evolução constitucional, 

tornando os ‘desejos de utopia concretos’ normatizados uma realidade”138  

Assim, essa adoção conjunta de uma hermenêutica metodologizada nos moldes 

da JH e de uma teoria da argumentação proporciona uma maior liberdade e criatividade na 

atividade decisória, com a manutenção de uma legitimidade democrática, resultando no 

fortalecimento do Poder Judiciário e, notadamente, do Supremo Tribunal Federal. 

No entanto, essa mesma incidência do discurso teórico da JH não se verifica nos 

discursos operacionais dos demais ramos do direito no Brasil. Como será visto no Capítulo 4, 

institutos clássicos do direito administrativo vêm sendo submetidos a uma releitura a partir de 

postulados e princípios do Constitucionalismo Ponderativo de Robert Alexy – que será 

analisado no próximo Capítulo – cujo suporte discursivo encontra-se na sua própria teoria da 

argumentação jurídica. Impõe-se, assim, o questionamento a respeito das razões da absorção 

do discurso argumentativo constitucionalista alexyano e da não absorção do discurso 

metodológico da JH no campo do discurso operacional administrativista. Todavia, tal análise 

ultrapassa os limites do campo delimitado como objeto da presente pesquisa. 

                                                 
138 MENDES, Gilmar Ferreira. Discurso proferido em 25.5.2009 na Embaixada da República Federal da 
Alemanha por ocasião dos 60 anos da Lei Fundamental de Bonn. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/ 
cms/noticiaArtigoDiscurso/anexo/discAlemanha.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2010. 
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3. O CONSTITUCIONALISMO PONDERATIVO DE ROBERT ALEXY 

 

 

A construção da obra do jurista alemão Robert Alexy inicia-se com a publicação 

da “Teoria da Argumentação Jurídica” em 1978. Nesse primeiro momento, Alexy dedica-se, 

exclusivamente, a demonstrar a possibilidade de controlabilidade da correção dos juízos 

morais através da prática argumentativa, é dizer, da distinção entre argumentos válidos e 

inválidos, para, em seguida, construir uma teoria geral do discurso racional prático e, a partir 

dessa, fixar as regras e formas de justificação aplicáveis ao discurso jurídico. 

Fixada sua teoria da argumentação, Alexy, em sua obra seguinte, “Teoria dos 

Direitos Fundamentais”, publicada em 1985, direcionou-se para o que ele mesmo classificou 

como “apenas um aspecto do problema geral da existência de critérios e regras que permitam, 

no âmbito da Ciência do Direito, diferenciar fundamentações jurídicas certas e erradas”139, 

qual seja, o problema da certeza na fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais, 

tarefa que considera como sendo própria da teoria da argumentação jurídica. 

A junção da teoria do discurso racional, da análise da jurisprudência do Tribunal 

Federal Constitucional e da teoria dos princípios resultou em um constitucionalismo 

ponderativo (Cp) em que elementos como estado constitucional de direito, democracia, 

jurisdição constitucional, direitos fundamentais, argumentação jurídica, princípios jurídicos e 

ponderação de interesses formam uma unidade em que cada um é condição e consequência 

dos demais, num raciocínio circular e retroalimentado.  

Assim, para Alexy, ilustrativamente, se, por um lado, “a democracia deliberativa 

somente é possível, quando existe algo como discursos práticos racionais”, por outro, “a idéia 

do discurso somente pode ser realizada pela institucionalização da democracia 

deliberativa”140. Dessa forma, empreende uma vinculação da teoria do discurso racional e da 

teoria da argumentação jurídica a um instituto unânime na atual sociedade ocidental, a 

democracia.  

O estado constitucional democrático passa, então, a ser conseqüência lógica da 

adoção do constitucionalismo proposto por Alexy, ao mesmo tempo em que esse 

constitucionalismo só é possível em tal estado. Em suas palavras, “quem quer correção, deve 
                                                 
139 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 548. 
140Id.  Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 35. 
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querer discursos; quem quer discursos, deve querer democracia”141. É possível inferir a 

continuidade desse raciocínio no próprio discurso alexyano: quem quer democracia, deve 

querer jurisdição constitucional e a aplicação dos direitos fundamentais por meio da 

ponderação de interesses. 

O constitucionalismo ponderativo constitui, assim, um discurso que propugna 

pela realização do Estado constitucional democrático mediante a centralidade dos direitos 

fundamentais, resguardados e promovidos, em especial, pela jurisdição constitucional, na 

condição de “representação argumentativa dos cidadãos”. Diante da abertura inerente ao 

direito, essa realização dos direitos fundamentais deve se dar mediante uma atuação 

discursiva, é dizer recorrendo-se a uma argumentação moral racional, o que leva à idéia de 

princípio e, consequentemente, à idéia de ponderação.  

Implica, portanto, o constitucionalismo ponderativo, na reafirmação da 

legitimidade do direito, com a sustentação da pretensão de correção dos juízos normativos e 

da união necessária entre direito e moral nos termos do discurso racional, e na 

metodologização da aplicação das garantias e direitos constitucionais mediante uma teoria dos 

direitos fundamentais atrelada à teoria dos princípios. Esses dois aspectos do Cp serão vistos 

nos pontos seguintes: primeiro, a teoria do discurso racional na qual Alexy apóia a pretensão 

de correção do discurso jurídico; em seguida, a teoria dos direitos fundamentais, por meio da 

qual investiga a estrutura dos direitos fundamentais e de suas normas e fornece instruções 

introdutórias sobre como operar com princípios em termos discursivos e argumentativos. 

 

 

3.1 A TEORIA DO DISCURSO RACIONAL 

 

 

3.1.1 Uma teoria procedimental normativa da razão prática 

Diante do problema da controlabilidade da correção dos juízos morais e, mais 

especificamente, da controlabilidade das decisões normativas, Alexy propõe uma “teoria do 

discurso racional”, elaborada a partir da teoria do consenso de Jürgen Habermas. Com base na 

idéia de que a verdade não decorre da relação entre sentenças e mundo, mas sim da 
                                                 
141 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 35.  
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concordância potencial de todos, ou seja, do consenso alcançável sobre certas condições, em 

uma situação de discurso ideal142 nos termos habermasianos, Alexy apresenta uma teoria da 

razão prática, composta por um sistema de regras procedimentais de justificação do discurso 

racional, ou seja, por critérios que condicionam a racionalidade das afirmações e 

mandamentos práticos.  

Trata-se de uma teoria normativa que “propõe e justifica critérios para a 

racionalidade dos discursos”143, justifica e fundamenta as regras do discurso e, não apenas 

descreve e analisa, como o fazem as teorias empíricas. A teoria do discurso racional busca, 

portanto, justificar as regras do discurso por meio de outras regras, de um outro discurso, 

constituindo um metadiscurso. 

Essa teoria configura sua proposta de solução para o problema da razão prática: 

se é possível ou não identificar qual a conduta correta a ser adotada e como. Segundo Alexy, a 

observância das regras do discurso racional possibilita, por meio de um procedimento, o 

alcance de um juízo prático correto, é dizer, a distinção entre condutas corretas e incorretas, 

válidas e inválidas. 

Alexy, portanto, manifesta sua concordância com as teorias meta-éticas que 

concebem o discurso prático como uma atividade regida por regras, concepção que encontra 

seus alicerces na filosofia lingüística de Wittgenstein e Austin. 

Discurso, segundo Alexy, constitui uma atividade, uma “série de ações 

[lingüísticas] interligadas devotadas a testar a verdade ou correção das coisas que dizemos”144. 

Aqui, faz-se presente a contribuição, em especial, de Austin, que sustenta que a função da 

linguagem não é exclusivamente descrever o mundo e que a fala é composta por atos de 

discurso, ou seja, “por ações que são executadas quando algo é dito”145 – ao dizer “Prometo 

que virei amanhã”, o falante está realizando a ação de prometer. 

A identificação do discurso como ação conduz à conclusão de que aquele não é 

regido apenas por regras lógicas e gramaticais, mas também por regras pragmáticas que 

regulam a ação do falante e do interlocutor. 

Para demonstrar a possibilidade de racionalidade do discurso prático, Alexy 

parte, então, das teorias meta-éticas de Hare e Toulmin que asseveram que toda razão (G) que 

                                                 
142 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 104. 
143 Id. Ibid., p. 181. 
144 Id. Ibid., p. 181. 
145 Id. Ibid., p. 58. 
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suporta uma afirmação normativa (N) pressupõe uma regra (R). Assim, qualquer pessoa que 

afirme que “A comportou-se mal” (N), diante do fato de “A ter mentido” (G), fundamenta-se 

na regra que institui que “mentir é mau” (R)146. 

No entanto, para evitar o regresso ao infinito desse esquema – toda regra (R) 

necessitaria ser fundada em outra regra (R’) e assim sucessivamente – Alexy propõe a 

substituição da exigência de uma nova justificação de cada afirmação normativa pela 

exigência de condições procedimentais da justificação, é dizer, por regras do discurso 

racional.  

Alexy, então, questiona-se sobre as possibilidades de se alcançar tais regras, é 

dizer, sobre qual o caminho que deve ser adotado para alcançá-las, questionamento esse que é 

identificado como um “discurso-teórico do discurso”147 composto por teorias discursivas que 

têm como objeto as próprias regras do discurso racional. 

Embora reconheça que todos os modos de justificação de regras procedimentais 

racionais, até então propostos, apresentam deficiências, Alexy sustenta que cada uma delas 

contribui de forma significativa para a justificação das regras do discurso, sejam elas regras 

fixadas de modo “técnico”148 (tendo em conta a prescrição de meios apropriados para 

determinados fins), regras justificadas de modo “empírico”149 (identificadas através da 

observação como faticamente operativas), fixadas pelo modo “definidor”150 (elaboradas por 

meio de jogos de linguagem), e, por fim, regras justificadas pelo modo “universal- 

pragmático”151 (cuja validade é constituída pela possibilidade de certos atos do discurso 

indispensáveis para a composição de formas de comportamento tipicamente humanas, como, 

por exemplo, a afirmação). 

Conclui, então, que “um discurso sobre regras de discurso é, por si mesmo, 

significativo” e passa, então, a formulá-las com o objetivo remoto de elaborar um “código da 

razão prática”152. Tal código só poderia ser concretizado caso falhas concernentes ao conteúdo 

das regras, à incompletude de sua enumeração e fluidez, por exemplo, possam ser eliminadas 

no decorrer do tempo. 

                                                 
146 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 180. 
147 Id. Ibid., p. 186. 
148 Id. Ibid., p.182. 
149 Id. Ibid., p. 183. 
150 Id. Ibid., p. 184. 
151 Id. Ibid., p. 184. 
152 Id. Ibid., p. 186. 
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É possível afirmar que Alexy deixa implícito o reconhecimento de que seu 

trabalho já se inicia contendo falhas inevitáveis e, de certo modo, que não há fórmulas prontas 

para a atividade de elencar regras do discurso racional, cabendo aos participantes do discurso 

a decisão de como os modos de justificação devem ser utilizados153.  

Outrossim, Alexy ressalta a distinção entre racionalidade e certeza conclusiva. 

Os resultados obtidos através da observância das regras do discurso racional constituem 

resultados racionais, todavia, “não garantem a certeza conclusiva de todos os resultados”154  

Todavia, segue adiante, apresentando as regras do discurso racional identificadas 

por ele e que devem ser observadas durante um procedimento argumentativo para possibilitar 

um resultado prático correto. 

 

 

3.1.2 As regras do discurso racional 

De acordo com Alexy, as regras do discurso racional constituem expressão das 

idéias de liberdade e igualdade universal. A observância destas constitui condição para que 

cada um decida de maneira livre e igual sobre o que aceita e o que não aceita. Reconhece, ele 

mesmo, que tal postulado encontra-se inserido na tradição kantiana de que a aprovação 

universal de uma norma por meio de um discurso só é possível por meio da vontade popular 

universalmente unida. 

Trata-se de uma “suposição central da teoria do discurso”155 de que há uma 

correlação entre aprovação universal sob condições ideais e argumentos que conduzem à 

correção e validade moral. 

Assim, a existência de regras que informam o procedimento discursivo prático 

real através da fixação das condições do discurso ideal é supostamente possível dentro da 

                                                 
153 Em sentido ligeiramente diverso, compreende Thomas da Rosa Bustamante, ao sustentar que Alexy apenas 
combina os diferentes modos de fundamentação das regras discursivas, sem determinar todos os passos do 
procedimento argumentativo, sem nada mencionar sobre a inconclusão verificável no escrito alexyano. 
Bustamante é um dos juristas brasileiros cuja influência da teoria de Robert Alexy faz-se sentir em suas obras, 
dedicando-se, especialmente, ao estudo do campo da Argumentação Jurídica. O livro referido consiste em uma 
versão de sua dissertação de mestrado na UERJ, na qual empreendeu um estudo da teoria da argumentação 
alexyana com o intuito declarado de aprimoramento da mesma tendo em vista “torná-la ainda mais útil e 
aplicável para a prática jurídica”.  BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Argumentação contra legem: a teoria 
do discurso e a justificação jurídica nos casos mais difíceis. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 06 
154 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 181. 
155 Id. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 27. 
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tradição kantiana da aprovação universal, é dizer, o discurso ideal é aquele informado por 

regras que em condições ideais todos aprovariam. 

Reconhece, todavia, que tais condições ideais não são concretizáveis e que, 

consequentemente, a idéia de discurso prático ideal é apenas uma “idéia regulativa”156 dos 

discursos práticos reais – nenhum mortal nunca participará de um discurso ideal.  

Isto porque, os discursos práticos reais são marcados por “condições de tempo 

limitado, de participação limitada e ausência de coerção limitada com clareza conceitual-

idiomática limitada”157, ou seja, por condições adversas àquelas consubstanciadas nas regras 

do discurso prático ideal, como pode ser verificado abaixo na exposição das mesmas. 

Assim, a aproximação entre discursos reais e discurso ideal é um norte a ser 

constantemente perseguido, porém nunca plenamente alcançável, tendo em vista que conduz à 

correção prática, característica do discurso ideal. Este configura um dos limites da teoria do 

discurso admitidos pelo jusfilósofo. 

As regras do discurso racional também são concebidas por Alexy como regras 

“pragmáticas”158, é dizer, orientam a conduta do falante, do participante na discussão prática, 

não estando relacionadas apenas com a lógica das afirmações ou com os aspectos sintáticos 

ou semânticos dos enunciados.  

Tais regras são divididas pelo jusfilósofo em subgrupos, quais sejam: regras 

básicas, regras da racionalidade, regras para partilhar o ônus da argumentação, regras de 

justificação e regras de transição. 

As regras básicas são as condições prévias da possibilidade da comunicação 

lingüística que verse sobre verdade ou correção, sendo válidas para qualquer discurso.  

São elas: as regras fundamentais da lógica (regra 1.1 – “nenhum orador pode se 

contradizer”159); o princípio da sinceridade (regra 1.2 – “todo orador apenas pode afirmar  

aquilo em que crê”160); o princípio da universalidade kantiano (regra 1.3 – “todo falante só 

pode afirmar aqueles juízos de valor e de dever que afirmaria também em todas as situações 

                                                 
156 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 28. 
157 Id. Ibid., p. 28 
158 Id. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 181. 
159 Id. ibid. p. 187. 
160 Id. Ibid., p. 187. 
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iguais, em todos os aspectos relevantes”161); e regra do uso comum da linguagem (regra 1.4 – 

“distintos falantes não podem usar a mesma expressão com significados diferentes”162). 

As regras da racionalidade explicitam as condições da racionalidade do 

discurso e são compostas por uma regra geral de justificação163 e pelas três regras fixadas por 

Habermas para o discurso ideal164. A violação de uma dessas regras tem por conseqüência a 

invalidade das afirmações normativas resultantes do discurso, constituindo, portanto, “um 

critério hipotético negativo”165 para a correção dessas.  

Alexy reconhece que essas regras só podem ser parcialmente satisfeitas no bojo 

de um discurso real, mas a importância de adotá-las como critério de correção decorre do fato 

de que a satisfação até o grau máximo possível em determinada situação permite alcançar um 

critério provisório de correção. É dizer, as regras da racionalidade, como critério hipotético 

positivo nas discussões reais, apresentam limitações intransponíveis, porém são úteis por 

conduzirem a uma aproximação de resultados corretos e justificados. 

As regras sobre o ônus da argumentação pretendem regular o discurso a partir 

da entrada de um interlocutor. Partindo da idéia de que não é apenas o orador quem tem que 

adotar uma série de posturas para garantir um resultado racional, essas regras partilham o 

ônus da argumentação entre os participantes do discurso, com a finalidade de evitar o regresso 

ao infinito que inviabilizaria o encerramento do discurso e o proferimento de qualquer 

afirmação normativa. Englobam regras que fixam posturas que devem ser observadas pelos 

participantes166 e uma regra a favor da igualdade de tratamento167. 

                                                 
161 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Argumentação contra legem: a teoria do discurso e a justificação 
jurídica nos casos mais difíceis. Editora Renovar, p. 133 
162 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Ibid., p. 133 
163 “Todo orador tem de dar razões para o que afirma quando lhe pedem para fazê-lo, a menos que possa citar 
razões que justifiquem uma recusa em dar uma justificação”. ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação 
Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 190. 
164 “(2.1) Qualquer pessoa que possa falar pode participar de um discurso”; “(2.2) Todos podem transformar uma 
afirmação num problema”, “introduzir qualquer afirmação no discurso”, “expressar suas atitudes, desejos e 
necessidades”; e “(2.3) Nenhum orador pode ser impedido de exercer os direitos estabelecidos em (2.1) e (2.2) 
por qualquer tipo de coerção interna ou externa ao discurso”. Id. Ibid., p. 190. 
165 Id. Ibid., p. 191. 
166 “(3.2) quem ataca uma afirmação ou norma que não é sujeito da discussão precisa apresentar uma razão para 
fazer isso”; “(3.3) quem apresentou um argumento só é obrigado a apresentar outros no caso de surgirem 
argumentos contrários”; e “(3.4) quem introduz uma afirmação ou faz uma manifestação sobre suas atitudes, 
desejos e necessidades num discurso, que não vale como um argumento em relação a uma manifestação anterior, 
precisa justificar a interjeição quando lhe pedirem para fazê-lo”. Id. Ibid., p. 193,194.  
167 “(3.1) quem se propõe a tratar a pessoa A diferentemente da pessoa B é obrigado a dar justificação por fazer 
isso”. Id. Ibid., p. 192. 
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As regras de justificação (fundamentação) têm por função estabelecer como os 

argumentos devem ser conduzidos, ou seja, como as “formas de argumento”168 devem ser 

utilizadas para resultar em uma afirmação normativa fundamentada. 

Por fim, as regras de transição destinam-se a possibilitar que argumentos 

provenientes de outros tipos de discurso sejam aproveitados no discurso prático. 

 

 

3.1.3 O procedimento argumentativo e a argumentação jurídica 

As regras do discurso racional, elencadas por Alexy, definem um procedimento 

(P) que deve ser observado como condição de argumentação prática racional. Como a teoria 

do discurso é uma teoria procedimental, a sua idéia fundamental – de toda teoria 

procedimental da correção prática – é a de que “uma norma N é correta rigorosamente então, 

quando N pode ser o resultado do procedimento P”169 

Esse procedimento, todavia, apresenta uma peculiaridade. Trata-se de um 

procedimento argumentativo, diferentemente das teorias procedimentais da tradição 

hobbesiana (procedimentos de negociação e decisão). 

A argumentação deve ser compreendida, segundo Alexy, como “atividade 

lingüística”, como um discurso que se preocupa com a correção das afirmações normativas, 

ou seja, com a correção de outro discurso, o discurso prático170. 

A teoria do discurso proposta por Alexy é, portanto, uma teoria procedimental 

argumentativa que estabelece um procedimento argumentativo a ser observado por aqueles 

que intentam lograr afirmações normativas corretas. Através dessa, identifica-se, 

pretensamente, um espaço do “impossível discursivamente” (exemplo, a escravidão), do 

“necessário discursivamente” (exemplo, a democracia) e um “espaço amplo do meramente 

possível discursivamente”171. 

É nesse último que Alexy localiza o “problema do conhecimento”, pois nele não 

é possível chegar a um resultado de forma tão segura como nos outros dois.  

                                                 
168 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001,  p. 194-196. 
169 Id. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 25. 
170 Id. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 25. 
171 Id. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 30. 
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O questionamento sobre como essa insegurança discursiva, decorrente da 

impossibilidade de apontar qual conduta deve ser adotada, é respondido, por Alexy, mediante 

o recurso a “procedimentos juridicamente regulados”172. 

A necessidade do direito para a realização da razão prática decorreria de três 

problemas da teoria do discurso: o problema do conhecimento; o problema da organização (a 

organização das exigências morais e jurídicas requer uma sistematização e institucionalização 

próprias do direito); e o problema imposição (nem sempre a concordância com a correção da 

norma implica no seu cumprimento por parte de todos)173. 

O direito, portanto, configuraria o principal instrumento de realização da razão 

prática, através da substituição do critério da correção quanto ao conteúdo pela decretação de 

acordo com a ordem174. É dizer, diante da limitação da teoria do discurso, abre-se caminho 

para a atuação do direito. 

Há, aqui, uma transição do discurso prático geral para o discurso jurídico e para 

que essa transição se dê de forma aceitável, mantendo-se a possibilidade de racionalidade e 

controlabilidade das afirmações normativas – agora jurídicas –, faz-se necessária a 

manutenção da idéia de correção. 

Sustenta Alexy a tese de que “o direito promove necessariamente uma pretensão 

de correção”175, pretensão esta indispensável ao direito. Uma sentença judicial, por exemplo, 

sempre promove a pretensão de que o direito foi aplicado corretamente, “por mais que essa 

pretensão também, ainda, não muito seja cumprida”176. 

Se assim não fosse, reconhece Alexy, o direito seria interpretado, 

exclusivamente, como expressão de poder, vontade e força. A ausência da pretensão de 

correção implicaria, portanto, na absurdidade do próprio direito. Afinal, um direito 

apresentado como fundamentado estritamente na força ou na vontade, não é aceitável nos 

atuais padrões políticos e sociais.  

Dada a necessidade da pretensão de correção quando se trata de uma prática 

fundada na distinção entre a verdade e a falsidade, entre o que é correto fazer e o que não é, 

                                                 
172 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 31. 
173 Id . Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 30. 
174 Id. Ibid., p. 30. 
175 Id. Ibid., p. 20. 
176 Id. Ibid., p. 23. 
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Alexy apela para os demais âmbitos discursivos da vida cotidiana para demonstrar a não-

ausência dessa pretensão de correção no âmbito do discurso jurídico. 

Sustenta que toda e qualquer afirmação promove uma pretensão de correção177. 

Retirá-la implicaria na impossibilidade do próprio ato de afirmar e, consequentemente, na 

alteração do idioma, da autoconsciência e da vida. Trata-se de uma justificativa do tipo 

“universal- pragmático” que a alia a validade do postulado à possibilidade de certos atos do 

discurso indispensáveis para a composição de formas de comportamento tipicamente 

humanas, como, por exemplo, a afirmação (vide 3.2.1). 

No caso do direito, essa pretensão é promovida pelos sujeitos que atuam “no e 

para o direito”. É dizer, cada afirmação proferida no bojo de uma discussão jurídica promove 

uma pretensão de correção de sua própria afirmação e do próprio sistema jurídico. Tal 

pretensão abarca a “afirmação da correção”, a “garantia da fundamentabilidade” e a 

“esperança do reconhecimento da correção”178.  

Essa pretensão de correção do direito é mantida, conforme Alexy, em virtude de 

duas particularidades: a tese do caso especial e o argumento de princípio179. 

A tese do caso especial pleiteia que “o discurso jurídico é um caso especial do 

discurso prático geral”180.  

O que distingue um do outro é a postulação de que no discurso prático geral há 

uma pretensão sobre o que é absolutamente correto, enquanto que no discurso prático jurídico 

há uma pretensão sobre o que é correto dentro de um determinado sistema jurídico. 

Aqui localiza Alexy o ponto de maior distanciamento de sua teoria da “Teoria 

Tópica” de Viehweg. A idéia de que a argumentação jurídica parte de topoi que não são nem 

verdades provadas, nem afirmações arbitrárias de vontade, mas sim proposições razoáveis, 

prováveis, aceitáveis, é “demasiadamente aberta e parcialmente falsa”. Os principais 

equívocos da teoria tópica de Viehweg consistiriam, então, em não reconhecer a importância 

da lei, da jurisprudência e dos precedentes no discurso jurídico, em adotar um conceito pouco 

preciso de discussão e em não empreender uma análise mais satisfatória da estrutura dos 

argumentos181. 

                                                 
177 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 24. 
178 Id. Ibid., p. 21. 
179 Id. Ibid., p. 37. 
180 Id. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 212. 
181 Id. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 33. 
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  Conforme Alexy, “a argumentação jurídica acontece no contexto de uma série 

de condições limitadoras”, quais sejam, a ligação com a lei, com os precedentes, e com a 

dogmática, além das limitações impostas pelas regras de ordem processual182.  

É nesse contexto limitador que as regras do discurso prático geral e as formas 

argumentativas devem ser utilizadas visando à tomada de decisões corretas, é dizer, 

auxiliando na fundamentação (denominada justificação por Alexy) dessas decisões. 

Em sua teoria da Argumentação Jurídica, Alexy aponta para dois aspectos no 

procedimento de justificação: um interno e outro externo, 

A fundamentação interna183 corresponderia ao silogismo jurídico, ao regramento 

aplicável para a obtenção de normas mais concretas a partir de normas mais gerais. As regras 

e formas identificadas por Alexy, nesse campo, são caracterizadas como de “justiça formal’, 

concretizadoras do “princípio da universalizabilidade”184. 

Verificada a insuficiência desse tipo de fundamentação, impõe-se a 

fundamentação externa que tem por função justificar a validade das premissas adotadas na 

fundamentação interna. Essa fundamentação é informada por regras e formas de argumento 

subdivididas em seis grupos por Alexy: interpretação dogmática, precedente, argumentação 

geral prática, argumentação empírica e formas especiais de argumentos185. 

A teoria da argumentação sustenta a utilização complementar dessas diversas 

formas de argumento para alcançar um procedimento decisório racional, sendo que a base da 

argumentação jurídica deve ser fixada a partir da observância das formas de argumentação 

geral prática186. A argumentação prática geral é, portanto, indispensável na argumentação 

jurídica, embora esta ocorra em formas e condições especiais. 

É a conformidade com as regras e critérios da teoria da argumentação que 

confere o caráter racional à argumentação jurídica. Apesar de reconhecer a impossibilidade de 

certeza, Alexy sustenta que “as regras e formas do discurso jurídico constituem um critério 

para a correção das decisões jurídicas”187 sendo dependente, tal como o discurso prático geral, 

de “consensos hipotéticos”. 

                                                 
182 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 27. 
183 Id. Teoria da Argumentação Jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 218. 
184 Id. Ibid., p. 223. 
185 Id. Ibid., p. 221. 
186 Id. Ibid., p. 267. 
187 Id. Ibid., p. 273. 
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Assim, a decisão jurídica pode ser determinada por uma dessas condições de 

forma inequívoca, situação em que prevalece a força da autoridade institucional. Todavia, 

quando “lei, precedente ou dogmática não determinam a resposta a uma questão jurídica, o 

que define casos difíceis, são necessárias valorações adicionais”188. 

Surge, então, a necessidade de que essas premissas adicionais devam ser 

fundamentadas, tendo em vista a satisfação da pretensão de correção. Funda-se, portanto, 

“também, no plano da aplicação do direito, uma união necessária de direito e moral”189. 

Essa união é alcançável através do argumento de princípio que complementa a 

pretensão de correção do direito. 

O argumento de princípio possibilita a inserção de conteúdos morais, no âmbito 

das decisões jurídicas, capazes de justificar as valorações externas realizadas pelo julgador, 

uma vez que a manifestação da autoridade legislativa já não se mostra como plenamente 

suficiente. 

O ponto de partida para a construção de um sistema de conteúdo moral, mas de 

aplicação racional e controlável, encontra-se na distinção feita entre princípios e regras, 

traço comum às mais diversas manifestações “pós-positivistas”. De meros conselhos 

axiológicos ou fonte abstrata de inspiração do ordenamento positivo, os princípios são alçados 

à condição de normas jurídicas de natureza deontológica e mandamental. 

Na obra alexyana, o princípio é concebido como norma jurídica que expressa um 

dever ideal que deve ser aplicado, convertendo-se em dever real. Trata-se de um mandamento 

a ser otimizado, “realizado em medida tão alta quanto possível relativamente às possibilidades 

fáticas e jurídicas”190. 

Verificada a impropriedade do mecanismo de aplicação das regras quanto ao que 

diz respeito aos princípios, Alexy adotou dois institutos, que já vinham sendo aplicados pelo 

Tribunal Federal Alemão, como inerentes ao próprio conceito de princípio: a ponderação e a 

proporcionalidade. 

A partir desses institutos, Alexy empreendeu a construção de uma teoria que 

agregasse o conteúdo moral e a certeza procedimental, é dizer, princípios sendo aplicados de 

forma racional e controlada. 

                                                 
188 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 40. 
189 Id. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 40. 
190 Id. Ibid., p. 132. 
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3.2 A TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

 

Fixada sua teoria da argumentação jurídica, Alexy passou a se dedicar à 

elaboração de uma Teoria dos Direitos Fundamentais. Trata-se de um subproduto, uma 

especialização de sua teoria, dedicada a fornecer os instrumentos necessários para a 

“fundamentação racional dos juízos concretos”191 de dever-ser no âmbito dos direitos 

fundamentais. 

Por meio dessa teoria, Alexy visa esclarecer a estrutura dos direitos 

fundamentais e de suas normas (esclarecimentos sistemático-conceituais192) como condição 

para a concretização do controle intersubjetivo das decisões que envolvam direitos 

fundamentais, ou seja, do controle da racionalidade das decisões jurídicas. 

Reafirma, então, que esse controle deve se dar por meio da adoção de um 

modelo procedimental aliado, agora, a uma teoria dos princípios, dada a natureza 

principiológica das normas de direitos fundamentais. 

Assim, as questões valorativas que escapam ao âmbito de certeza (negativa ou 

positiva) proporcionado pela aplicação das regras do discurso prático geral e que permanecem 

em aberto no material normativo vigente devem ser decididas no bojo do processo judicial a 

partir da adoção de uma argumentação que tenha por base a lei, o precedente e a dogmática. 

Essa base fornece à argumentação, no âmbito dos direitos fundamentais, uma 

“certa estabilidade”193, devendo ser estruturada por meio das regras e formas de argumentação 

prática geral para que goze de racionalidade. 

Como as regras da argumentação prática já estavam fixadas em sua obra 

anterior, Alexy dedica-se à estruturação da base argumentativa, propondo uma teoria material 

normativa e dogmática dos direitos fundamentais194 que deve, necessariamente, ser uma teoria 

dos princípios. 

                                                 
191 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 43. 
192 Alexy classifica sua teoria como integrante da tradição analítica da jurisprudência dos conceitos. Id. Ibid., p. 
49. 
193 Id. Ibid., p. 574. 
194 Id. Ibid., p. 560. 
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É justamente essa teoria dos princípios que maior incidência logrou no discurso 

jurídico teórico brasileiro, muito mais do que o denominado código da razão prática alexyano. 

No presente trabalho, interessa, tão somente, fornecer uma caracterização sucinta 

dos pontos da teoria dos direitos fundamentais que de forma mais incisiva vêm penetrando e 

reformulando o discurso jurídico brasileiro. Portanto, não se trata de um estudo que esgote 

toda a teoria, mas sim da apresentação preliminar de conceitos e postulados formulados por 

Alexy e que vêm encontrando ressonância teórica e dogmática no Brasil. 

 

 

3.2.1 A produção jurisprudencial como fonte e suporte de justificação da Teoria 

dos Direitos Fundamentais 

Nascido em 1945, Alexy, tal como Müller, insere-se no ambiente jurídico 

acadêmico após o final da II Grande Guerra, herdando pouco mais de uma década de 

jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. 

Ao contrário de Müller, no entanto, Alexy, na obra “Teoria dos Direitos 

Fundamentais”, publicada em 1985, trabalha de forma muito mais atrelada com conceitos e 

institutos que já vinham sendo utilizados pelo Tribunal Constitucional Federal alemão. São 

esses institutos que, somados à teoria da argumentação, sustentam toda a teoria dos direitos 

fundamentais elaborada. Alexy dedica-se a conceituar, apurar e operacionalizar esses 

conceitos, reforçando sua aplicação através do discurso teórico. 

O marco inicial da construção de um constitucionalismo renovado na Alemanha 

é identificado na sentença Luth195, de 1958, do Tribunal Constitucional Federal. Ao tratar de 

um conflito no qual se encontrava em jogo a possível restrição ao direito fundamental de 

liberdade de manifestação de opinião, o Tribunal inaugurou um modelo de ponderação 

aplicável em casos de conflito entre princípios. 

Alexy identifica nessa decisão a adoção da concepção de um ordenamento 

objetivo de valores, é dizer, de um ordenamento formado por direitos fundamentais (regras e 

princípios jurídicos, deontológicos), válidos tanto na relação Estado-cidadão, quanto na 

relação cidadão-cidadão e que tendem a entrar em colisão, contornável apenas mediante a 

ponderação entre princípios. 

                                                 
195 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 108.  
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Deve-se salientar, no entanto, que os julgados do Tribunal Constitucional 

Federal alemão não serviram apenas como inspiração para a teoria dos direitos fundamentais, 

mas também como fundamento, fonte de justificação. 

Em escritos posteriores, Alexy responde a críticas ao procedimento de 

ponderação apoiando-se nas próprias decisões do Tribunal e na sua teoria da argumentação. 

Assim, por exemplo, para rebater a crítica de Habermas de que a ponderação 

consistiria em um raciocínio mental irrefletido, Alexy assevera que “é, sem dúvida, verdade 

que os modelos que o tribunal segue estão assentados em uma cadeia de precedentes, que 

pode ser remontada às suas origens até a sentença-Luth”, porém, a crítica somente seria 

procedente “se essa aplicação não estivesse assentada em uma argumentação. Porque 

argumentos são a expressão pública da reflexão. Tudo isso é também acertado na decisão-

tabaco”196. 

Procede de forma semelhante197 para afastar a acusação, também habermasiana, 

de arbitrariedade da ponderação, como pode ser verificado na seguinte passagem: 

Habermas afirma que ‘a ponderação’ efetiva-se ‘ou arbitrariamente ou 
irrefletidamente, segundo modelos e ordens hierárquicas acostumados’. Pois bem, 
as suposições, que estão na base das sentenças sobre a intensidade das intervenções 
na liberdade de opinião e na personalidade, não são arbitrárias. O tribunal 
constitucional federal trata a intervenção na liberdade de manifestação de opinião 
como grave, porque a condenação à indenização em dinheiro por um dano imaterial 
sofrido poderia prejudicar a disposição futura dos afetados de produzirem a sua 
revista no modo como eles fizeram até agora. Isso é um argumento, e não um 
ruim. (...) O tribunal fundamenta, finalmente, sua concepção, que a designação do 
hemiplégico como ‘aleijado’ é um prejuízo muito intensivo de sua personalidade, 
com isto,  que ela é humilhante e depreciativa. Isso é, primeiro, um 
argumento e, segundo, um bom. Não se pode, por conseguinte, dizer que o 
argumentar tem lugar ‘arbitrariamente’.198 [grifo nosso] 

Alexy identifica, portanto, uma prática argumentativa no Tribunal 

Constitucional Federal composta pelo que ele considera bons argumentos (ou, ao menos, não 

ruins). Passa, então a sistematizá-la e aprimorá-la, tornando-a acessível e utilizável em outros 

ambientes, dando ensejo à instalação de um constitucionalismo discursivo, do qual a teoria 

dos direitos fundamentais é peça chave. 

 
                                                 
196 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 115. 
197 Outro trecho significativo pode ser identificado na seguinte assertiva: “para mostrar que sentenças racionais 
sobre intensidades de intervenção e graus de importância são possíveis, deve, ser tomado em consideração uma 
decisão do tribunal constitucional federal”. Após mencionar a construção de uma escala de graus – leve, médio e 
grave – em um julgado do Tribunal, Alexy conclui: “nosso exemplo mostra que classificações válidas segundo 
essa escala são possíveis”. No entanto, Alexy apenas demonstra que é possível falar em uma escala de graus, 
mas não que seja possível uma escala de graus. Id. Ibid., p. 158. 
198 Id. Ibid., p. 115. 
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3.2.2 Pontos da Teoria dos Direitos Fundamentais de maior incidência no 

discurso jurídico brasileiro 

3.2.2.1 Ponderação e princípio da proporcionalidade 

A ponderação é concebida como uma das operações fundamentais da aplicação 

do direito199. Corresponde à operação cabível no caso de aplicação de princípios, em virtude 

da natureza de “mandamentos de otimização” desses.   

Conforme entende Alexy, os princípios são dotados de uma obrigatoriedade 

prima facie, é dizer, estão abstratamente no mesmo nível, sendo necessário identificar qual 

deles deve prevalecer em determinado caso concreto200. Podem, portanto, ser cumpridos em 

graus diferentes a depender das possibilidades fáticas e jurídicas (regras e princípios 

colidentes). 

 Diante de um conflito entre princípios, não é possível adotar a mesma operação 

cabível no caso de conflito entre regras. Em se tratando de princípios, o intérprete deve, então, 

guiar-se pela lei da ponderação que determina que “quanto mais alto é o grau do não 

cumprimento ou prejuízo de um princípio, tanto maior deve ser a importância do 

cumprimento do outro”201.  

A ponderação é realizada através da observação de três fases que correspondem 

às três máximas parciais componentes da máxima da proporcionalidade202. São elas a 

adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Alexy resume da seguinte 

forma esse percurso ponderativo:  

[...] em um primeiro passo deve ser comprovado o grau do não cumprimento ou 
prejuízo de um princípio. A isso deve seguir, em um segundo passo, a comprovação 
da importância do cumprimento do princípio em sentido contrário. Em terceiro 
passo deve, finalmente, ser comprovado se a importância do cumprimento do 
princípio em sentido contrário justifica o prejuízo ou não cumprimento do outro203 

Somada a essa estrutura triádica, Alexy identifica a necessidade de adoção de 

uma forma de argumento capaz de conferir à ponderação a racionalidade necessária, qual seja, 

a fórmula do peso: o peso concreto de um princípio é definido pelos cocientes de intensidade 

                                                 
199 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 131 
200 Id. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 95 
201 Id. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 111 
202 No presente trabalho, a discussão sobre a natureza da proporcionalidade é despicienda, podendo ser 
mencionado como princípio, máxima, direito fundamental, garantia fundamental ou postulado de forma 
indistinta. Sobre a questão, ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2006. 
203 Id. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 133 
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da intervenção nesse princípio e pela importância concreta do princípio em sentido 

contrário204.  

Desse modo, traduz a idéia de proporcionalidade e ponderação adotada pelo 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha em fórmulas argumentativas, pleiteando, então, 

uma racionalidade discursiva205. 

 

3.2.2.2 Efeito horizontal dos direitos fundamentais 

Outro ponto da teoria dos direitos fundamentais de fulcral importância no 

discurso jurídico brasileiro diz respeito ao aprimoramento da teoria da horizontalidade dos 

direitos fundamentais, é dizer, da possibilidade da aplicação dos mesmos em relações entre 

cidadãos. 

Como visto acima, o próprio Tribunal Constitucional Federal já adotava a tese 

desde 1958, reconhecendo que os direitos fundamentais constituíam uma ordem de valores 

objetivos que irradiavam efeitos por todo ordenamento jurídico, vinculando toda e qualquer 

relação, seja ela entre cidadão-Estado ou entre cidadão-cidadão. 

Esse é o ponto de erupção da “constitucionalização do direito” – elemento 

central do “neoconstitucionalismo” em voga.  

A aplicação do ordenamento jurídico de acordo com um padrão valorativo 

racionalmente identificável fica, então, a cargo daqueles que têm a função de decidir e o farão 

de forma racional e, portanto, legítima, desde que o façam seguindo um procedimento 

argumentativo adequado.  

O antigo modelo exclusivo de regras, marcado pelo formalismo, é substituído 

pelo modelo de regras-princípios, com o resgate do elemento valorativo, da idéia de justiça, 

ficando sob a responsabilidade do magistrado implementar tal mudança de forma adequada e 

                                                 
204 “W i,j = Ii/Ij”, sendo que “W i, j” corresponde ao peso concreto do princípio “Pi”; “Ii”corresponde à 
intensidade da intervenção no princípio “Pi”; e “Ij” corresponde à importância do cumprimento do princípio 
contrário “Pj”. ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 
159, 160 
205 Essa teoria discursiva idealizada por Alexy encontra-se inexoravelmente atrelada à vigência de um estado 
constitucional democrático, é dizer, segundo ele, apenas no bojo de uma jurisdição constitucional, implementada 
num contexto democrático é possível falar-se em uma produção de enunciados normativos racionais e 
controláveis por meio de procedimento argumentativo como expressão da razão prática. Esse conjunto de 
elementos está correlacionado reciprocamente, de forma que a existência de um é pressuposto da existência do 
outro. Por exemplo, para que haja democracia, é preciso que os direitos fundamentais estejam sendo 
assegurados; e para que haja a tutela dos direitos fundamentais, é necessário um regime democrático.  A esse 
conjunto retroalimentado de elementos, Alexy deu o nome de “constitucionalismo discursivo. 



67 
 

 

justificada. Essa responsabilidade, conforme Alexy, pode ser garantida mediante a 

observância do ônus argumentativo do magistrado: 

[...] o juiz civil está prima facie vinculado ao direito civil vigente, na forma de leis, 
de precedentes e da dogmática comumente aceita. Se ele quiser se afastar disso, em 
virtude de princípios de direitos fundamentais, ele tem que assumir o ônus 
argumentativo206. 

Assim, propugna-se a idéia de um ordenamento justo, uma vez que em 

conformidade com a principiologia constitucional, com os “princípios de direitos 

fundamentais, [que] em razão de sua influência no sistema de normas do direito civil, 

requerem ou excluem a existência de determinados direitos e não-direitos, liberdades e não-

liberdades (...)”207. 

Essa “constitucionalização” não se limitou ao campo do direito civil no Brasil, 

ao revés, vem se verificando em diversos ramos, como é o caso do direito administrativo, tal 

como anunciado, preliminarmente, na presente pesquisa. 

 

 

3.2.3 Reflexos do Constitucionalismo Ponderativo no discurso jurídico teórico e 

operacional brasileiro 

A promulgação da Constituição Federal em 1988 foi decisiva para a adoção de 

um discurso que privilegia os direitos fundamentais, enfatiza a eficácia das normas 

constitucionais e defende um ordenamento e uma prática jurídica determinados de acordo 

com o conteúdo da Carta Magna. 

Diante de um ordenamento anacrônico e da necessidade de promoção de 

mudanças sociais, econômicas e políticas, a adoção de uma nova concepção de interpretação e 

aplicação das normas jurídicas mostrou-se como um caminho viável e adequado. 

A influência do pensamento germânico fez-se presente de forma bastante 

contundente e, nesse diapasão, a obra de Robert Alexy encontrou eco entre inúmeros juristas 

brasileiros. 

Um dos primeiros institutos a ganhar relevância, no Brasil, foi o princípio da 

proporcionalidade em meados da década de 90. Bastante representativa desse momento é a 

                                                 
206 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 541 
207 Id. Ibid., p. 542 
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obra “O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas 

de direitos fundamentais”208 de Suzana de Toledo Barros.  

O princípio da proporcionalidade começava, então, a ser estudado com o auxílio 

de autores ibéricos como Ernesto Pedraz Penalva, Nicolas Gonzalez-Culler Serrano e JJ 

Gomes Canotilho, sob a influência da utilização do instituto pelo Supremo Tribunal 

Federal209. Havia, então, um atrelamento entre o estudo da proporcionalidade e direito 

constitucional que sofria uma profunda transformação com o acúmulo de uma grande gama de 

conteúdos. 

Ao final da década de 90, a comunidade jurídica já se encontrava bastante 

familiarizada com os conceitos introduzidos e buscava compreender melhor seus 

fundamentos. Para tanto, lançou-se ao estudo das obras de Robert Alexy, Ronald Dworkin, e 

dos juristas da Jurisprudência Hermenêutica, entre outros, resultando numa produção 

acadêmica210 voltada para o delineamento de forma clara e acessível de todo o arcabouço 

teórico “pós-positivista” que permitiu que esses conceitos e institutos somassem-se ao 

instrumental discursivo dos juristas brasileiros.  

Duas vertentes, então, expandiram-se paralelamente a partir desse emaranhado 

comum de referenciais teóricos e, em boa parte, da obra de Robert Alexy: uma dedicada à 

fixação de uma “hermenêutica constitucional”211 em conjunto com uma teoria dos direitos 

                                                 
208 Dissertação de mestrado apresentada à Unb, sob a orientação de Gilmar Ferreira Mendes, em 1995. 
209 Suzana Barros, menciona julgado de 1993 no qual o termo princípio da proporcionalidade é utilizado pela 
primeira vez em sede de controle de constitucionalidade. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da 
proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais, 
Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 75. 
210 É possível indicar, dentre essas: GRAU, Eros Roberto Grau. Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2003.  
Mais recentemente, esse trabalho de aprofundamento nas teorias-base “pós-positivistas” vem sendo reforçado e 
ganhando contornos de maior abstração. Nesse nicho, é possível identificar a obra de Humberto Ávila dedicada 
ao estudo da distinção entre princípios e regras (da estrutura normativa de 1º grau) e ao estudo de metanormas, 
normas de 2º grau ou postulados normativos, na terminologia do jurista (dentre os quais a razoabilidade e a 
proporcionalidade gozam de posição destacada), ou seja, ao estudo da estrutura de aplicação das normas de 1º 
grau, transitando, portanto, no campo da metodologia do direito. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2006.  
Outro autor que pode ser destacado é Thomas Bustamante que, em dissertação de mestrado, apresentou um 
“esboço de uma teoria da argumentação contra legem” com o fito de estabelecer parâmetros normativos para 
orientação do intérprete fixados a partir do referencial da teoria da argumentação jurídica alexyana. 
BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Argumentação contra legem: a teoria do discurso e a justificação 
jurídica nos casos mais difíceis. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.  
211 Vide: GUERRA FILHO, Willis Santiago. Hermenêutica constitucional, direitos fundamentais e princípio da 
proporcionalidade. In: BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu (Org.). Hermenêutica plural: possibilidades 
filosóficas em contextos. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 391-411. Sustenta-se a necessidade de adoção de 
um tipo de interpretação diferenciada para a Constituição, sendo a teoria dos direitos fundamentais pressuposto 
dessa hermenêutica constitucional.  
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fundamentais212 e outra voltada para a constitucionalização dos diversos ramos do direito213, 

como o processual civil214, financeiro215, tributário216, processual penal217, penal218, entre 

outros.  

Essa tendência “pós-positivista” vem ganhando ainda mais espaço atualmente. O 

aprofundamento no estudo do princípio da razoabilidade com a sua vinculação ao instituto do 

substantive due process of law219, originário na tradição da commom law, fornece maior 

absorção desse discurso teórico pelo discurso operacional, dada a crescente expansão da base 

de fundamentação do primeiro.  

É possível observar que um discurso que sustenta a implementação de uma 

ordem justa de modo seguro e racional adequou-se muito bem no imaginário jurídico 

brasileiro, saturado pelo formalismo, ansioso por preencher os parâmetros de democracia e 

justiça social hegemônicos mundialmente, mas, inevitavelmente, atrelado às idéias de 

controlabilidade, racionalidade e segurança jurídica. 

Os próprios juristas partidários da renovação “pós-positivista” utilizam, 

reiteradamente, argumentos que relacionam a solução de problemas sociais e estruturais da 

                                                 
212 Vide: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006. Obra dedicada à apresentação de uma teoria geral dos direitos fundamentais que destaca a função do 
princípio da proporcionalidade como limite da limitação aos direitos fundamentais. 
213 Vide: SARMENTO, Daniel. A vinculação dos particulares aos Direitos Fundamentais no Direito Comparado 
e no Brasil. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 284. O jurista dedica-se ao estudo da 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais, reconhecendo nesta um “instrumento valioso na edificação de um 
Direito que se pretenda justo e emancipador”.  
214 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni. Da constitucionalização do processo à procedimentalização da 
Constituição: uma reflexão no marco da teoria discursiva do direito. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de 
(Org.). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 541-547. 
215 TORRES, Ricardo Lobo. A constitucionalização do direito financeiro. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de 
(Org.). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 961-986.  
216 “A constitucionalização do direito tributário (...) vai se revelar pelo resgate dos princípios ético-jurídicos que 
informem a relação fisco-contribuinte, onde o ideal de justiça tributária não se limita a uma mera figura de 
retórica a ilustrar o discurso do legislador constituinte. Ao contrário a justiça é o valor que, ao lado da segurança 
jurídica, deve alicerçar todo o ordenamento jurídico”. RIBEIRO, Ricardo Lodi. A constitucionalização do direito 
tributário. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Org.). A constitucionalização do direito: fundamentos 
teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 1007. 
217 NASCIMENTO, Rogério José Soares do. A constitucionalização do processo penal: reinterpretando o 
processo penal a partir do princípio democrático. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Org.). A 
constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007, p. 857-878. 
218 FELDENS, Luciano. A conformação constitucional do direito penal: realidades e perspectivas. In: SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de (Org.). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações 
específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 831-855 
219 OLIVEIRA, Fábio de. Por uma Teoria dos Princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 84, 85. 
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sociedade brasileira à adoção de uma teoria do direito neoconstitucionalista e da reformulação 

da dogmática em seus termos.  

Para ilustrar, segue transcrição de trecho de autoria de Daniel Sarmento: 

Vivemos num país injusto, com índices intoleráveis de desigualdade social, em que 
a opressão é capilar e onipresente. Neste quadro, o reconhecimento da vinculação 
direta dos particulares aos direitos fundamentais pode servir como um importante 
instrumento para moldar, de acordo com parâmetros de justiça substantiva, extraídos 
da Constituição, a miríade de relações assimétricas travadas na sociedade..220 

A principiologia constitucional passa, então, a ser a bóia de salvação de todo o 

direito positivo e vigente, e as idéias de ponderação e proporcionalidade, os instrumentais 

capazes de conduzir essa operação de salvamento. A concepção de que “a essência e 

destinação do princípio da proporcionalidade: [seria a de] preservar os direitos 

fundamentais”221, tornam-no um recurso utilizado com frequência crescente. 

No capítulo seguinte, o discurso operacional do direito administrativo, produzido 

nas últimas décadas, será analisado mantendo como linha a identificação da incidência desse 

discurso prescritivo que pretensamente fornece fórmulas, parâmetros e modelos de aplicação 

fundamentada do direito. 

                                                 
220 Ressalta, por certo, que “não se trata, obviamente, da panacéia para todos os males estruturais que afligem 
nossa sociedade (...) seria pueril supor que basta uma teoria jurídica progressista, e pessoas com vontade política 
para aplicá-la, para corrigir todos os problemas sociais”. SARMENTO, Daniel. A vinculação dos particulares 
aos Direitos Fundamentais no Direito Comparado e no Brasil. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova 
interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 284.  
221 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Hermenêutica constitucional, direitos fundamentais e princípio da 
proporcionalidade. In: BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu (Org.). Hermenêutica plural: possibilidades 
filosóficas em contextos. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 406. 
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4. O DISCURSO OPERACIONAL DOUTRINÁRIO DO DIREITO 

ADMINISTRATIVO 

 

 

Visando identificar a incidência do discurso “pós-positivista” prescritivo, em 

especial daqueles apontados no Capítulo 1 da presente dissertação, no discurso operacional do 

direito administrativo, passa-se à análise deste último, em especial do discurso operacional 

doutrinário, ou seja, da produção materializada, prioritariamente, em cursos, manuais, 

revistas, ensaios e artigos, voltada para a sistematização e operacionalização dos institutos e 

conceitos concernentes ao direito administrativo.  

Destaque-se que não será abordado, nesta dissertação, o discurso operacional 

jurisprudencial, uma vez que não foi realizada uma análise suficientemente abrangente e 

profunda da jurisprudência, em especial, a do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça, tendo sido priorizada a produção da doutrina. Mister ressalvar, todavia, 

que a absorção do discurso teórico “pós-positivista” também pode ser claramente identificado 

em julgados dos tribunais pátrios e que também se faz necessário empreender uma análise 

sobre essa absorção.  

Para a análise do discurso doutrinário, optou-se por uma abordagem comparativa 

entre o tratamento dado aos institutos e conceitos básicos deste ramo do direito pela doutrina 

tradicional e pela doutrina emergente. É através desse confronto que se pretende identificar os 

pontos de maior e menor incidência “pós-positivista” no discurso operacional. 

A seleção do material objeto da análise seguiu critérios diversos de acordo com o 

conjunto doutrinário em questão. Para a doutrina tradicional, levou-se em consideração a 

consagração acadêmica, a ampla adoção argumentativa, o apuro teórico, a singular hegemonia 

em determinado ponto e a relevância para a reformulação teórica e operacional de uma 

temática específica. 

Já para a formação do elenco doutrinário emergente, o principal critério foi a 

adoção do discurso prescritivo pós-positivista das mais variadas matrizes. Junto a esse, 

somaram-se a adoção argumentativa inicial, porém crescente, por parte do discurso 

operacional jurisdicional e a divulgação e creditação no meio doutrinário acadêmico. 
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Imperioso rememorar que, tal como já assinalado na introdução da presente 

dissertação, a pesquisa empreendida não teve por objetivo identificar se há ou não incidência 

do discurso teórico prescritivo “pós-positivista” no âmbito do direito administrativo pátrio. 

Ao revés, parte da concepção de que há essa incidência e pretende analisar suas feições, 

fundamentos e conseqüências.  

Por isso, outro caminho não poderia haver senão se concentrar naquelas obras 

que mais abraçam a idéia de um direito administrativo reformulado em consonância com 

ideais democráticos, direitos fundamentais e estrutura normativa remodelada. 

O presente capítulo inicia-se com a apresentação de um panorama geral do 

discurso operacional doutrinário a partir do advento da Constituição Federal de 1988, com o 

objetivo de lançar, desde já, um olhar amplo sobre esse discurso e suas macro-alterações. 

Intenta-se fornecer uma visão conjuntural que anuncie e dê os subsídios iniciais para a 

realização da abordagem comparativa entre os dois âmbitos do discurso operacional 

administrativista.  

Passando para o estudo discursivo mais detalhado e pontual, será empreendida 

análise comparativa tendo como foco conceitos e institutos centrais no direito administrativo e 

que vêm sendo submetidos a reformulações discursivas intensas na última década sob a 

influência do discurso prescritivo teórico. São eles o princípio da legalidade, o princípio da 

supremacia do interesse público, a discricionariedade administrativa, o processo 

administrativo e o poder de polícia. 

 

 

4.1 PANORAMA DO DISCURSO OPERACIONAL DOUTRINÁRIO NAS 

DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

4.1.1 O advento da ordem constitucional de 1988 e o discurso operacional 

doutrinário tradicional 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 impulsionou um movimento de 

reformulação que já vinha sendo empreendido no direito administrativo no âmbito do discurso 
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dogmático. A produção em revistas acadêmicas da década de 80222 aponta para uma 

preocupação crescente com a adequação do direito administrativo ao Estado de Direito 

Intervencionista e garantidor de direitos de segunda e primeira dimensão. 

Apesar da conjuntura política marcada pela ditadura militar vigente desde a 

década de 60, havia a expectativa de uma nova e iminente ordem constitucional nos moldes 

de Constituições mais recentes e avançadas como as de Portugal e Espanha, recém saídos de 

regimes ditatoriais. Uma nova Constituição garantidora de direitos e liberdades, promovedora 

de justiça demandaria “uma revisão e ampliação dos institutos de Direito Administrativo”223, 

visando tornar este último apto a operacionalizar e concretizar os futuros comandos 

normativos constitucionais. 

A doutrina também começa a se posicionar contra uma certa visão do direito 

administrativo, decorrente de um alegado erro de algumas formulações doutrinárias que, 

diante da existência de prerrogativas do Estado, em face dos administrados, julgava tratar-se 

de um direito do Estado, voltado para o exercício não arbitrário do poder, para a sua 

limitação, mas, ainda assim, voltado essencialmente para o poder.   

Almejava-se o distanciamento da concepção do direito administrativo, como nas 

palavras de Bandeira de Mello: 

[...] um ramo do direito aglutinador de ‘poderes’ desfrutáveis pelo Estado em sua 
feição administrativa, ao invés de ser considerado como efetivamente é, ou seja, 
como um conjunto de limitações aos poderes do Estado ou, muito mais 
acertadamente, como um conjunto de deveres da Administração em face dos 
administrados224. 

Quatro foram os pilares para a construção dessa nova feição do direito 

administrativo, mais intervencionista que liberal: a idéia de “poder-dever”, a ênfase no 

processo administrativo e ampliação do seu campo de abrangência, a expansão do controle 

jurisdicional da Administração Pública e, permeando e fundamentando os três pontos 

anteriores, a centralidade dos princípios da Administração Pública implicitamente ou 

explicitamente dispostos no texto da Constituição de 1988. 

                                                 
222 SOUZA, Junia Verna Ferreira de. Forma e formalidade do ato administrativo como garantia do administrado. 
Revista de Direito Público, São Paulo, n. 81, p. 151-163, jan./mar.1987 
223 TÁCITO, Caio. Bases constitucionais do Direito Administrativo. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 
81, p. 151-163, jan./mar.1987, p. 16. Neste artigo, o jurista anuncia a tendência de que a futura Constituição viria 
a contemplar a existência de direitos coletivos e difusos e sustenta a preparação do Direito Administrativo, como 
“braço operante do Estado Intervencionista”, para propiciar o atendimento desses direitos e a realização dos 
valores constitucionais correlatos. 
224 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 42 
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Será vista, primeiramente, a questão da inserção dos princípios constitucionais 

no âmbito do direito administrativo. Para tanto, a obra do professor Celso Antônio Bandeira 

de Mello é bastante paradigmática. Em nota introdutória à 2ª edição de seu “Elementos de 

Direito Administrativo", publicado em 1991, o jurista destaca as alterações empreendidas no 

conteúdo da obra em comparação à 1ª edição da mesma, cuja 1ª triagem data de 1980. A 

promulgação da Constituição de 1988, a proclamação do Estado Democrático de Direito e a 

atenção pormenorizada dedicada à regulação da Administração Pública por parte da CF/88 

constituíam as principais causas das referidas alterações.  

A mudança mais perceptível consistiu na inserção de um novo capítulo. Nas 

palavras do autor, “pareceu-me bem (...) incluir um capítulo novo. Versa sobre os princípios 

constitucionais do direito administrativo brasileiro, questão a meu ver imprescindível para a 

correta intelecção dos vários institutos deste ramo jurídico”225. 

Na edição anterior à CF/88, no primeiro capítulo, dedicado ao estudo do regime 

jurídico administrativo, Bandeira de Mello já esboçava um elenco assistemático de princípios 

informadores do regime administrativo, todos desdobramentos dos dois princípios centrais e 

condicionantes daquele: a supremacia do interesse público sobre o privado e a 

indisponibilidade dos interesses públicos226.  

Faltava, na opinião do jurista, dispensar a devida atenção ao “importantíssimo 

problema da fixação dos princípios fundamentais do direito administrativo”227, sendo missão 

da doutrina o preenchimento tal lacuna. 

Na 2ª edição, são acrescidos, entre os principais subprincípios decorrentes da 

indisponibilidade e supremacia do interesse público, os princípios da finalidade, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação e da responsabilidade do Estado, na 

condição de decorrências do princípio da legalidade, e ainda o da publicidade e do controle 

jurisdicional dos atos administrativos228. 

O princípio da razoabilidade já é apresentado como meio para delimitar a 

discricionariedade administrativa, limitando a liberdade do administrador e possibilitando o 

controle da validade do ato administrativo pelo Judiciário. Bandeira de Mello assevera que 

                                                 
225 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 5  
226 Id. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 5. 
227 Id. Ibid., p. 32 
228 Id. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 27. 
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um ato administrativo afrontoso à razoabilidade não é apenas censurável perante a 
Ciência da Administração. É também inválido (...) por ser inválido é cabível sua 
fulminação pelo Poder Judiciário (...) não haverá nisto invasão do ‘mérito’ do ato, 
isto é do campo da discricionariedade administrativa, pois discrição é margem de 
liberdade para atender o sentido da lei229. 

De forma semelhante, o princípio da proporcionalidade é apresentado como 

instrumento de controle jurisdicional da validade dos atos administrativos.  

Não são fornecidas, todavia, as referências de onde foram extraídos os 

mencionados princípios. Enquanto que os princípios da publicidade e do controle jurisdicional 

são de assumida inspiração no texto constitucional, os da razoabilidade e da 

proporcionalidade brotam do texto sem qualquer explicação normativa, teórica ou filosófica. 

A elaboração de uma lista de princípios do direito administrativo, com sede 

constitucional, foi sendo empreendida, progressivamente, pelos doutrinadores, tornando-se, 

em pouco tempo, unanimidade no discurso operacional. Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

denomina-os de “princípios da administração pública”230, Carvalho Filho de “princípios 

constitucionais”231.  

Todavia, eles permaneciam restritos aos princípios relacionados de forma mais 

direta e explícita à matéria administrativista e mantidos na condição de guia, de norte 

orientador da compreensão da disciplina. É dizer, apenas parte da carga principiológica da 

Constituição era absorvida pelo discurso operacional do direito administrativo e em termos 

característicos do modelo positivista: princípio concebido como valor informativo e 

orientador, e não essencialmente normativo. Assim, a afirmação dos princípios constitucionais 

administrativos para o discurso operacional tradicional estabeleceria “ditames genéricos para 

o entendimento e interpretação do Direito Administrativo”232. 

A partir de tal conclusão, não se pretende, e nem poderia, diminuir o valor das 

posições adotadas pelos doutrinadores da dogmática da época. O destaque a elementos como 

publicidade, moralidade e controle alterou, significativamente, as feições do direito 

administrativo.  

Prosseguindo nesse sentido de limitação da atuação da Administração Pública de 

acordo com parâmetros compatíveis com o Estado democrático e promovedor de bem estar 

                                                 
229 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 31 
230 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80 
231 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009, p. 18 
232 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 83 
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social, passou-se também a reformular a noção de poderes e prerrogativas estatais. A idéia de 

um Estado como um fim em si mesmo já havia sido abandonada há muito, dando lugar ao 

desejo por um Estado que encontra sua razão de ser na proteção dos cidadãos e na promoção 

do bem individual e coletivo. 

É com esta inspiração que Celso Antônio Bandeira de Mello formula a idéia de 

dever-poder, em substituição à de poder ou, ainda, de poder-dever, tendo como objetivo 

enfatizar a posição do administrador de subordinado e não de soberano, de servidor submetido 

à vontade do verdadeiro titular do poder, o povo, a coletividade.  

Investida na função administrativa, a Administração Pública tem o dever de bem 

desempenhá-la, nos termos fixados pela lei, podendo, para isso, valer-se de prerrogativas para 

atender o fim legal, o interesse público. Assim, muito embora a idéia de deveres recíprocos 

entre Administração e administrados não fosse uma inovação233, a ênfase dada no dever e não 

no poder reflete o anseio por menos arbitrariedade, abuso e desvio de finalidade, é dizer, por 

uma Administração nos termos fixados pela Constituição de 1988. 

 

 

4.1.2 Sinais ainda imprecisos de direcionamento para uma reformulação do 

Direito Administrativo e de vinculação deste a uma ordem principiológica 

constitucional unitária 

Juarez Freitas, em obra publicada em 1995, fornece incipientes sinais de um 

movimento em direção a uma “decifração renovada” do Direito Administrativo. O autor fala 

de uma 

[...] urgência de se repensar, de modo profundo, os conceitos de Direito 
Administrativo, já que mudam em ritmo vertiginoso, as próprias funções do Estado 
contemporâneo, o qual, como se acentua, deve rumar para uma fase mais 
promocional do que repressiva234 

Em outro momento, tratando especificamente das noções de vinculação e 

discricionariedade, defende a necessidade de repensá-las como “tarefa oportuna e inadiável, 

com o fito de adequar tais categorias às contemporâneas compreensões filosóficas do 

                                                 
233 RIBAS, Antônio Joaquim. Direito Administrativo Brasileiro. Ministério da Justiça – Serviço de 
documentação, 1968, p. 29 
234 FREITAS, Juarez. Estudos de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 59 
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Direito”235. Todavia, não esclarece de forma explícita quais seriam essas compreensões 

filosóficas contemporâneas.  

Ao contrário, mantém primordialmente o arcabouço referencial de seu trabalho 

ligado à tradicional dogmática do direito administrativo, seja internamente – seu principal 

referencial é Celso Antônio Bandeira de Mello –, seja externamente – com exceção do 

capítulo em que aborda a questão do Estado Mínimo, adota, exclusivamente, como 

bibliografia, autores administrativistas da cultura européia. 

A obra consiste em uma reunião de textos que versam sobre assuntos diversos 

como contratos administrativos, desapropriação, licitação, poder de polícia e controle judicial 

dos atos administrativos. O ponto de comunhão entre todos esses temas e que materializa a 

intenção do autor de renovar o direito administrativo é a vinculação essencial aos princípios 

constitucionais dos institutos, conceitos e práticas administrativistas. 

Segundo leciona Freitas, todo agir da Administração Pública passa a estar 

subordinado aos princípios constitucionais. Apesar de não tratar, nem mesmo obter dictum, de 

questões como natureza, eficácia, normatividade e ponderação dos princípios, não restam 

dúvidas de que o autor direciona-se para uma concepção de vinculação da atuação da 

Administração Pública à ordem principiológica constitucional como um todo.  

Assim, ao falar em princípios constitucionais, Freitas não estaria fazendo 

referência a “princípios gerais do direito”, nem aos princípios do direito administrativo e nem 

somente aos princípios constitucionais da Administração Pública, mas sim aos princípios 

constitucionais de forma ampla. É dizer, o direito administrativo não mais seria informado 

apenas pelos princípios identificáveis na parte do texto constitucional destinada à regulação 

da Administração Pública, mas a toda a carga principiológica da Constituição. 

Trata-se, todavia, de um passo nessa direção e não de posição consolidada, tanto 

que também é adotada a nomenclatura de “princípios constitutivos do sistema jurídico”236 que 

indica a sua familiaridade com a concepção sistemática do direito, identificada com o 

positivista. 

Ademais, o discurso operacional do direito administrativo da década de 90 

estava, de um modo geral, muito mais voltado para a compreensão e sistematização de 

                                                 
235 FREITAS, Juarez. Estudos de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 126 
236 Id. Ibid., p. 135 
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maciças e relevantes alterações normativas, implementadas através de emendas 

constitucionais e diplomas legislativos. 

A conjuntura político-econômica no Brasil, na última década do século passado, 

foi marcada pelo neoliberalismo. A idéia de um Estado mínimo, um Estado Empresário, 

ganhava ressonância e era materializada através da preparação do sistema jurídico para a 

implementação de um amplo programa de privatização. 

A intervenção estatal na economia, de forma mais planejada, verifica-se a partir 

da revolução de 30 estendendo-se até a década de 50. Voltada para a implementação do 

processo de industrialização do país, a estatização da economia, é dizer, a criação de empresas 

públicas, destinava-se a “preencher vazios estratégicos na estrutura industrial que as empresas 

privadas não poderiam ou não deveriam ocupar”237. 

Todavia esse modelo de desenvolvimento nacional mostra-se saturado a partir de 

meados da década de 70 e na década de 80, em meio a um panorama de endividamento do 

setor público e falência da economia marcada por altos índices de inflação.  

Sob a influência de modelos e idéias neoliberais e atendendo a recomendações 

do Consenso de Washington, dá-se início, ainda no governo de Fernando Collor de Mello ao 

processo de Privatização238, marcadamente com a promulgação da Lei n. 8.031 de 1990 que 

criou o Programa Nacional de Desestatização e outros diplomas normativos que se seguiram. 

Esse arcabouço infraconstitucional, somado a Emendas a que se submeteu a 

Constituição Federal, como as de número 6, 7, 8 e 9, todas de 1995, destinava-se a possibilitar 

juridicamente e regular o processo de desestatização da economia. Abertura da economia 

nacional para o capital estrangeiro, extinção ou flexibilização de monopólios estatais ligados a 

áreas de telecomunicações, petróleo, siderurgia e exploração mineral do subsolo foram 

medidas que só se tornaram possíveis após a publicação das mencionadas emendas 

constitucionais. 

Essas alterações nas feições do Estado desdobraram-se em uma vasta e 

significativa produção legislativa. A Lei n. 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de 

                                                 
237 SAURIN, Valter; PEREIRA, Breno Augusto D. O programa nacional de desestatização: aspectos relevantes 
da política de privatização. Revista de Ciências da Administração, n. 0, ago. 1998, p. 45. Disponível em: 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/viewFile/7986/7374. Acesso em: 14 dez. 2009 
238 Segundo Valter Saurin e Breno Pereira, o processo de desestatização tem raízes no Programa Nacional de 
Desburocratização de meados da década de 80 e no Programa Federal de Desestatização de 1988 que tinha por 
objetivos: a redução do déficit público, proceder à execução indireta de serviços públicos, por meio de concessão 
ou permissão, promover a disseminação da propriedade do capital das empresas estatais, entre outros. Id. Ibid., p. 
49 
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concessão e permissão, a Lei n. 9.790/1999 que cria e regulamenta as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público, todas as leis instituidoras de Agências Reguladoras e as 

leis que dispõem, já em 2004 e 2005, respectivamente, sobre parceria público-privada e 

consórcios públicos são reflexos da adoção de um modelo estatal empresarial e neoliberal. 

O discurso operacional do direito administrativo tinha, então, uma ampla gama 

de novos conceitos e novos institutos, introduzidos via produção legislativa, aos quais 

precisava se dedicar. É compreensível a falta de espaço e oportunidade para a elaboração de 

estudos que relacionassem o direito administrativo com estudo de obras mais teóricas. 

Se for considerada a promulgação de leis estruturantes de aspectos fundamentais 

do direito administrativo como a Lei n. 8.112/90 (servidores públicos), a Lei n. 8.666/93 

(licitações e contratos da Administração), Lei n. 9.784/99 (processo administrativo), é 

possível concluir que mais da metade do conteúdo dos cursos de direito administrativo 

brasileiro é fruto do trabalho dos doutrinadores das últimas duas décadas. 

Finda a década de 90, com a desaceleração do processo de reforma da 

Administração Pública, por um lado, e com a hegemonização do discurso 

neoconstitucionalista, por outro, o discurso operacional administrativista pôde se dedicar com 

muito mais intensidade a sua adequação aos fundamentos do modelo teórico emergente. 

 

 

4.1.3 A influência do neoconstitucionalismo da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro 

As primeiras manifestações de reformulação do discurso dogmático doutrinário 

mais conscientes acerca de sua filiação teórica vieram de juristas ligados à Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

Junto ao seu Programa de Pós-Graduação em Direito Público, implementado na 

década de 90, foram desenvolvidas inúmeras produções acadêmicas, em sede de direito 

constitucional, voltadas para o aprofundamento no estudo do constitucionalismo pós II 

Grande Guerra Mundial, em especial da jurisdição constitucional, da nova dogmática da 

interpretação constitucional, da teoria dos princípios e da teoria dos direitos fundamentais. 

Como resultado, verificou-se uma ampla produção dedicada ao estudo, 

aprofundamento e divulgação do neoconstitucionalismo e, paralelamente, da 
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constitucionalização do direito, que hoje goza de ampla aceitação no discurso jurídico 

brasileiro em geral. 

A obra de Luís Roberto Barroso239 é central para esse movimento e ponto de 

partida para outros juristas dedicados a um dos dois campos temáticos mencionados que 

compartilham os mesmos referenciais teóricos e filosóficos. 

Como reconhece o próprio Barroso em prefácio ao livro de Gustavo Binenbojm, 

“Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização”, que consiste na tese de doutoramento do autor, desenvolvida sob a 

orientação do primeiro, a dedicação ao campo da constitucionalização do direito 

administrativo deveu-se, em grande parte, à sugestão do próprio orientador, quando ainda 

professor da graduação. 

“O direito administrativo brasileiro não tinha vivido o mesmo movimento de 

renovação pelo qual passara o direito constitucional após a Constituição de 1988”240, 

advertira-o então. Não por acaso, outros juristas provenientes do Programa de Pós-Graduação 

da UERJ vêm se dedicando à temática, como pode ser verificado na obra “Interesses Públicos 

versus Interesses Privados”241, organizada por Daniel Sarmento e composta por artigos de 

autoria de Alexandre Santos Aragão, Barroso e Binenbojm. 

Resta patente, portanto, que a produção doutrinária voltada para a 

constitucionalização do direito administrativo nada tem de ocasional ou fortuita. Ao contrário, 

trata-se de movimento voltado para a “crítica estrutural ao arcabouço teórico da disciplina”242 

que intenta contribuir tanto para uma maior consistência do ponto de vista teórico, quanto 

para uma maior eficiência do ponto de vista pragmático. A seguir, serão analisados os 

principais pontos de reformulação do discurso operacional administrativista, com o objetivo 

de alcançar indicações de resposta para os questionamentos da pesquisa desenvolvida. 

 

 

 

                                                 
239 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro: pós 
modernicadade, teoria crítica e pós-positivismo. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n. 6, 2001  
240 BARROSO, Luís Roberto. Prefácio: a caminho de um direito administrativo constitucional. In: 
BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008 
241 SARMENTO, Daniel (org). Interesses Públicos versus Interesses Privados. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007  
242 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 1 
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4.2 PROCESSO DE REFORMULAÇÃO DE CONSTRUTOS DO DISCURSO 

OPERACIONAL DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 

4.2.1 Princípio da legalidade 

O princípio da legalidade gozou, por muito tempo, de acolhimento unânime no 

discurso operacional administrativista brasileiro, constituindo um dos principais marcos de 

distinção entre o direito privado e o direito administrativo.  

Formulado desde as primeiras manifestações em sede de direito administrativo, 

fundou-se na oposição ao regime absolutista e na adoção do ideal de separação dos poderes. 

Constituía, então, requisito indispensável para a concretização do Estado de Direito, no qual o 

Poder Executivo deveria estar submetido à lei promulgada pelo Poder Legislativo.  

Assim, em suas primeiras versões, o princípio da legalidade esteve ligado à idéia 

de contrariedade ao “arbítrio da vontade pessoal do monarca” e de necessidade de “certeza 

jurídica e limitação do poder”243, é dizer, ligado a outro princípio, o da segurança jurídica.  

A versão adotada pelo discurso operacional no Brasil, majoritariamente, era e, é 

possível dizer, ainda é bastante extremada, correspondendo à afirmação de que o particular 

pode fazer tudo o que não estiver vedado pela lei, enquanto que o administrador deve agir 

apenas nos termos prescritos pela lei. Trata-se de axioma repetido à exaustão de forma pouco 

refletida244 e corresponde à adoção da teoria da vinculação positiva à lei – “positive 

Bindung”245, teoria inserida, notadamente, na tradição positivista normativista246. Nesse 

contexto, o ato administrativo é concebido como integrante da pirâmide normativa, sendo sua 

produção determinada, ainda que relativamente, pelos diplomas normativos de hierarquia 

superior. 
                                                 
243 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 142 
244 “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 (...) 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”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 90. No mesmo sentido: 
GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 07. 
245 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 140 
246 A identificação da obra de Adolf Merkl como expressão máxima do positivismo normativista kelseniano é 
pacífica entre os administrativistas e não uma posição isolada de Binenbojm. Oswaldo Bandeira de Mello já 
identificava a obra do austríaco como a mais destacada aplicação da Teoria Pura do Direito no âmbito do direito 
administrativo, ressaltando a ênfase dada na perspectiva metodológica. MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. 
Princípios Gerais de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 84.  
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A inviabilidade fática e lógica de realização de tal princípio, uma vez que 

ordenamento jurídico nenhum poderia regular à exaustão todos os atos a serem praticados 

pela Administração Pública, é muitas vezes ignorada, tratada como detalhe menor, ou, ainda, 

fundamentada na determinação relativa atribuída à produção normativa piramidal. Dessa 

forma, a discricionariedade administrativa e o princípio da legalidade em sua versão mais 

extremada convivem em aparente harmonia no discurso operacional tradicional247. 

As primeiras manifestações destacando a ausência de condições de realização do 

princípio em questão, nos moldes propostos, datam, no Brasil, do final da década de 1980. 

Nesse primeiro período, a constatação da titularidade de “poderes incontroláveis” pela 

Administração Pública e de “zonas livres” nas quais o controle jurisdicional não podia atuar, 

bem como do deslocamento da predominância do legislativo para o executivo e a utilização 

da lei como instrumento de atuação social do Estado levava à necessidade de reformulação do 

princípio da legalidade248. 

Partindo da alteração do direito francês, com a promulgação da Constituição de 

1958 que previa a divisão do direito administrativo em dois campos, um submetido à lei e 

outro ao regulamento autônomo, e das subseqüentes manifestações do Conselho de Estado 

francês que reconhecia a subordinação da atuação normativa do executivo aos princípios 

gerais do direito, Odete Medauar conclui pela ampliação do princípio da legalidade. Este 

passava a “assentar-se em bases valorativas, ‘amarrando’ a Administração não somente à lei 

votada pelo Legislativo mas aos preceitos fundamentais que norteiam todo o ordenamento”249. 

Em sentido semelhante, o princípio da legalidade passou a ser identificado, na 

obra de Hely Lopes Meirelles, como aquele que subordina o administrador à lei, às exigências 

do bem comum e aos princípios administrativos, do Direito e da Moral, com alusão ao art. 2º 

da Lei 9.784/99 que submete a Administração à Lei e ao Direito250. 

Assim, muito embora o resultado seja a vinculação da Administração ao 

ordenamento como um todo e, em especial aos princípios inerentes ao Estado Democrático de 
                                                 
247 Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, compatibiliza a exigência de subsunção entre lei e atividade 
administrativa com discricionariedade com base no “quadro dotado de objetividade” formado pela lei e dentro do 
qual se movem os sujeitos de direito”. Assim, a discricionariedade só é possível dentro dos limites da legalidade, 
o administrador continua, pretensamente, atuando conforme os mandados legais, muito embora eles não estejam 
expressos na lei, mas apenas inferidos. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 905. 
248 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 144 
249 MEDAUAR, Odete. Ibid., p. 145. Aponta, ainda, para alterações, em sentido semelhante, nas constituições 
portuguesa e espanhola (“sujeição plena da Administração à lei e ao Direito”) e na jurisprudência alemã. 
250 No ponto 4.2.4, a Lei n. 9.784/99 será abordada de forma mais detalhada, destacando-se a sua vinculação à 
matriz discursiva “pós-positivista”. 
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Direito, a idéia de “poderes incontroláveis” e de “zonas livres” de controle jurisdicional é 

aceita com bastante tranqüilidade. Ademais, não há a propositura de parâmetros e 

procedimentos que substituam a anterior vinculação estrita à lei. Sabe-se, apenas, que ela é 

irrealizável e que, diante da adoção expressa do princípio da legalidade pela Constituição 

Federal de 1988, este deve ser lido como determinação de vinculação da atividade 

administrativa ao ordenamento como um todo e, em especial, aos ditames constitucionais. 

Trata-se, portanto, de manifestação típica do período em que prevalecia a 

postura de crítica ao discurso vigente, mas pouco propositiva. Nota-se que a incidência do 

discurso pós-positivista é inserida de forma mal-acabada. As teorias prescritivas não são, 

ainda, de domínio dos administrativistas do período. Sabe-se, apenas, que a carga axiológica 

constitucional deve assumir papel mais relevante na regulação da atividade administrativa, 

mas não se sabe (ou não se teve a preocupação de expor) de que forma isto se dá, ou seja, 

quais “procedimentos” devem ser utilizados para tanto. 

Verifica-se que a inserção dessa alteração na concepção do princípio da 

legalidade dá-se por via da produção doutrinária e jurisprudencial francesa, resquício do 

hábito dos administrativistas brasileiros, dada a tradição do direito francês. 

Assim, a repercussão dessas manifestações foi limitada. A proximidade do 

perigo de insegurança jurídica e a falta de uma elaboração mais robusta que fundamentasse tal 

posicionamento mantiveram tal concepção isolada no discurso operacional, de forma 

semelhante ao que ocorreu com as primeiras manifestações de crítica à metodologia 

positivista no âmbito da interpretação jurídica, apontadas como atentatórias à segurança 

jurídica. 

Só a partir do aprofundamento nas bases teóricas e filosóficas do “pós-

positivismo” pelo discurso jurídico brasileiro, como visto no ponto 3.2.3, a crítica ao princípio 

da legalidade ganhou maior densidade e foi complementada por um conteúdo propositivo de 

caráter um pouco mais sistemático. 

A obra de Gustavo Binenbojm é bastante ilustrativa desse panorama, por 

aprofundar a crítica ao princípio da legalidade enquanto vinculação positiva à lei e por propor 

sua substituição por um novo princípio, o da juridicidade administrativa. 

Na concepção de Binenbojm, a insustentabilidade do princípio da legalidade, 

nos moldes delineados pela doutrina tradicional, decorre, em especial, da derrocada da lei em 

seu sentido liberal clássico. A inflação legislativa, a constatação de que a lei pode veicular 
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mandamentos injustos, a emergência da constituição como principal expressão da “vontade 

geral do povo” e a permissão de que atos normativos, distintos da lei251, possam regular a 

atuação administrativa, em atenção à necessidade de velocidade e eficiência da Administração 

Pública, são os fatores apontados como causas da “crise da lei formal”.  

Equivocado seria, portanto, estabelecer a vinculação da atividade administrativa 

somente à lei. Mais apropriado seria identificar a subordinação da Administração a um “bloco 

de legalidade”, é dizer, ao “ordenamento como um todo sistêmico”252, idéia que encontra 

expressão no “princípio da juridicidade administrativa” de Merkl que, segundo Binenbojm, 

influenciou o estabelecimento da vinculação dos Poderes Executivo e Judiciário à lei e ao 

direito, na redação da Lei Fundamental de Bonn, que, em suas palavras, “marca a superação 

do positivismo legalista”253.  

Até aqui, pouca distinção há em comparação com o discurso operacional 

“crítico” anterior, com exceção, apenas, da justificativa de ordem valorativa que aponta a lei 

como possível veiculadora de injustiça. 

No entanto, Binenbojm adiciona um elemento a mais: a constitucionalização do 

direito administrativo e, com esta, todos os elementos ligados à teoria dos direitos 

fundamentais e à teoria dos princípios.  

Sustenta, então, a adoção do princípio da juridicidade administrativa, do qual o 

princípio da legalidade é apenas uma parte. A Administração Pública encontrar-se-ia 

subordinada à lei, aos regulamentos254 e, em especial à Constituição. Esta última, além de 

servir de base para a produção dos demais diplomas normativos do sistema jurídico, é 

considerada fonte autônoma do direito administrativo, nos moldes característicos do 

neoconstitucionalismo.  

Assim, defende o jurista que a aplicação direta das normas constitucionais, em 

especial, dos princípios, abriria espaço para uma maior inserção da carga axiológica 

constitucional no âmbito da Administração Pública e, ainda, possibilitaria a “atividade 

                                                 
251 Binenbojm faz referência a medidas provisórias, leis delegadas e regulamentos autônomos (quando não 
implica em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos). BINENBOJM, Gustavo. Uma 
teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 133 
252 Id. Ibid., p. 141 
253 Id. Ibid., p. 141. A aparente contradição entre a adoção de conceito proveniente da obra de Merkl, 
anteriormente identificado como maior administrativista kelseniano, como substituto do princípio da legalidade 
em um contexto pretensamente pós-positivista não é esclarecida por Binenbojm.  
254 Os regulamentos autônomos são apresentados, por Binenbojm, como importante expressão do fenômeno de 
deslegalização do direito administrativo, por encontrarem fundamento direto na Constituição e não na lei. Id. 
Ibid., p. 171  
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administrativa contra legem”255, é dizer, o reconhecimento da validade de atos da 

Administração Pública praticados em desconformidade com a lei, mas em perfeita harmonia 

com a Constituição. 

Todavia, apesar da expansão do campo normativo e da relativa desvinculação 

entre atividade administrativa e lei, a proposta de reformulação do princípio da legalidade não 

perde seu caráter operacional por duas razões: a reafirmação do princípio da segurança 

jurídica, agora em termos “pós-positivistas”, e a presença de complementação à tese, de 

caráter metodológico. 

Apesar da contestação à lei, sob o fundamento da crise da legalidade, essa é feita 

sob o argumento de manutenção da coerência do sistema jurídico, de respeito aos valores 

constitucionais e, mais que isso, de não violação ao princípio da segurança jurídica. Apresenta 

este último, todavia, não sob a roupagem de princípio geral do direito, formalista e distante 

dos preceitos humanísticos e sociais, característico do modelo positivista do direito moderno, 

mas sim como verdadeiro princípio constitucional, implícito à cláusula do Estado 

Democrático de Direito e ao sistema de direitos fundamentais. 

Vale-se, destacadamente, do direito alemão e da sua caracterização como 

“princípio da proteção da confiança” reconhecida pelo Tribunal Constitucional Federal 

alemão, fazendo referência a Karl Larenz e Gustav Radbruch para identificá-lo como requisito 

para qualificação de um ordenamento como justo256. 

Assim, a desconsideração da lei não é caracterizada como expressão do caos, da 

arbitrariedade e da insegurança jurídica, ao contrário, é justamente a possibilidade de aplicar 

direta e imediatamente as normas constitucionais na regulação da atividade administrativa e, 

portanto, a expressão da própria segurança jurídica. Inverte-se desse modo a lógica até então 

dominante, trazendo o argumento que era contrário à deslegalização para a sua base de 

justificação. 

Essa operação de deslegalização, todavia, precisa de parâmetros metodológicos 

claros e manejáveis pelos intérpretes e aplicadores do direito, sob pena de ser afastada sob o 

argumento de irracionalidade e de não ser realizável em padrões confiáveis. Para contornar 
                                                 
255 Binenbojm refere-se, exemplificativamente, à lei administrativa inconstitucional, sustentando a tese de que 
essa deve ser não aplicada pela Administração, independentemente de prévia manifestação do Judiciário sobre 
sua inconstitucionalidade, na condição de intérprete e executora da Constituição. BINENBOJM, Gustavo. Uma 
teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 174 
256 Id. Ibid., p. 178. A tese da segurança jurídica como subprincípio do Estado de Direito e como requisito para a 
realização da justiça goza de aceitação no Supremo Tribunal Federal, como pode ser verificado no julgamento, 
citado pelo autor, da Medida Cautelar n. 2900-3/RS. 



86 
 

 

esse empecilho, Binenbojm classifica o problema como um conflito normativo, mais 

precisamente como um conflito entre princípios constitucionais e, adotando os pressupostos 

conceituais de Robert Alexy e Ronald Dworkin acerca da distinção entre regras e princípios, 

com o auxílio da obra de Humberto Ávila257, indica a adoção da “ponderação proporcional 

entre princípios conflitantes” como mecanismo capaz de conduzir a uma solução “otimizada”. 

A forma de concretizar satisfatoriamente a Constituição Federal, no âmbito da 

Administração, envolveria, assim, operações de ponderação entre o princípio da legalidade e o 

princípio da segurança jurídica ou outros princípios como o da eficiência. Binenbojm fornece, 

então, um quadro de posturas que o intérprete-aplicador deve adotar diante de atos eivados de 

ilegalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. 

Assim, atos não geradores de benefício para os administrados devem ser 

invalidados retroativamente. Já os atos geradores de benefício aos administrados devem ser 

convalidados, obrigatoriamente, quando houver previsão legal ou quando for possível do 

ponto de vista lógico. Caso a convalidação não seja possível, ainda assim os atos geradores de 

benefício devem ser convalidados se já decorrido o prazo decadencial para invalidação ou se, 

diante do caso concreto, for verificado que a violação da confiança do administrado de boa-fé 

for mais prejudicial do que a lesividade social da ilegalidade258. 

Interessante observar que são as mesmas conclusões a que chega o discurso 

operacional tradicional, mesmo se utilizando de outros fundamentos discursivos: no lugar do 

princípio da juridicidade administrativa, o princípio da legalidade; ao invés de princípios 

constitucionais, o interesse público; princípio da segurança jurídica e não princípio da 

proteção da confiança259. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, ilustrativamente, a Administração 

tem o dever de convalidar o ato quando este for suscetível de convalidação e quando ainda 

não houver impugnação pelo interessado.  Já quando o ato for insuscetível de convalidação, a 

                                                 
257 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 187 
258 Id. Ibid., p. 188, 189 
259 A conexão entre princípio da legalidade, interesse público, princípio da segurança jurídica e ainda proteção do 
administrado de boa-fé pode ser facilmente inferida na seguinte passagem da obra de Celso Antônio Bandeira de 
Mello: “Não brigam com o princípio da legalidade, antes, atendem-lhe ao espírito, as soluções que se inspirem 
na tranqüilização das relações que não comprometem insuprimivelmente o interesse público, conquanto tenham 
sido produzidas de maneira inválida. É que a convalidação é uma forma de convalidação da legalidade ferida”. E 
ainda, na mesma obra: “Ora, tanto se recompõe a legalidade fulminando um ato viciado, quanto convalidando-o. 
É de notar que esta última providência tem, ainda, em seu abono o princípio da segurança jurídica, cujo relevo é 
desnecessário encarecer. (...) Acresce que também o princípio da boa-fé (...) concorre em prol da convalidação, 
para evitar gravames ao administrado de boa-fé”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 441, 444 
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Administração deverá invalidá-lo, salvo quando o ato já estiver estabilizado, o que ocorre em 

duas hipóteses: quando findo o prazo prescricional para a invalidação ou quando o ato viciado 

for  

ampliativo da esfera jurídica dos administrados e dele decorrerem sucessivas 
relações jurídicas que criaram para sujeitos de boa-fé, situação que encontra amparo 
em norma protetora de interesses hierarquicamente superiores ou mais amplos do 
que os residentes na norma violada, de tal sorte que a desconstituição do ato geraria 
agravos maiores aos interesses protegidos na ordem jurídica do que os resultantes do 
ato censurável.260 

Assim, mesmo sem fazer qualquer referência a ponderação de interesses, nota-se 

que Bandeira de Mello propõe um juízo de razoabilidade, uma análise ponderativa, quando 

fala que a desconstituição do ato geraria mais agravos do que a sua manutenção. Percebe-se, 

portanto, como a razoabilidade e a ponderação constituem artifícios comuns que não deixaram 

de ser aplicados pelo discurso jurídico tradicional. A diferença, aqui, reside na utilização de 

tais mecanismos como argumentos de justificação e legitimação do próprio discurso, o que 

não ocorria no discurso tradicional, visto que nesse eram adotados outros recursos 

legitimadores. 

Percebe-se, portanto, pouca relevância na prática jurídica decorrente da 

modificação na concepção do princípio da legalidade, visto que o único exemplo trazido pelo 

representante do discurso operacional de influência “pós-positivista” nada modifica na 

atuação concreta da Administração e no seu controle jurisdicional. Verifica-se, portanto, 

tratar-se de um movimento de adequação ao discurso teórico emergente e de renovação da 

legitimidade do discurso operacional e do próprio direito administrativo. 

 

 

4.2.2 Interesse público 

A noção de interesse público é uma das matrizes clássicas do direito 

administrativo elaboradas no decorrer do século XIX. É em nome deste, e só deste, que o 

Estado moderno, alegadamente, deve atuar. Trata-se, portanto, de fundamento essencial para 

o exercício do poder estatal e, ao mesmo tempo, o seu limite. 

                                                 
260 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, Curso de Direito Administrativo. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 444 
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Segundo Odete Medauar, a noção de interesse público começou a ser utilizada 

após a Revolução Francesa como “argumento suscetível de propiciar a adesão de todos e, por 

isso mesmo, de fundamentar o poder do Estado”261.  

A idéia de um Estado que atuasse visando o bem comum era fundamental, uma 

vez que esta era sua própria razão de existir: propiciar paz social e agir em nome e 

representação de todos. Um ramo jurídico que se formava pretensamente para limitar os 

poderes estatais em conformidade com os ideais democráticos da Revolução, 

necessariamente, deveria ter impressa a marca do bem comum, do interesse geral. 

No Brasil, o conceito de interesse público permeava de forma esparsa os 

primeiros estudos. É possível identificar menção a respeito do tema em uma das primeiras 

obras publicadas sobre o direito Administrativo no país.  Em “Ensaio sobre o Direito 

Administrativo” de 1862, o Visconde de Uruguai caracteriza o poder administrativo como 

aquele que “aplica o interesse geral a casos especiais” e que se vê, muitas vezes, na 

necessidade de “sacrificar o interesse particular” do cidadão e o próprio interesse estatal em 

nome do geral262.  

Apesar de não haver qualquer consideração ao que seria esse interesse, como o 

administrador poderia identificá-lo e em que termos dar-se-ia o sacrifício dos interesses 

particulares, o autor trazia a crítica, de inspiração francesa, à conjuntura anterior destituída de 

controle da fixação do interesse público pela vontade soberana. Enquanto no absolutismo 

nenhuma “autoridade ia ou podia ir de encontro ao que o Governo julgasse de interesse 

público” 263, no Estado Moderno essa função deveria ficar, mais acertadamente, a cargo das 

“boas instituições administrativas”264.  

O aprofundamento de ideais democráticos e a necessidade de empreender um 

controle mais objetivo e eficaz à Administração conduzem a uma progressiva centralidade do 

conceito de interesse público no discurso operacional administrativista pátrio. Essa tendência 

ganhou sua forma mais bem acabada na obra de Celso Antônio Bandeira de Mello.  

Como anteriormente mencionado (ponto 4.1.1), Bandeira de Mello atribuiu aos 

princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público a condição de pilares 

centrais do regime jurídico administrativo, visando distanciar o direito administrativo da 
                                                 
261 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 179 
262 URUGUAI, Paulino José Soares de Souza, Visconde de. Ensaio sobre o Direito Administrativo. Brasília: 
Ministério da Justiça, 1997, 56 
263 URUGUAI, Ibid., p. 92 
264 URUGUAI, Ibid., p. 13 
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concepção atrelada à noção de poder e aproximá-lo da noção de dever, de sujeição à lei e aos 

direitos dos administrados. 

Dedica-se, assim, à caracterização do conceito de interesse público 

aproximando-o de uma feição coletiva, publicista, pessoal e cidadã.  

O interesse público que goza de supremacia não seria o interesse secundário do 

Estado, na tradicional classificação italiana, isto é, o seu interesse individual, privado, mas 

sim o interesse primário, é dizer o interesse público propriamente dito. Também não seria, o 

interesse da maioria, uma mera soma de interesses individuais. 

Para manter a capacidade de fundamentação da atuação estatal e de norte para o 

regime jurídico administrativo, o conceito de interesse público deveria estar atrelado tanto à 

coletividade quanto ao indivíduo pessoalmente considerado. 

Assim, ao mesmo tempo em que o interesse público é conceituado como o 

interesse do “próprio conjunto social”, do todo, ele também é “a dimensão pública dos 

interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da Sociedade”265 

É pouco credível que haja um interesse do conjunto social, do todo. Diante da 

complexidade social e do caráter de singularidade que marca o ser humano, a idéia de um 

interesse que consiga agregar a todos é bastante questionável. Para contornar esse “beco sem 

saída”, Bandeira de Mello lança mão de um enfoque político: interesse público é o interesse 

que cada indivíduo do conjunto social possui inspirado pela idéia de que compõe uma 

sociedade, é dizer, de que é cidadão. 

Assim, nessa operação discursiva, o interesse público é do interesse de todos e 

de cada um, pois todos e cada um devem possuir a consciência de que formam uma 

comunidade social e política que possui interesses mais importantes e prementes do que os 

interesses individuais que não coincidem com o interesse público. 

Interesse público seria, portanto, o interesse que cada um possui quando pensa 

não em si mesmo, mas em todos, um interesse não egoístico, nas palavras de Bandeira de 

Mello, é aquele “resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm 

                                                 
265 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, Curso de Direito Administrativo. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 49 
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quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o 

serem”266. 

Assim, para o autor, afigura-se imperiosa a conclusão pela supremacia do 

interesse público sobre o privado. Quando o indivíduo age como integrante de um organismo 

político social, seu interesse coincide com o interesse público e merece a total proteção 

estatal. Já quando atua de forma privatística, seu interesse diverge do interesse público, 

devendo este último prevalecer como condição da sobrevivência da sociedade e de cada 

integrante. 

É no princípio da supremacia do interesse público que Bandeira de Mello 

localiza o fundamento legitimante para a posição de privilégio e de supremacia do Estado em 

suas relações com os administrados. É a condição de guardião do interesse público, no 

exercício da função administrativa, que justifica, portanto, a previsão de privilégios – como a 

presunção de veracidade dos atos administrativos, de prazos judiciais dilatados e de prazos 

prescricionais diferenciados – e a relação de verticalidade mantida com o particular, o que 

possibilita, por exemplo, a constituição de obrigações de forma unilateral. 

Esse panorama discursivo logrou certa unanimidade no direito administrativo 

brasileiro; a noção de interesse público parecia, então, inquestionável. Apenas a partir de 

meados da década passada, vozes começaram a emergir no discurso operacional 

administrativista empreendendo críticas ao princípio da supremacia do interesse público sobre 

o privado e, em muitos casos, defendendo a sua “desconstrução”. O grupo de juristas ligados 

à Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Marçal Justen Filho são os nomes de maior 

destaque que podem ser identificados entre aqueles que apontam incompatibilidades entre a 

noção de supremacia do interesse público e o Estado Democrático de Direito proclamado pela 

Constituição Federal de 1988. 

É imperioso destacar que críticas à noção de interesse público podem ser 

identificadas em período consideravelmente anterior, especialmente na doutrina 

administrativa estrangeira. Odete Medauar, em obra datada de 1992, já elencava críticas e 

tendências de críticas à concepção tradicional de interesse público. Administrativistas, 

principalmente italianos e espanhóis, mas também norte-americanos, apontavam, nas décadas 

de 70 e 80 do século passado, para o descompasso entre o mito do interesse geral e a 
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realidade, a heterogeneidade do interesse público em uma sociedade complexa e o não 

monopólio do interesse público pelo Estado. 

A impossibilidade de rigidez na prefixação do interesse público, por não haver 

um padrão de comparação estável e a idéia de preservação de interesses individuais e não de 

sacrifício destes em face do interesse público já começavam a ser levantadas, embora apenas 

ecos chegassem ao Brasil. A seguinte passagem, na obra de Medauar, antecipa tendência que 

só iria se materializar, no contexto nacional, uma década depois:  

tende a modificar também o entendimento de sacrifício de um interesse em benefício 
de outro, ou de primazia de um sobre outro interesse. Cogita-se hoje da função 
atribuída à Administração de ponderação dos interesses em confronto; o princípio 
é o da não sacrificabilidade ‘a priori’ de nenhum interesse; o objetivo dessa função 
está na busca do estatuto da compatibilidade entre os interesses267. 

Nota-se a referência expressa à ponderação dos interesses, todavia não há 

aprofundamento no tema. 

É somente a partir do século XXI que a crítica ao princípio da supremacia e ao 

próprio conceito de interesse público começa a penetrar, consideravelmente, no discurso 

operacional do direito administrativo brasileiro. Todavia, essa incidência não advém da 

influência da produção administrativista européia, como tradicionalmente ocorria nesse 

discurso, mas sim como reflexo da “constitucionalização do direito” e da influência do 

discurso “pós-positivista”.  

Os argumentos utilizados para “desconstruir” o mencionado princípio são, de 

modo geral, quatro: o que denuncia o caráter mítico da noção de interesse público, o que 

aponta para a impossibilidade de uma concepção unitária de interesse público, o que 

reclama por um fundamento mais adequado para as decisões administrativas e o que 

reclama por um método que seja capaz de orientar a atuação da Administração. 

Seguindo a idéia de que o direito administrativo não se prestou a limitar o poder, 

como até então havia sido propagado, mas sim para mantê-lo sob uma nova roupagem de 

submissão à lei, o interesse público é considerado como conceito que contribui para a 

sustentação de tal falácia. Tratar-se-ia de um conceito capaz de simular uma feição do direito 

administrativo como ramo jurídico garantidor de direitos do administrado e não do poder do 

administrador. 
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Essa corrente denuncia a contribuição do conceito de interesse público para a 

manutenção de um direito administrativo autoritário e voltado para a garantia dos interesses 

estatais e dos governantes apenas disfarçados, argumentativamente, de interesses públicos, um 

lobo em pele de carneiro. 

Alexandre Aragão fala em uma “genérica e mítica invocação do ‘interesse 

público’”268. Já Gustavo Binenbojm fala em interesse público como argumento utilizado para 

a quebra da isonomia entre Administração e cidadão, tributário do “pecado original” do 

direito administrativo – seu nascimento voltado para garantir os poderes do primeiro e não os 

direitos do administrado269.  

O segundo argumento favorável à desconstrução do princípio da supremacia do 

interesse público é o que se opõe à idéia de uma concepção unitária de interesse público. A 

crítica, aqui, começa a ser mais direcionada ao princípio e não ao conceito.  

A referência ao interesse público para motivar um ato ou decisão administrativa 

não seria necessariamente perniciosa. O problema é que, diante da fluidez semântica, inerente 

à noção de interesse público e da complexidade social, não “atentar para a existência de uma 

multiplicidade de interesses públicos, é submeter-se a um discurso político perverso e 

dissimulador”270. 

Ademais,  

[...] o reconhecimento da centralidade do sistema de direitos fundamentais instituído 
pela Constituição e a estrutura pluralista e maleável dos princípios constitucionais 
inviabiliza a determinação a priori de uma regra de supremacia absoluta dos 
interesses coletivos sobre os interesses individuais ou dos interesses públicos sobre 
os privados271. 

Não há, portanto, um único interesse público, mas vários, podendo estar, 

inclusive, em conflito entre si272. Não há que se falar, assim, em parâmetros fixos de interesse 

público que serviriam como referência para toda e qualquer situação, é dizer, não há uma pré-

fixação do conteúdo do interesse público. Adotar o axioma de que o interesse público deve 

sempre prevalecer sobre o privado é passar ao largo de que há uma pluralidade de interesses 

expressos em argumentos retóricos que irão atuar na fixação desse alegado interesse público. 

                                                 
268 ARAGÃO, Alexandre Santos. A supremacia do interesse público no advento do Estado de Direito e na 
Hermenêutica do Direito Público Contemporâneo. In: SARMENTO, Daniel (Org). Interesses Públicos versus 
Interesses Privados. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 4 
269 BINENBOJM, Gustavo. Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de Proporcionalidade: um novo 
paradigma para o direito administrativo. In: SARMENTO, Daniel (Org). Ibid., p. 123, 124 
270 MENDES, Conrad Hübner apud ARAGÃO, Alexandre Santos. Ibid., p. 8 
271 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 31 
272 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 61 
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Sem atentar para tal fato, essa fixação será feita de forma desregulada, ficando a 

cargo de interesse subjetivos dos administradores e dos mandos e desmandos do poder. O 

princípio da supremacia, ao, supostamente, proteger o interesse público, acaba por deixar o 

administrador livre para atuar conforme seus desejos, acobertado pelo manto sagrado do 

público e do coletivo. 

Haveria, portanto, e esse é o terceiro argumento a favor da desconstrução, uma 

incompatibilidade entre o Estado Democrático de Direito e o princípio da supremacia do 

interesse público.  

O princípio da supremacia perde sua capacidade de lastrear a atuação do 

administrador após a demonstração de que este princípio não é capaz de fornecer fundamento 

consistente para as decisões administrativas, pois, em verdade, ele é o “refúgio” que a 

Administração utiliza para “evitar o controle ou desfazimento de atos” 273. 

Se antes, ao adotar determindado ato, bastava ao administrador alegar fazê-lo em 

nome do interesse público, hoje tal fundamentação mostra-se como insuficiente e maculada 

pela manipulação do poder diante da revelação do caráter mítico do conceito de interesse 

público e do princípio de sua supremacia. 

Trata-se, portanto, da busca por um fundamento mais adequado para essas 

decisões, é dizer, o discurso sobre a desconstrução do princípio da supremacia é movido, 

também, por uma questão de reposição de legitimidade. Em quais fundamentos as decisões 

administrativas podem ser amparadas no contexto de Estado Democrático de Direito de forma 

credível, capaz de inspirar confiança e respeito? Essa é uma das perguntas que movem o 

discurso operacional do direito administrativo de inspiração “pós-positivista”. 

A Constituição Federal, com sua ordem axiológica transcrita nos princípios e 

com os direitos fundamentais, passa a ser o alicerce e o parâmetro para a atuação da 

Administração. É nela que o administrador deve buscar identificar quais interesses deve 

proteger e como deve agir.  

De que forma o administrador deve conduzir suas ações e decisões, tendo como 

referência direta a ordem constitucional, já diz respeito ao quarto e último argumento a favor 

da desconstrução. Enquanto que, no contexto de hegemonia do princípio da supremacia do 

interesse público, bastava identificar qual a conduta ou decisão melhor atenderia à genérica 

noção de interesse público, no contexto do Estado Democrático de Direito, diante de uma 
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pluralidade axiológica e argumentativa, impõe-se à Administração um maior rigor e 

controlabilidade na sua atuação.  

Não basta afirmar que a Administração está sob a autoridade da lei, como antes o 

fora nos primeiros momentos do Estado Moderno. Não basta declarar sua compatibilidade 

com o interesse público, é preciso demonstrá-lo. 

Tal como se dá com a atividade jurisdicional que é, cada vez mais, objeto de 

teorias que vislumbram sua limitação e controlabilidade racionais, a atividade administrativa 

do Estado também é alvo, contemporaneamente, de uma pretensão metodológica. Do 

desvelamento da existência de inúmeros interesses que permeiam a atuação do Estado, 

abrigados secretamente no conceito de interesse público, emerge a necessidade de prescrever 

uma postura mais clara e regrada para o administrador, como modo de possibilitar sua 

legitimidade e manutenção consentida. 

Nas palavras de Alexandre Aragão, “a existência de uma pluralidade de 

argumentos nas questões mais relevantes de direito público” implica em uma “necessidade de 

uma metodologia adequada para limitar a subjetividade do julgador e do administrador na 

aplicação de um Direito Público” 274. 

Impõe-se, assim, uma “racionalização dos processos de definição do interesse 

público prevalente”275, alcançável através da procedimentalização progressiva da 

Administração e da adoção da técnica da ponderação de interesses.  

O modelo de ponderação e as noções de razoabilidade e proporcionalidade são 

absorvidos pelo discurso operacional como critérios de racionalidade. Abandonando o 

formalismo do interesse público absoluto, adota-se a noção de um interesse público 

identificável em consonância com as peculiaridades do caso concreto e com os valores 

constitucionais. A filiação ao ideário “pós-positivista” é expressa e inconfundível.  

A doutrina tradicional, por sua vez, não se manteve inerte diante dos ataques 

empreendidos.  Alice Gonzalez Borges, em artigo intitulado “Supremacia do interesse 

público: desconstrução ou reconstrução?”, é uma das primeiras a fazer frente a este discurso 
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capitaneado por “uma plêiade de jovens e conceituados juristas – animados, força é que se 

diga, pela mais cristalina e louvável das intenções”276. 

A jurista defende, no texto datado de 2006, que o princípio da supremacia do 

interesse público não deve ser banido, mas sim reformulado. Ao tentar fazê-lo, ela conjuga 

elementos tanto do discurso tradicional como do discurso prescritivo “pós-positivista”. 

O fato de tratar-se de um conceito indeterminado e plurissignificativo não 

implica, conforme Alice Gonzalez, em uma insuperável manipulação retórica, a serviço de 

interesses pessoais dos administradores. Para a autora, trata-se de conceito fundamental ao 

direito administrativo que deve ser melhor definido para possibilitar a sua utilização em 

conformidade os parâmetros democráticos fixados pela Constituição Federal.  

O interesse público que deve gozar de supremacia, isto é, aquele que é digno de 

supremacia, é o primário – da clássica distinção da doutrina italiana. É dizer, não é o interesse 

da Administração Pública, do ente estatal (interesse secundário), mas sim aquele do qual 

“participam e compartilham um tal número de pessoas, componentes de uma determinada 

sociedade, que o mesmo passa a ser também identificado como interesse de todo o grupo, 

como um querer valorativo predominante da comunidade”277.  

Mas esse recurso a elementos discursivos tradicionais não é considerado 

suficiente para a reconstrução do princípio em questão. Nas palavras da própria autora, “é 

justamente nas preciosas lições dos jovens juristas que se propõem a radicalmente 

desconstruir o princípio da supremacia que iremos encontrar bases para a construção de sua 

verdadeira concepção”278. 

Identifica, então, a Constituição Federal como fonte primacial dos interesses 

públicos, posicionando-se favoravelmente a sua conexão com o princípio da dignidade da 

pessoa humana e com os direitos fundamentais. Também reconhece que, diante da 

multiplicidade e conflitualidade inerentes aos interesses públicos, a identificação do “melhor 

interesse público” passa pela adoção de técnicas de ponderação de interesse. 

Concorda, portanto, com dois dos argumentos adotados por aqueles que 

defendem a desconstrução do princípio da supremacia, quais sejam: o argumento da 

                                                 
276 BORGES, Alice Gonzalez. Supremacia do interesse público: desconstrução ou reconstrução? Revista de 
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277 Id. Ibid., p. 144 
278 Id. Ibid., p.149 
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impossibilidade de concepção unitária do interesse público e aquele que reclama por um 

método capaz de informar e controlar a atividade administrativa. 

Discorda, todavia, do argumento de que o princípio da supremacia do interesse 

público não fornece fundamentação adequada às decisões e atuação da Administração 

Pública. Este princípio deve continuar valendo, no entanto reformulado como princípio da 

supremacia do melhor interesse público, é dizer, daquele que é aferido por meio da 

ponderação entre interesses legítimos, constitucionalmente previstos. 

Por meio do recurso ao princípio da proporcionalidade, é possível identificar, por 

exemplo, qual o melhor interesse público no caso concreto: o interesse individual ou o 

coletivo. Ambos constituem expressão do interesse público, ambos merecem proteção por 

disposição constitucional, mas deve prevalecer aquele que a análise proporcional indique ser o 

mais indicado. 

O interesse público continua, portanto, gozando de supremacia, mas a sua 

identificação é problematizada. Adotados os referidos cuidados, o princípio da supremacia do 

interesse público retoma sua capacidade de legitimação e fundamentação da atuação 

administrativa, pois afasta eventual margem de autonomia do administrador para impor 

escolhas individuais. 

Da análise das obras tanto daqueles que sustentam a desconstrução, quanto da 

obra de Alice Gonzalez que defende a reconstrução, conclui-se que todos chegam a 

conclusões comuns, mas adotando algumas premissas diferentes.  

Os primeiros concebem o princípio da supremacia do interesse público como um 

princípio jurídico que preconiza “a prevalência a priori de interesses da coletividade sobre os 

interesses individuais”, incompatível, portanto, com o Estado Democrático de Direito, 

devendo prevalecer o interesse constitucionalmente protegido e aquele considerado mais 

importante diante do caso concreto, o que deve ser aferido através da ponderação.  

A segunda, por sua vez, sustenta que essa atitude ponderativa não deve substituir 

o princípio da supremacia, mas sim antecipar-lhe necessariamente, pois é através dela que se 

identifica o interesse público, individual ou coletivo, que deve prevalecer. 

Fala-se, portanto, a mesma coisa através de palavras diferentes. 

De forma diversa, no entanto, posiciona-se Celso Antônio Bandeira de Mello. 

Tendo sido sua obra adotada como o principal exemplo de construção doutrinária do princípio 
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da supremacia do interesse público a ser desconstruída, o jurista, em livro publicado em 2009, 

reitera sua posição, dedicando-se a esclarecer os equívocos na compreensão do assunto. 

Bandeira de Mello inicia por negar a existência de antagonismo entre interesse 

público e interesse das partes. Diferentemente do conteúdo da conclusão dos adeptos da 

desconstrução, o autor afirma que o interesse público não se contrapõe ao interesse individual. 

Ao revés, o interesse público resulta do “conjunto de interesses que os indivíduos 

pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade”279.  

Não haveria, portanto, antagonismo algum e a idéia de supremacia do interesse 

público não implicaria em prejuízo dos interesses particulares, pois só devem ser afastados os 

interesses individuais que destoam do interesse público. 

Assim, exemplificativamente, na concepção de Bandeira de Mello, a imposição 

de justa indenização em caso de desapropriação não significa a preponderância de um 

interesse individual fundamental sobre o interesse público, mas sim expressão do próprio 

interesse público consubstanciado na Constituição Federal ao instituir que só dessa forma 

serão aceitas desapropriações.  

Aqui não se trata de qualquer retificação feita pelo autor diante das críticas. 

Como visto acima, Bandeira de Mello não sustentava uma oposição entre interesse público e 

interesses individuais, ele apenas reitera, ratifica tal posição.  

Aplica-se a sua obra, portanto, a crítica à “concepção unitária de interesse 

público, que abarcaria, em seu bojo, tanto uma dimensão individual como coletiva”280. No 

entanto, não se aplica a crítica que identifica o princípio da supremacia como aquele que 

preconiza “a prevalência a priori de interesses da coletividade sobre interesses 

individuais”281. Essas duas críticas formam o segundo argumento a favor da desconstrução: o 

da impossibilidade de uma concepção unitária do interesse público. 

Diferentemente de Alice Gonzalez Borges, Bandeira de Mello não reconhece 

esse argumento e, consequentemente, também não adere ao argumento que propugna pela 

adoção de métodos “pós-positivistas”. O jurista em questão continua atrelado à visão unitária 

do interesse público por concebê-lo nos moldes juspositivistas.  

                                                 
279 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Grandes Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 183 
280 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 30. 
281 BINENBOJM, Gustavo. Ibid., p. 30 
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Bandeira de Mello concebe a estrutura do conceito de interesse público como de 

categoria “lógico-jurídica”, é dizer, um conceito dado a priori que mantém seu conteúdo 

invariável independentemente do tipo de ordenamento em que esteja inserido. Já a 

identificação dos interesses públicos específicos que merecem proteção em determinada 

sociedade obedece a conceitos “jurídico-positivos”, ou seja, são conceitos dados a posteriori 

cujo conteúdo decorre de cada ordenamento jurídico.  

Quem diz o que é e o que não é interesse público é a Constituição Federal, as leis 

e os órgãos administrativos (dentro dos limites da discricionariedade). Não há o que se 

problematizar, uma vez que se parte, implicitamente, da noção de ordenamento coerente e 

completo e de interpretação mecanicista. 

 Bandeira de Mello encerra o capítulo dedicado ao tema, asseverando que  

Encarada a questão – monopólio estatal do petróleo – de um ângulo político, 
sociológico, social ou patriótico, poderá assistir razão aos primeiros – favoráveis – e 
sem-razão completa aos segundos – desfavoráveis; mas do ponto de vista jurídico 
será de interesse público a solução que haja sido adotada pela Constituição ou pelas 
leis quando editadas em consonância com as diretrizes da Lei Maior. (nota) 

Percebe-se como o elemento jurídico encontra-se isolado dos demais campos. A 

solução de um caso concreto resolve-se com a aplicação da norma identificável no direito 

posto, sem qualquer necessidade de recorrer a elementos extra-jurídicos ou valorativos.  

É possível inferir, portanto, que o autor permanece perfilhado a uma teoria 

juspositivista do direito, não só em sentido amplo, como também em sentido estrito, conforme 

nomenclatura de Noberto Bobbio282. É dizer, a concepção de direito que alicerça a construção 

do princípio da superioridade do interesse público na obra de Bandeira de Mello é a de um 

conjunto de normas imperativas, postas pelo legislador ou constituinte, que formam um 

ordenamento coerente e que deve ser aplicado de forma lógica. As hipóteses consagradas de 

interesse público encontram-se no direito posto, cabendo ao intérprete, administrador ou juiz, 

identificar, no caso concreto, qual o interesse fático que corresponde àquele pré-estabelecido.  

Por outro lado, quão distante uma concepção de interesse público forjada a partir 

de pressupostos “pós-positivista” é capaz de conduzir o discurso operacional administrativista 

e a sua concretização? 

Defendida a desconstrução do princípio da supremacia do interesse público, 

propõe-se, em substituição, um novo modelo de atuação para a Administração Pública que 
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consiste na centralização dos direitos fundamentais e no dever de ponderação dos interesses 

em jogo, não importando se coletivos ou individuais, se públicos ou privados.  

Aqui, importa fazer uma distinção: a atividade de ponderação visa identificar o 

“interesse público prevalente”283 ou o interesse que corresponde a um direito fundamental, 

não importando se público ou privado284? Trata-se de uma contradição identificável nas obras 

filiadas ao discurso operacional administrativista “pós-positivista”. 

Prevalecendo a primeira concepção, é forçoso concluir que não há diferença 

alguma entre a solução proposta pela corrente da “desconstrução” e a solução da corrente da 

“reconstrução”. Já a diferença entre a corrente da “desconstrução” e a concepção de Bandeira 

de Mello, por sua vez, rentringir-se-ia à metodologia eleita para informar os meios para a 

identificação desse interesse público prevalecente: se lógico/mecanicista ou “pós-positivista”. 

Prevalecendo a segunda concepção, impõe-se um questionamento: trata-se de 

uma questão meramente semântica? 

 

 

4.2.3 Discricionariedade Administrativa 

Resquício da supremacia da vontade do soberano no Estado de Polícia? 

Decorrência natural da lei que não pode abarcar todas as hipóteses da vida real? Ponto de 

oxigenação do direito administrativo sufocado pela legalidade estrita? Seja como for 

entendida a discricionariedade, inegável, apenas, é a constatação de que desde sua formulação 

como integrante do regime jurídico do direito administrativo do Estado Moderno, sua 

trajetória no discurso operacional administrativista teve uma tendência prevalecente: a 

progressiva limitação.  

O ato discricionário, tal como concebido na França no século XIX, era aquele 

insuscetível de controle judicial. A discricionariedade consistia em um poder da 

Administração Pública, exercível em um campo de liberdade e de pura administração. Regida 

pelo rígido princípio da legalidade, a Administração Pública, no emergente Estado Moderno, 

valia-se da discricionariedade para garantir mais liberdade em sua atuação, na prática de ações 

nem vedadas, nem autorizadas ou permitidas pela lei. 
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284 Id. Ibid., p. 31. 
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A idéia de discricionariedade administrativa é adotada, então, como válvula de 

escape da Administração, supostamente sem qualquer prejuízo ao princípio da legalidade, 

uma vez que o estabelecimento do âmbito de atuação discricionária estaria a cargo da própria 

lei, seja de forma expressa ou nos casos de omissão legislativa ou de indeterminação dos 

conceitos adotados. Segundo Gustavo Binebojm, a presença da discricionariedade no direito 

administrativo significava apenas a continuidade da arbitrariedade da vontade do soberano, 

característica do Estado Absolutista285. 

De qualquer forma, a distinção entre atos vinculados e discricionários demarcava 

as possibilidades de controle do Poder Judiciário. A invasão do mérito administrativo era 

vedada à atuação jurisdicional, é dizer, os atos administrativos praticados no exercício da 

competência discricionária estavam imunes ao controle judicial, pois, por decorrência da 

própria vontade legal, tais atos estavam a cargo do juízo de conveniência e oportunidade do 

administrador. 

A partir do início do século XX, essa configuração começa a ser alterada. O 

Conselho de Estado francês passa a fixar limitações ao poder discricionário, exigindo a 

observância da competência e, posteriormente, das regras de forma286. Alteração significativa 

deu-se com a elaboração da teoria do desvio de poder pelo próprio Conselho de Estado, 

através da qual se possibilitava a limitação do poder discricionário tendo como critério a 

observância ou não da finalidade do ato, é dizer, se o interesse público estava sendo atendido 

por meio daquele ato administrativo.  

Tais alterações refletiram em países de sistema de jurisdição única 

desencadeando uma certa flexibilização da vedação do controle judicial de atos 

discricionários. Tomava corpo a idéia de que, muito embora a discricionariedade devesse ser 

preservada, esta não poderia ser confundida com a arbitrariedade que deveria ser combatida. 

No Brasil, duas teorias assumiram papel de destaque no discurso jurisprudencial 

que passava a admitir o cabimento de avaliação dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, 

entendendo necessária a fixação de limites ao exercício do poder discricionário: a já 

mencionada teoria do desvio de poder e a teoria dos motivos determinantes.  

A teoria do desvio de poder foi incorporada no Brasil a partir dos votos e da 

produção doutrinária de Seabra Fagundes no final da década de 40 do século passado e dispõe 
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no sentido de autorizar o Judiciário a anular os atos discricionários praticados com finalidade 

diversa daquela fixada pela lei287.  

Assim, com base na teoria do desvio de poder, se o administrador, por exemplo, 

remover funcionário público para outra localidade com o objetivo de prejudicá-lo por se tratar 

de desafeto seu, o Judiciário poderá anular tal remoção determinando o retorno do servidor à 

antiga localidade. Trata-se de uso indevido e irregular da discricionariedade, razão pela qual 

se autoriza a intervenção judicial. 

 A teoria dos motivos determinantes, por seu turno, também permite a anulação 

de atos administrativos pelo Judiciário sempre que os motivos indicados pelo administrador 

como aqueles que concorreram para a prática do ato não forem verdadeiros288. Por exemplo, 

se o administrador remover servidor público da área de saúde para outra localidade alegando 

tratar-se de local que necessita urgentemente de ampliação no quadro de pessoal devido à 

ocorrência de uma certa epidemia, o Judiciário poderá anular tal ato, caso verifique que 

inexiste qualquer epidemia no local. 

Nesse diapasão, é interessante destacar que até meados do século XX vigia na 

França a tradição de que, diferentemente das decisões jurisdicionais, os atos administrativos 

dispensavam motivação. Apenas em 1979, foi promulgada lei que obrigava o administrador a 

motivar os atos administrativos individuais289, no bojo dessa tendência de limitação do poder 

discricionário.  

Em ambas as teorias, portanto, o Judiciário limita-se a anular os atos praticados 

devido ao mau uso da discricionariedade. Um acórdão ou sentença que dissesse como o ato 

deveria ser praticado representaria violação ao Princípio da Separação dos Poderes, com a 

invasão do mérito administrativo pelo Judiciário, o que se configurava como absolutamente 

inadmissível.  

O preenchimento da esfera de liberdade continuava a cargo exclusivo do 

administrador, por meio de seu juízo de conveniência e oportunidade, mas, agora, havia 

artifícios teóricos que fixavam limites a essa liberdade através de dois “elementos” do ato 

administrativo: o motivo e a finalidade. Tratam-se, portanto, de teorias genuinamente 

                                                 
287 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 228. 
288 Id. Ibid., p. 228. 
289 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 
188. 



102 
 

 

administrativistas, é dizer, desenvolvidas a partir de elementos próprios do direito 

administrativo, sem recorrer a outros campos do direito.  

Segundo Odete Medauar290, a partir do Estado de Bem-Estar Social, com a 

ampliação do campo de atuação do Estado, ampliou-se também a preocupação com a 

liberdade em excesso que a Administração parecia gozar. Outros fatores como a 

privilegização de práticas consensuais em detrimento de decisões unilaterais imperativas, a 

tecnicização no tratamento de questões administrativas, a ampliação de direitos individuais 

contribuíram para a reformulação da concepção tradicional da discricionariedade e do 

controle judicial dos atos administrativos. 

Identifica-se, então, dentro de tal tendência à ampliação do controle 

jurisdicional, a doutrina italiana que concebe a discricionariedade como “ponderação 

comparativa de interesses”291 que sustenta o poder-dever do administrador levar em 

consideração todos os interesses envolvidos no exercício de um processo formativo da 

decisão e não mais de um poder discricionário. Ainda na doutrina italiana, a substituição do 

princípio da legalidade pela observância da Constituição, da lei e dos princípios gerais do 

direito como critérios internos na formulação de atos discricionários292. 

Já na doutrina francesa, Medauar identifica noções como “qualificação dos 

fatos”, “princípio do custo-benefício” e “erro manifesto de apreciação”, todas componentes 

dessa mesma tendência de ampliação do controle sobre o poder discricionário. Por fim, 

localiza, no ordenamento alemão, a aplicação do princípio da proporcionalidade segundo a 

doutrina alemã administrativista293. 

No Brasil, uma “forte tendência”, nas palavras de Maria Sylvia Zanella di Pietro, 

à reformulação da clássica ordenação da discricionariedade é sentida há algum tempo. A 

autora identifica uma corrente favorável à idéia de que, em determinadas situações, é possível 

controlar a delimitação dos conceitos legais indeterminados empreendida pela Administração, 

quando se tratar de interpretação desses conceitos e não, propriamente, de discricionariedade. 

Outro fundamento para esse controle seria o princípio da moralidade, podendo o Judiciário 

invalidar atos que “pelos padrões do homem comum”294 atentem manifestamente contra a 
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moralidade. Por fim, a autora assevera que “alguns autores” recorrem ao princípio da 

razoabilidade, deixando implícito não ser esse o seu entendimento. 

O recurso ao princípio da razoabilidade deu-se no bojo do próprio discurso 

operacional administrativista tradicional a partir do final da década de 90. Celso Antônio 

Bandeira de Mello foi um dos que adotaram esse entendimento ao asseverar que a validade do 

ato administrativo depende da sua observância ao princípio da 

razoabilidade/proporcionalidade. Um ato que tenha ultrapassado os limites necessários para 

atender a “finalidade legal” e que não respeite os “princípios gerais do direito” não é um ato 

razoável e, portanto, trata-se de ato anulável295.  

Independentemente de quanto avancem nessa tendência, os administrativistas 

ligados ao discurso tradicional têm o cuidado de ressaltar a preservação da discricionariedade 

administrativa296. O objetivo é tão somente limitar a discricionariedade e impedir 

arbitrariedades, em linhas gerais, o mesmo que movia o Conselho de Estado francês do início 

do século XX. Mantém-se, portanto, um campo de liberdade, de “apreciação meramente 

subjetiva”, exclusivo do administrador e indevassável pelo juiz. 

Ademais, é possível notar que o recurso ao princípio da proporcionalidade se dá 

em conjunto com elementos de filiação tipicamente juspositivista. Falar em princípios gerais 

do direito e em finalidade da lei é utilizar expressões em vigente ostracismo no atual modelo 

“pós-positivista”. 

O discurso operacional administrativista vem dando seguimento atualmente a 

essa tendência de imprimir maior controlabilidade à atividade discricionária da Administração 

no sentido de desenvolver uma “teoria da vinculação direta dos atos administrativos aos 

princípios constitucionais”297 que deve ser agregada aos demais mecanismos de controle já 

existentes e relacionados à teoria dos elementos do ato e à teoria dos conceitos jurídicos 

indeterminados. 

Dentre aqueles que se alinham junto a esse entendimento, é possível destacar 

Gustavo Binenbojm que, na obra “Teoria do Direito Administrativo”, idealiza uma “escala 

decrescente de vinculação à juridicidade”298 composta por atos administrativos vinculados a 

regras, atos vinculados por conceitos jurídicos e atos vinculados por princípios. Não haveria, 
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portanto, um ato propriamente discricionário, mas atos com graus diversos de vinculação ou 

discricionariedade em intensidades diametralmente opostas: quanto mais vinculado, menos 

discricionário e vice-versa. 

Assim, no caso dos atos vinculados por regras, caberia ao administrador adotar a 

conduta descrita no “relato normativo” e ao Judiciário verificar se a conduta adotada foi a 

“correta”. O campo de controlabilidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, nesses 

casos, é o mais ampliado possível, uma vez que se trata de grau máximo de vinculação. 

Os atos vinculados por conceitos jurídicos indeterminados, por sua vez, dariam 

ensejo a um grau intermediário de vinculação à juridicidade, em virtude da vagueza e 

abstração ínsitas a essa espécie conceitual. Partindo da noção de Phillip Heck de que o 

conceito indeterminado é constituído por uma zona nuclear e por uma zona periférica, 

Binenbojm sustenta que o controle jurisdicional só pode ser exercido sobre o ato 

administrativo localizado no âmbito da zona de certeza positiva ou da zona de certeza 

negativa do conceito indeterminado.  

Nessa concepção, o controle jurisdicional será pleno quando for possível 

“identificar os fatos que, com certeza, se encaixam no conceito (zona de certeza positiva) e 

aqueles que, com igual convicção, não se enquadram no enunciado, (zona de certeza 

negativa)”299. Trata-se, portanto, de um controle negativo através do qual o juiz deve afastar 

“as soluções manifestamente incorretas”300. 

O controle jurisdicional, no entanto, será apenas parcial quando o ato decorrer da 

“margem de apreciação administrativa”, é dizer, da maior liberdade para fixação do sentido 

do conceito decorrente de sua “zona intermediária” ou “zona de penumbra”, seguindo a 

“teoria da livre apreciação” de Otto Bachof. O Judiciário não poderá substituir a apreciação 

do administrador pela sua, deve se limitar a verificar se o processo de tomada de decisão, do 

qual resultou o ato administrativo, foi devidamente motivado e justificado, sendo informado 

com laudos e pareceres, por exemplo. 

Segundo Binenbojm, essa margem de apreciação administrativa decorrente da 

utilização, pelo legislador, de um conceito indeterminado não resulta em discricionariedade 

administrativa, uma vez que deve ser preenchida através da interpretação do sentido do 

conceito indeterminado. 
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Por fim, esclarece que a linha entre a zona de penumbra e a zona de certeza do 

conceito indeterminado não pode ser definida a priori, mas apenas no “processo 

argumentativo-discursivo de construção da decisão”301 

Como última espécie de ato da escala de vinculação à discricionariedade, 

Binenbojm identifica os atos vinculados diretamente por princípios, sejam eles 

constitucionais, legais ou regulamentares. Caso não haja uma regra regulando determinada 

situação específica, nem mesmo regra construída com o auxílio de conceito jurídico 

indeterminado, a atuação do administrador deverá ser adotada com a observância dos 

princípios pertinentes ao caso concreto.  

A situação, portanto, encontra-se regulada juridicamente por princípios e não por 

regras, razão pela qual Binenbojm considera impróprio denominar os atos administrativos 

adotados nesse caso de atos discricionários: constituem, tão somente, atos dotados de menor 

grau de vinculação. Rechaça-se, portanto, a dicotomia entre ato vinculado e ato discricionário, 

negando-se a existência de atos totalmente discricionários, em prol da concepção de graus de 

vinculação ou discricionariedade, posição esta também adotada por Marçal Justen Filho302. 

 O controle jurisdicional dos atos vinculados diretamente por princípios, segundo 

Binenbojm, deve se dar da seguinte forma: em primeiro lugar, deve ser empreendido o exame 

dos elementos vinculados, identificados como competência, forma, finalidade e os motivos 

determinantes. Em seguida, deve o Judiciário observar se o ato administrativo viola algum 

dos princípios constitucionais gerais ou setoriais da Administração Pública ou se, diante de 

um conflito de interesses, a ponderação foi feita de forma equivocada pelo administrador, 

resultando, em qualquer dos casos, em lesão ao administrado.303 

Nessa hipótese, ainda segundo Binenbojm, o Judiciário poderá restringir-se a 

invalidar o ato (controle ablativo) ou invalidar o ato e impor a única decisão possível a ser 

adotada pela Administração no caso sub judice (controle ablativo e mandamental). Nesse 

último caso, ter-se-á a “redução da discricionariedade a zero”304 com a imposição de uma 

única alternativa, em virtude do afastamento das demais por incidência principiológica. 

                                                 
301 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 22 
302 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 141 
303 BINENBOJM, Gustavo. Ibid., p. 233 
304 BINENBOJM, Gustavo. Ibid., p. 234 
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Desta forma, Binenbojm utiliza-se de duas construções notadamente “pós-

positivistas” para promover um estreitamento da discricionariedade administrativa: a 

normatividade dos princípios e a técnica da ponderação proporcional de interesses.  

Casos que anteriormente, diante da ausência de disciplina legal específica, eram 

deixados a cargo de juízos de conveniência dos administradores, passam a ser considerados 

regulados por uma gama de princípios juridicamente exigíveis, devendo o administrador, por 

conseqüência, observar um procedimento racional e justificado de definição da atuação 

administrativa adequada ao caso concreto. 

Os critérios de oportunidade e conveniência que formavam o mérito da 

discricionariedade não são mais considerados suficientes. Para que o ato seja aceitável, é 

preciso que este seja o mais adequado, o mais razoável entre aqueles possíveis, tendo em vista 

tanto o conjunto de princípios envolvidos na matéria, quanto as especificidades das 

circunstâncias fáticas. 

No entanto, a redução da discricionariedade a zero é exceção. A regra é que, ao 

menos nos casos regulados somente por princípios, a discricionariedade ainda seja um 

atributo da atuação da Administração Pública. 

Impõe-se, então, a necessidade de se questionar se o que diferencia a posição 

tradicional da posição contemporânea emergente é a concepção do que seja discricionariedade 

ou a concepção do seu grau de amplitude/restrição. É dizer, o conceito de discricionariedade 

administrativa permanece o mesmo, tendo apenas a sua abrangência limitada pela incidência 

normativa dos princípios? 

Analisando primeiramente os conceitos tradicionais, recorre-se novamente à 

obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que compreende a atuação discricionária da 

Administração como aquela em que, “diante do caso concreto, há possibilidade de apreciá-lo 

segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais 

soluções, todas válidas para o direito”305. 

Na obra de Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, é possível identificar 

dois conceitos distintos, cada um correspondente a um momento. Em “Elementos do Direito 

Administrativo”, na década de 80, a discricionariedade é conceituada como  

[...] a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este 
cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do 

                                                 
305 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 222. 
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caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos 
objetivos consagrados no sistema legal306. 

Mais recentemente, já em seu “Curso de Direito Administrativo”, Bandeira de 

Mello identifica a discricionariedade como a “esfera de liberdade” decorrente da própria 

disciplina legal, do “campo de indeterminação normativa” que deve ser preenchido pelo 

“juízo subjetivo, pessoal” do administrador, com base na conveniência e oportunidade, 

visando à “finalidade da lei” no caso concreto307. Simultaneamente, conceitua a 

discricionariedade como 

a margem de ‘liberdade’ que remanesce ao administrador para eleger, segundo 
critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, 
cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução 
mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das 
expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa 
extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente308. 

Afastando contradições internas e inter-referentes, é possível identificar três 

idéias básicas: a primeira, de que a discricionariedade corresponde a uma margem de escolha, 

de liberdade para o administrador; a segunda, de que essa escolha discricionária deve ser 

adotada a partir das peculiaridades do caso concreto; e, por fim, a terceira, de que os critérios 

de conveniência e oportunidade constituem guias – não necessariamente únicos – para tal 

escolha. 

Passando para os conceitos de elaboração mais recente, merece destaque o de 

Marçal Justen Filho que identifica a discricionariedade como “modo de disciplina normativa 

da atividade administrativa que se caracteriza pela atribuição do dever-poder de decidir 

segundo a avaliação da melhor solução para o caso concreto”309. Os objetivos centrais do 

autor são: primeiro, substituir a noção de poder pela de dever-poder e, segundo, afastar do 

âmbito da discricionariedade a idéia de que esta seria guiada por “juízos de conveniência 

pessoal”. Por fim, dentre os critérios aptos a guiar essa avaliação da melhor solução, 

encontrar-se-iam o da conveniência e o da oportunidade. 

Binenbojm, ao revés, não fornece diretamente um conceito de 

discricionariedade, mas do seu conceito de ato discricionário – paradoxalmente, uma vez que 

também nega tal espécie – é possível extrair sua concepção acerca do tema. Ato discricionário 

é apresentado como aquele que “pressupõe um poder de escolha do administrador (...) [que] 

                                                 
306 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1986, p. 63. 
307 Id. Curso de Direito Administrativo, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 906. 
308 Id. Curso de Direito Administrativo, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 916. 
309 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p 120. 
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diante de uma situação concreta, pode optar por um ou outro caminho, de acordo com 

critérios racionais”310. 

Quais são, portanto, as idéias que permeiam a obra de ambos os autores? A 

primeira, refere-se à possibilidade de escolha do administrador. A segunda, diz respeito à 

vinculação entre o resultado dessa escolha e as peculiaridades da situação concreta. Por fim, a 

terceira idéia refere-se à exigência da melhor solução. 

Comparando-se as três idéias básicas a respeito da discricionariedade da doutrina 

tradicional com as três idéias da doutrina contemporânea, verifica-se que as duas primeiras 

são comuns, isto é, discricionariedade traduz-se em margem de escolha atrelada às 

necessidades do caso concreto. A terceira refere-se à mesma questão: qual ou quais os 

critérios delimitadores e informadores dessa margem de escolha? 

Enquanto Bandeira de Mello perpassa por critérios subjetivos, de conveniência e 

oportunidade e de razoabilidade, Binenbojm fala em critérios racionais. Assim, a questão 

mobilizadora da alteração do discurso operacional, no campo da discricionariedade, é a de 

assegurar/conferir caráter de racionalidade à atuação administrativa, aquela não regulada de 

forma específica e determinada pela legislação. 

Portanto, o conceito de discricionariedade administrativa permanece o mesmo, 

qual seja, margem de escolha do administrador que se encontra diante da necessidade de 

intervir concretamente em uma determinada situação com base em critérios não clara e 

univocamente expostos no regramento jurídico. O que varia é apenas a indicação desses 

critérios. 

Um discurso que aceite a restrição da liberdade da Administração Pública 

através do mero discernimento pessoal do administrador ou ainda através do seu senso de 

conveniência e oportunidade não preenche as exigências atuais de, por um lado, ampliação do 

campo de força do Poder Judiciário, comumente designada por fenômeno de “judicialização 

da política”311, e, por outro, de legitimação da atuação administrativa. 

Essa última exigência não constitui novidade alguma. A tendência de 

progressiva limitação que caracteriza o tratamento do tema discricionariedade pelo discurso 

operacional administrativista no decorrer do tempo, tal como visto acima, é reflexo da 

                                                 
310 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 219. 
311 MACIEL, Débora Alves. KOERNER, Andrei. Sentidos da judicialização da política: duas análises. Revista 
Lua Nova, n. 57, p. 113-134, 2002. 
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necessidade, cada vez mais forte, de um discurso mais sutil, verossímil e credível e, 

conseqüentemente, eficaz sobre a matéria. 

À medida que as construções discursivas monstram-se insuficientes, deixando à 

vista suas falhas, impõe-se uma alteração no discurso da prática jurisdicional e da 

sistematização dogmática. Exige-se a elaboração de novos artifícios discursivos capazes de 

ampliar o controle da discricionariedade, impondo limites mais severos à atuação 

administrativa, mas garantindo que dentro desses limites, essa atuação terá a marca inegável 

da legitimidade. 

Qual o caminho mais adequado para garantir essa legitimidade, é dizer, qual 

argumento discursivo utilizar? No bojo de uma sociedade herdeira da Modernidade e ainda 

ansiosa pela realização de suas promessas, o melhor argumento é aquele que apela à razão, ou 

melhor, ao modelo de razão predominante. 

Assim, a forma como se encontra estruturada a limitação da atuação da 

Administração Pública pelo discurso operacional tradicional é adequada ao modelo de 

racionalidade moderno ocidental, mais precisamente, ao modelo kantiano, e no âmbito 

jurídico, ao modelo kelseniano. 

 

 

4.2.4 Processo administrativo 

Um dos mais completos registros, no Brasil, acerca do processo administrativo, 

pode ser encontrado na obra “A processualidade do direito administrativo”, de Odete 

Medauar, cuja 1ª edição data de 1993. Com vistas a sustentar a importância do 

aperfeiçoamento da regulação do processo administrativo no Brasil, a partir da sua inserção, 

na Constituição Federal, no rol dos direitos e garantias fundamentais, Medauar realiza um 

amplo estudo do tema, apresentando o percurso evolutivo do instituto e o tratamento dado em 

ordenamentos estrangeiros e no ordenamento pátrio à época. 

Da “fase da irrelevância”, no século XIX, na qual prevalecia a idéia de uma 

“Administração livre”, até a fase do processo administrativo enquanto procedimento, 

Medauar identifica uma crescente preocupação com a regulação da produção dos atos 

administrativos, tendo por objetivo possibilitar um maior controle da atuação da 

Administração Pública e estabelecer garantias contra ilegalidades administrativas. 
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No Brasil, é possível encontrar referências ao processo administrativo desde 

1862, na obra do Visconde de Uruguai, na qual o instituto é conceituado como o “complexo 

das formalidades necessárias para por uns negócios em estado de ser decidido, reunidos todos 

os esclarecimentos e provas necessárias para o descobrimento da verdade, e da justiça”312. No 

livro, as regras do processo administrativo eram concebidas de forma menos rigorosa em 

comparação com o processo judicial, sendo previsto amplo espaço para o “poder 

discricionário”. 

Interessante notar como, nesse momento, o processo administrativo não está 

voltado para o controle da Administração, mas sim para a busca de valores metafísicos como 

“verdade” e “justiça”. Assim, muito embora não estivesse inserido totalmente na fase da 

irrelevância, o discurso operacional brasileiro do século XIX ainda estava distanciado da idéia 

de controle estatal e abordava o assunto de forma bastante rudimentar, concebendo-o como 

mero conjunto de formalidades, de atos procedimentais e burocráticos. 

Não poderia ser diferente, uma vez que a concepção que vincula processo 

administrativo à idéia de controle estatal só começa a ganhar contornos mais nítidos a partir 

da década de 30 do século XX, com a “fase procedimental” do processo administrativo, tendo 

como principais vertentes a austríaca e a norte-americana313. Nessa fase, sustenta-se, de um 

modo geral, que no procedimento administrativo deveriam estar presentes as mesmas 

garantias características do processo jurisdicional, em especial o contraditório. 

Medauar identifica que, por contribuição de Merkl314, principal expoente da 

corrente austríaca, dá-se a adoção da idéia de que a subjetividade da vontade do administrador 

poderia ser substituída pela objetividade na fixação da função administrativa mediante a 

adoção de procedimentos guiados pelo respeito ao contraditório.  

                                                 
312 URUGUAI, Paulino José Soares de Souza, Visconde de. Ensaio sobre o Direito Administrativo. Brasília: 
Ministério da Justiça, 1997, p. 112. 
313 A corrente norte-americana, que teve expressão no “Federal administrative procedure act” de 1946, sustenta a 
necessidade de uma estrutura essencialmente jurisdicional para o processo administrativo como vetor de defesa 
para os particulares, partindo da concepção liberal de excepcionalidade da interferência do Estado apenas quando 
não for possível a auto-regulação pela sociedade civil. MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito 
administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 59.  
314 Celso Antônio Bandeira de Mello destaca também que constitui contribuição de Merkl a inserção do termo 
“processo” como substituto de “procedimento” no âmbito do direito administrativo, sob a alegação de que o 
processo não constituía uma exclusividade da função jurisdicional, mas sim um modus procedendi que deve ser 
observado pelo Estado para alcançar um ato final, seja ele uma sentença ou um ato administrativo. MELLO, 
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 457. 
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Eleva-se, dessa forma, o processo administrativo à condição de “requisito 

mínimo para a legitimidade da atuação estatal”315 da “Administração disciplinada”, em 

substituição à “Administração livre”. 

A idéia de processo administrativo como meio para o controle da atividade 

administrativa é adotada de um modo geral pelo discurso operacional dogmático do direito 

administrativo brasileiro, a partir da década de 90 do século passado, após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, portanto.  

O tema é tratado com apuro na obra de Bandeira de Mello, com a afirmação de 

que a importância do processo adminstrativo decorre do fato deste constituir “meio apto a 

controlar o ‘iter’ de formação das decisões estatais” necessário em face da “expansão das 

intervenções na esfera da liberdade e da propriedade dos indíviduos” 316  por parte do Estado. 

Tal concepção estaria fundamentada no próprio “Estado de Direito” e na cláusula do due 

process of law que resultam no “progressivo condicionamento do ‘modus procedendi’ da 

Administração”317. 

Medauar segue nessa linha enfatizando, no entanto, expressamente, o caráter 

legitimador do processo administrativo, valendo-se, para tanto, da teoria luhmanniana da 

“legitimação pelo procedimento”318. Alude à idéia de uma “nova imperatividade” que seja 

construída a partir de um processo que propicie o desempenho “correto” da função 

administrativa, a partir do equilíbrio entre a autoridade e os particulares, e da diminuição do 

arbítrio319.  

Novamente, Medauar apresenta-se como uma voz que antecede de forma 

tangencial o movimento de releitura dos institutos do direito administrativo de acordo com o 

discurso teórico pós-positivista. Apesar de se valer da teoria desenvolvida por Luhmann que 

será, posteriormente, ignorada, quase que por completo, pelo discurso operacional emergente, 

e de uma vasta bibliografia estrangeira propriamente administrativista, Medauar deixa 

                                                 
315 MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 
p. 62. 
316 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 462. 
317 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Ibid., p. 459. 
318 Odete Medauar colaciona a seguinte citação: “deve-se partir da hipótese de que no processo se criem razões 
adicionais para a aprovação da decisão e a torne legítima; visto desta forma, o objetivo do procedimento 
juridicamente organizado consiste em tornar intersubjetivamente transmissível a redução de complexidade, 
quer com ajuda da verdade, quer através da criação do poder legítimo de decisão” LUHMANN, apud 
MEDAUAR, Odete Ibid., p. 65. 
319 MEDAUAR, Odete. Ibid., p. 65, 66. 
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transparecer concepções muito semelhantes àquelas sustentadas mais recentemente por outros 

juristas. 

Medauar não só identifica uma vinculação entre Constituição e direito 

administrativo, com fundamento na fixação pela primeira das diretrizes e princípios 

fundamentais da Administração Pública, como também reconhece a produção de 

desdobramentos metodológicos importantes para o direito administrativo a partir da formação 

desse quadro constitucional do direito administrativo. Nesse sentido, afirma que  

sob o enfoque metodológico que busca associar o tratamento dos temas do direito 
administrativo ao sistema constitucional, não basta a atenção somente aos preceitos 
constitucionais destinados de modo específico e expresso à Administração Pública; 
torna-se necessária a leitura de toda a Constituição para poder caracterizar a 
Administração Pública no ordenamento feral do Estado. A ‘leitura administrativa da 
Constituição’ ou perfil constitucional da Administração representam potencial 
valioso no tratamento dos institutos do direito administrativo, sobretudo numa 
revisitação das formulações clássicas.320 

Nessa perspectiva, assevera que a inclusão do processo administrativo no rol dos 

direitos e garantias fundamentais, pela Constituição Federal, conduz à conclusão de que essa 

se filiou à “tendência contemporânea de processualização da atividade administrativa”321 e 

que aquele constitui instrumento de concretização de princípios e normas constitucionais. 

Interessante perceber como a citação que a jurista faz, nesse momento, retirada 

de artigo publicado em 1987 por Caio Tácito, apesar de fazer referência a um vínculo entre 

direito administrativo e Constituição, insere-se em contexto absolutamente diverso, como 

pode lido no trecho a seguir: 

o direito administrativo encontra suas bases no antiplano das constituições; estas se 
tornarão inoperantes, como meras cartas de princípios sem o socorro do direito 
administrativo, que fará do sonho a realidade, da norma programática a efetividade 
da prestação administrativa, como duas faces que se completam na concretização 
dos ideais de justiça e igualdade social322 

Nota-se que o enfoque dado é o de que o direito administrativo deve 

desempenhar a função de concretização dos mandamentos constitucionais e não, como se 

entende hoje, de que deve ser feita uma releitura dos institutos clássicos do direito 

administrativo, à luz das normas constitucionais, ou ainda uma regulação direta e horizontal 

de questões pertinentes a esse ramo do direito através de normas constitucionais. 

Outros pontos de destaque encontram-se na sustentação da aplicação do devido 

processo legal ao processo administrativo e não só ao processo jurisdicional, e na vinculação 
                                                 
320 MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, 
p. 72.  
321Id. Ibid., p. 74. 
322 TÁCITO apud MEDAUAR, Odete. Ibid., p. 72. 
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entre processo administrativo e democracia. Ambos estariam a proporcionar um maior grau de 

participação dos administrados, por meio do contraditório, da ampla defesa e de outros meios 

de participação popular, o que desencadearia uma ampliação nas possibilidades de controle da 

atividade administrativa. 

Por fim, Medauar323 sustenta aquilo que chama de “codificação do processo 

administrativo”, é dizer, a “fixação, em lei geral, dos preceitos fundamentais da 

processualidade administrativa”, um “estatuto da cidadania administrativa”. Diante da 

Constituição Federal de 1988, que impunha expressamente que a Administração agisse de 

forma processualizada, Medauar asseverou a necessidade de “explicitar tais preceitos, 

editando leis gerais, com normas fundamentais aplicáveis a todos os processos 

administrativos”, muito embora reconhecesse a possibilidade de incidência direta dos ditames 

constitucionais.  

A influência desse estudo pode ser verificada na participação da jurista na 

condição de relatora dos trabalhos da comissão responsável pela elaboração do anteprojeto da 

lei de processo administrativo324, conforme relata na 2ª edição da aludida obra, publicada em 

2008.  

Destaque-se que, muito embora essa 2ª edição tenha sido antecedida por uma 

atualização e ampliação da primeira, Medauar mantém-se distante de qualquer manifestação 

de filiação neoconstitucionalista e fiel a uma bibliografia européia essencialmente 

administrativista. Termos como “constitucionalização do direito administrativo” e “princípio 

da razoabilidade” são absolutamente estranhos a sua obra325. 

No entanto, a lei que regulamenta o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal, promulgada e publicada sob o n. 9.784/99, traz manifestas 

                                                 
323 MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, 
p. 153. Faz referência, ainda, a um anteprojeto de código de processo administrativo apresentado por 
Themístocles Brandão Cavalcanti, em 1938, o primeiro jurista brasileiro a tratar o tema sob tal perspectiva. 
324 A comissão formada, em 1995, por Carmem Lúcia Antunes Rocha, José Carlos Barbosa Moreira, Adilson 
Dallari, José Joaquim Calmon de Passos, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Inocêncio Mártires Coelho, Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, Almiro Couto e Silva e Paulo Eduardo Modesto, por iniciativa do então assessor do 
Ministério da Justiça, Gilmar Ferreira Mendes e do então Ministro da Justiça, Nelson Jobim, enviou o texto final 
do anteprojeto em 1996, quando foi convertido em projeto de lei aprovado com poucas alterações, resultando na 
promulgação da Lei n. 9.784/99. MEDAUAR, Odete. Ibid., p. 199. 
325 Nem mesmo no capítulo dedicado aos princípios do processo administrativo, Medauar faz referência aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade – apenas ao contraditório, ampla defesa, oficialidade, verdade 
material e formalismo moderado. O próprio conceito adotado de princípio explicita tratar-se de jurista alheia ao 
“pós-positivismo”. Citando Miguel Reale e Karl Larenz, identifica os princípios como “fórmulas nas quais está 
contido o pensamento diretor de uma disciplina legal ou de um instituto jurídico” ou ainda as bases nas quais 
assentam institutos e normas jurídicas. MEDAUAR, Odete. Ibid., p. 100. 
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marcas “pós-positivistas” em sua redação326. Trata-se de diploma legal que, de forma 

inovadora327, traz a remissão expressa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 

no caput do art. 2º, dentre os princípios que deverão ser observados pela Administração 

Pública no exercício da atividade administrativa. 

Ressalte-se que princípios como o da legalidade, da segurança jurídica e do 

interesse público, cuja matriz encontra-se no direito administrativo clássico, são também 

elencados nesse mesmo dispositivo, de forma aparentemente harmônica com os “novos” 

princípios. Assim, em um primeiro momento, é possível concluir que há uma 

complementação do regime jurídico administrativo, em especial no que diz respeito ao 

processo administrativo. As linhas gerais são mantidas, mas outras são acrescidas a essas, 

mediante absorção de institutos e conceitos formulados no bojo do direito constitucional, 

produzindo uma adequação ao discurso jurídico emergente. 

Ainda no próprio art. 2º, o princípio da proporcionalidade/razoabilidade é 

novamente aludido, agora de forma implícita, na redação de seu § único, no qual são 

elencados critérios a serem observados nos processos administrativos, dentre os quais a 

exigência da “adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 

sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse 

público”, prevista no inciso VI, que constitui tradução do próprio princípio da 

proporcionalidade stricto sensu.  

O juízo de proporcionalidade, como visto, envolve sempre uma relação entre 

meio e fim, visando verificar se o benefício do fim pretendido é proporcional ao gravame do 

meio adotado. Na lição de J.J. Gomes Canotilho328, “meios e fins são colocados em equação 

                                                 
326 Muito embora o acesso à documentação referente à elaboração do anteprojeto, à sua conversão em projeto de 
lei pelo Ministério da Justiça e ao processo legislativo perante o Congresso Nacional não tenha sido possível na 
presente pesquisa, da análise da composição da Comissão responsável pela elaboração do anteprojeto é possível 
inferir que a contribuição do Ministério da Justiça, em especial por meio do seu então assessor, hoje Ministro do 
STF, Gilmar Mendes, tenha sido de grande relevância. Enquanto que a formação dos integrantes da mencionada 
Comissão era eminentemente clássica e tradicional, a filiação ao pensamento germânico, por parte do Ministro 
Gilmar Mendes, fundado nas idéias de  jurisdição constitucional e teoria dos  princípios é patente – vide as obras 
de juristas alemães traduzidas pelo jurista e a sua influência na construção do regime de controle de 
constitucionalidade abstrato brasileiro, inclusive com a sua contribuição na elaboração das leis disciplinadoras da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade e de Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
327 Segundo Fábio de Oliveira, durante a Constituinte, o princípio da razoabilidade constou de diversos projetos, 
chegando a figurar no texto final aprovado pela Comissão de Sistematização no art. 44 que tinha a seguinte 
redação: “A administração Pública de qualquer dos Poderes, obedecerá os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade, exigindo-se, como condição de validade dos atos administrativos, a 
motivação suficiente e, como requisito de sua legitimidade, a razoabilidade. OLIVEIRA, Fábio de. Por uma 
Teoria dos Princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
328 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1998, p. 265. 
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mediante um juízo de ponderação, com o objetivo de se analisar se o meio utilizado é ou não 

desproporcionado em relação ao fim”. Quando o meio for desproporcionalmente gravoso, 

restará, então, violado o princípio, cabendo a anulação do ato administrativo desproporcional.  

Em um segundo critério, elencado no inciso I do § único do art. 2º da lei em tela, 

também é possível verificar a influência do discurso “pós-positivista”, em especial o de 

procedência germânica: a exigência da “atuação conforme a lei e o Direito” pode ser remetida 

à redação da Lei Fundamental de Bonn que, em seu artigo 20, § 3º vincula, submete os 

Poderes Executivo e Judiciário à “lei e ao direito”. Tal redação é, em grande parte, decorrente 

do movimento de renascimento jusnaturalista que marcou o período pós-guerra na Alemanha 

e que antecede e possibilita o movimento “pós-positivista”, por conjugar a crítica ao 

juspositivismo à reinserção do aspecto valorativo no discurso jurídico329. 

A atuação do Estado, nesse momento, passa a ser concebida como submetida 

não apenas à lei, mas a todo o direito, aos seus valores e, principalmente, já em contexto “pós-

positivista”, aos princípios constitucionais expressos ou implícitos. 

Interessante observar que, como já mencionado, o princípio da legalidade 

continua sendo aplicável, nos termos do caput do art. 2º. O conceito de interesse público 

também é mantido de forma expressa em dispositivos como o art. 55330 e o art. 2º, § único, 

III331 e, inclusive, no inciso IV referente à exigência de adequação entre meios fins. Denota da 

redação do mesmo que as obrigações, restrições e sanções impostas (meio) deverão ser 

adequadas, necessárias e proporcionais ao “interesse público” (finalidade). É possível afirmar, 

portanto, que o diploma legal realiza uma inserção do conceito de interesse público no 

princípio da proporcionalidade no campo do direito administrativo. 

Novamente, elementos provenientes de discursos distintos e, aparentemente, 

colidentes, são reunidos em harmonia na lei em análise. Princípio da legalidade e submissão 

da Administração ao “Direito” são postos como perfeitamente conciliáveis, e realmente o são. 

Na condição de instrumentos discursivos, conceitos e institutos jurídicos são expandidos, 

restringidos, complementados, transformados, enfim, em uma palavra, manuseados.  

                                                 
329 Com maiores detalhes acima, no ponto 1.2. Interessante observar que na versão em inglês, o dispositivo foi 
traduzido de uma forma que expõe, com ainda mais vigor, essa influência jusnaturalista, ao traduzir “Recht” 
como “justice” (“the legislature shall be bound by the constitutinal order, the executive and the judiciary by the 
law and the justice”).  
330 “Art. 55 – Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a 
terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração” 
(grifo nosso). 
331 “Art. 2º, Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros os critérios de: III – 
objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal dos agentes ou autoridades. 
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Cabe justamente ao discurso operacional efetuar esse manuseio, esse manejo 

discursivo, como o vem fazendo conforme visto no ponto 4.2.2, no que se refere ao princípio 

da legalidade. A adoção ou não de determinados institutos, ou ainda qual será a definição, a 

denominação ou os limites atribuídos a cada um deles dependerá das finalidades políticas 

envolvidas. A construção discursiva adotada constitui uma tradução dos interesses reais 

envolvidos, sociais, econômicos, políticos stricto sensu e institucionais.  

Sobre as implicações operacionais decorrentes da releitura do instituto do 

processo administrativo332, o “Curso de Direito Administrativo” de Marçal Justen Filho é a 

obra mais representativa. Nessa, a procedimentalização é elevada à condição de segundo pilar 

do regime jurídico administrativo, juntamente com a vinculação aos direitos fundamentais. 

Concebida como marca essencial do direito administrativo contemporâneo, a 

procedimentalização é apresentada como “instrumento indispensável de controle de poder 

estatal e de aperfeiçoamento da atuação governamental”333, capaz de possibilitar uma 

“atividade administrativa isenta de defeitos” e de contribuir para a “realização da democracia” 

334.  

Justen Filho sustenta que a exigência de procedimentalização decorre 

diretamente da Constituição, dispensando norma infraconstitucional. Também sustenta que o 

instituto do processo administrativo não consiste em espaço próprio para a manifestação do 

poder discricionário, mas sim que, como qualquer atividade administrativa, comporta margens 

de discricionariedade e margens de vinculação e que “o procedimento acabará conjugando a 

realização de ambas as espécies de competências”335. 

A respeito desses aspectos introdutórios acerca do processo administrativo, 

anote-se que lhes são dispensados tratamento correspondente e semelhante na obra de 

Bandeira de Mello que identifica a resguarda aos administrados e a atuação administrativa 

mais bem informada e responsável como objetivos do processo administrativo336. 

  Posto isso, Justen Filho passa a identificar o regime jurídico dos tipos de 

processo administrativo: os que envolvem conflito, os que não envolvem conflito e os que 
                                                 
332 No caso do processo administrativo, a expressão “releitura” não se aplica muito bem. O instituto era abordado 
de forma muito rudimentar antes da Constituição de 1988 e a construção discursiva operacional que se seguiu 
tem como base quase que exclusiva a própria Constituição que, por sua vez, já traz uma significativa carga de 
influência do discurso pós-positivista em geral. Assim, mais apropriada a referência a um aprofundamento e 
conscientização dessa influência. 
333 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 221. 
334 Id. Ibid., p. 222. 
335 Id. Ibid., p. 234. 
336 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p.465. 
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visam à produção de atos administrativos regulamentares. Limita-se, no entanto, a apontar os 

princípios informadores e as fases de cada um desses procedimentos. 

No que diz respeito à identificação de quais devem ser as fases de cada tipo de 

procedimento, não são verificadas alterações significativas, nada que destoe em comparação 

com as obras tradicionais337.  

Quanto aos princípios, Justen Filho fala em princípios gerais do direito 

administrativo, da utilidade, da publicidade, da objetividade, do contraditório, da 

celeridade338, do devido processo legal, da decisão motivada e da imparcialidade do julgador. 

Ressalte-se que o jurista ainda identifica nos princípios constitucionais da 

legalidade, da impessoalidade e da moralidade a fonte do dever de “considerar, segundo o 

postulado da ética, os interesses privados”. Sustenta o autor que “ainda que esteja em jogo um 

bem que interesse a ele próprio, o Estado terá de decidir de modo imparcial”, e que, portanto, 

“a disciplina do procedimento tem de assegurar a imparcialidade do julgador e consagrar o 

dever de aplicar o direito objetivamente ao caso concreto”339. 

Percebe-se que uma reivindicação do discurso operacional de filiação “pós-

positivista”, qual seja, a proteção a interesses privados, mesmo quando contrários ao interesse 

do Estado (o cerne da desconstrução do princípio da supremacia do interesse público), 

encontra-se aqui sustentada por um princípio clássico do direito administrativo e ligado a uma 

exigência de aplicação objetiva e imparcial do direito objetivo, formulada em termos muito 

próximos ao discurso positivista. Sustentar que a procedimentalização proporciona uma 

imparcialidade na atividade decisória do administrador, inclusive de forma contrária aos 

interesses estatais, é um argumento formal e inconsistente. 

A influência “pós-positivista” faz-se sentir de forma mais incisiva com a 

exigência expressa e inafastável de realização de ponderação na atividade decisória realizada 

no bojo de processo administrativo que envolva conflito. Nas palavras de Justen Filho, “a 

decisão deverá ser orientada pelo princípio da proporcionalidade, o que envolve a necessidade 

de uma avaliação de custos e benefícios” 340. A não realização de ponderação acarretará a 

                                                 
337 Para ilustrar, as fases dos processos administrativos que envolvem conflito são, segundo Justen FIlho: pedido 
de instauração por interessado (ou de ofício); decisão motivada acerca da instauração; audiência da parte 
contrária; notificação; prazo para defesa; instrução; julgamento; recurso. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de 
Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 240-244. 
338 Id. Ibid, p. 230. 
339 Id. Ibid, p. 245. 
340 Id. Ibid., p. 250. 
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invalidade da decisão administrativa, mesmo aquela produzida no exercício de competência 

discricionária. 

O meio para o controle desse dever de ponderar identificado pelo jurista é, 

justamente, a motivação dos atos e decisões administrativas que, por isso, ganha especial 

atenção em seu Curso.  

O discurso operacional, de modo geral, empreendeu uma crescente valorização 

da motivação no regime jurídico administrativo, sob o argumento de que tal instituto auxilia 

no controle dos atos administrativos. 

A própria Lei n. 9.784/99 já havia conferido destaque à motivação dos atos 

administrativos ao dedicar um capítulo exclusivo para essa, identificando situações em que o 

administrador estará obrigado a motivar, isto é “indicar os fatos e os fundamentos jurídicos”, 

conforme o art. 50 do diploma legal.  

Justen Filho, por sua vez, sustenta a nulidade do ato motivado com fundamento 

exclusivo no “interesse público”. Segundo o jurista,  

[...] o vício deriva de que o interesse público é uma expressão indeterminada, 
incapaz de indicar no caso concreto os benefícios e desvantagens que uma solução 
trará para o Estado e para a comunidade (...) a avaliação quanto ao interesse público 
é sempre complexa e envolve uma pluralidade de potenciais interesses que podem 
estar em contraposição. Essa complexidade deverá ser exposta e avaliada. Também é 
inválida a decisão discricionária fundada apenas em manifestações técnicas ou 
jurídicas. Se existe um componente decisório fundado na escolha pessoal do 
governante, deverá ele expor essa escolha de modo claro e inquestionável341 

Perceba-se, no entanto, que essa é uma conclusão facilmente extraível da leitura 

do dispositivo legal mencionado, pois motivar alegando apenas que a decisão atende ao 

interesse público não preenche os requisitos de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos da 

decisão. Já se o motivo apresentado for o do interesse público constatado tendo em vista fatos 

e fundamentos específicos e detalhados, não há que se falar em defeito da motivação. 

O problema, portanto, não é alegar o interesse público, como sustenta o discurso 

operacional emergente, mas sim como se alega.  

Ou melhor, o aprimoramento e a otimização da regulação da atividade 

administrativa no Brasil, através do direito administrativo, não são determinados pela 

substituição de institutos jurídicos operacionais uns pelos outros. A idéia do processo 

administrativo como uma espécie de chave mágica que dará acesso ao mundo da 

                                                 
341 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 250. 
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Administração Pública eficiente, proba e justa soa tão irreal quanto a chave mágica do 

interesse público.  

O risco que se anuncia é o do abandono de uma construção discursiva 

pacificadora desgastada valendo-se de outra construção discursiva tão dogmática quanto a 

primeira, mas de força pacificadora renovada sob o argumento de que “oferece possibilidade 

de atuação administrativa com justiça”342. Lançar mão da idéia de processo administrativo e 

de sopesamento de interesses, sob o manto do devido processo legal, sem considerar aspectos 

estruturais e políticos da Administração Pública no país é ater-se a um discurso formal e, em 

grande parte, estéril. 

 

 

4.2.5 Poder de Polícia 

O poder de polícia representa a formulação, em termos jurídicos, da limitação da 

esfera de liberdade dos indivíduos pelo Estado. O que antes era feito sob o auspício da força 

ou sob o argumento da soberania, ganha contornos de legalidade logo nos primeiros 

momentos do direito administrativo. 

No Brasil, Themístocles Cavalcanti, em 1950, fornecia o conceito de poder de 

polícia como o “exercício de poder sobre as pessoas e as coisas, para atender o interesse 

público (...) [que] inclui todas as restrições impostas pelo poder público aos indivíduos, em 

benefício do interesse coletivo, saúde, ordem pública, segurança, e ainda mais, os interesses 

econômicos e sociais”343. 

Essa idéia de subordinação dos interesses individuais, em especial a liberdade e 

a propriedade, em atenção ao interesse público, coletivo ou social, permanece como uma 

constante, por toda a segunda metade do século XX, no discurso operacional administrativista 

brasileiro344. 

                                                 
342 MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, 
p. 67. 
343 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo. vol. V. Rio de Janeiro: 
Livraria Freitas Bastos, 1950, p. 363. 
344 Outros tantos conceitos, nesse mesmo sentido, compuseram o discurso operacional tradicional do direito 
administrativo. Dentre eles, é possível elencar: o conceito de poder de polícia como “faculdade discricionária da 
Administração de limitar, dentro da lei, as liberdades individuais em prol do interesse coletivo”, em CRETELLA 
JR. José. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 542; poder de polícia como poder 
de que “dispõe a Administração Pública para condicionar o uso, o gozo e a disposição da propriedade e restringir 
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Esse conceito ganha contornos mais elaborados na obra de Celso Antônio 

Bandeira de Mello345, sem que, no entanto, sejam alterados seus elementos centrais, quais 

sejam: a submissão à lei, a limitação da liberdade com imposição do dever de abstenção aos 

particulares e o fundamento nos deveres e valores sociais consagrados no ordenamento.  

Alterações significativas só podem ser verificadas a partir da produção do 

discurso operacional de inspiração “pós-positivista”. Marçal Justen Filho define, em seu 

“Curso de Direito Administrativo”, poder de polícia como “a competência administrativa de 

disciplinar o exercício da autonomia privada para a realização dos direitos fundamentais e da 

democracia, segundo os princípios da legalidade e da proporcionalidade”346 

Neste conceito é possível destacar dois elementos característicos do discurso 

teórico “pós-positivista” – direitos fundamentais e proporcionalidade –, um elemento 

absorvido por esse discurso e amplamente utilizado – a democracia –, e outro característico do 

discurso positivista – o princípio da legalidade. Necessário, então, faz-se questionar a função 

da inserção dos três elementos “pós-positivistas” no conceito tradicional de poder de polícia. 

No que diz respeito à alusão à democracia, verifica-se que desempenha função 

puramente ornamental. Proclamar que o “poder de polícia se encontra sujeito aos princípios 

constitucionais e legais disciplinadores da democracia republicana”, não admitindo que seja 

utilizado de “modo antidemocrático”347 constitui mero arremesso de palavras ao ar, sem 

implicações práticas relevantes. É dizer, não é a referência à submissão aos valores 

democráticos pelo poder de polícia que proporcionará uma atuação estatal menos 

antidemocrática. 

A exclusão de práticas atentatórias à democracia diz respeito à adoção de 

práticas políticas, cujos protagonistas são formados em meio a uma cultura de reivindicação, 

participação e fiscalização da própria sociedade civil e do Estado. Ao campo do direito cabe, 

tão somente, fixar os instrumentos utilizáveis nessas práticas e garantir a sua utilização e 

eficácia.  
                                                                                                                                                         
o exercício da liberdade dos administrados no interesse público ou social”, em GASPARINI, Diogenes. Direito 
administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 127; e poder de polícia como “atividade do Estado consistente em 
limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público”, em DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 128  
345 Bandeira de Mello define poder de polícia como “atividade”, e não mais como poder discricionário, “expressa 
em atos normativos ou concretos” que com “fundamento na supremacia geral e na forma da lei” condicionam a 
liberdade e a igualdade dos indivíduos, mediante ações fiscalizadoras, preventivas ou repressivas, impondo aos 
particulares um dever de abstenção, visando a deveres sociais consagrados no ordenamento. MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 787 
346 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 393 
347 JUSTEN FILHO, Marçal. Ibid., p. 394 
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A proclamação do Estado Democrático de Direito pela Constituição Federal de 

1988 é suficiente para vincular toda e qualquer atividade estatal, salvo exceções 

constitucionalmente previstas, despiciendo, portanto, a inclusão reiterada de menções à 

democracia na sistematização dos institutos de direito administrativo. No caso em apreço, tal 

desnecessidade é perceptível, uma vez que Justen Filho não apresenta qualquer inovação 

referente a instrumentos que propiciem a exclusão de práticas estatais antidemocráticas ou a 

defesa frente a essas.  

Passando para análise da menção aos direitos fundamentais, verifica-se que essa 

substitui a referência à ordem pública ou ainda ao interesse público, sob o argumento de que 

constituem cláusulas abstratas destituídas de conteúdo preciso. No entanto, Justen Filho 

afirma que a realização dos direitos fundamentais através do exercício do poder de polícia 

traduz-se na “concepção de que a convivência social acarreta a necessidade de limitação dos 

direitos individuais, de modo a evitar que a máxima liberdade de cada um produza a redução 

da liberdade alheia”348.  

Novamente, é impossível identificar qualquer distinção de caráter prático com o 

discurso tradicional. Enquanto este sustenta a limitação da liberdade à luz do interesse 

público, Justen Filho assevera que tal limitação deve se dar à luz dos direitos fundamentais. 

A alusão aos direitos fundamentais, todavia, é feita de forma tão abstrata e 

genérica quanto a menção ao interesse público. Interessante notar que tal alusão também é 

inserida na obra de Hely Lopes Meirelles349, visto que não constava em edições menos 

recentes, de forma um pouco mais sucinta do é verificado em Justen Filho. Neste, nem mesmo 

o princípio da proporcionalidade, recurso metodológico utilizado pelo discurso teórico para 

procedimentalizar o manejo dos direitos fundamentais, consegue imprimir uma maior firmeza 

nessa vinculação do poder de polícia defendida pelo jurista. 

Isto porque Justen Filho sustenta que a limitação aos direitos individuais deve 

ser adequada – causalidade lógica entre limitação e finalidade pretendida –, necessária – 

                                                 
348 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 394 
349 Apesar do poder de polícia ser definido como a “faculdade de que dispõe a Administração Pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou 
do próprio Estado”, sem fazer menção, portanto, sequer ao interesse público e possibilitando a limitação da 
esfera de liberdade dos particulares até mesmo em virtude do benefício do Estado, consta de ediçãoes mais 
recentes que “os limites do poder de polícia são demarcados pelo interesse social em conciliação com os direitos 
fundamentais do indivíduo assegurados na Constituição.”  Percebe-se, portanto, a iniciativa dos atualizadores 
da obra de adaptarem-na ao “novo paradigma neoconstitucional”. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. Atualizado por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José 
Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2009 (grifo nosso). 
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adoção da providência de menor potencial de restritividade dentre aquelas adequadas – e 

compatível com os valores consagrados na Constituição e nas leis. Tal compatibilidade, 

segundo o autor, “impede a consagração de providências restritivas que suprimam ou 

ofendam valores ou direitos fundamentais, consagrados como intangíveis”350.  

Aqui, nem mesmo a proporcionalidade em sentido estrito é lembrada e com ela a 

técnica da ponderação de interesses também é olvidada. Como visto, a ponderação é 

apontada, pelo discurso teórico “pós-positivista”, como recurso procedimental e metodológico 

para verificação racional de qual valor ou interesse constitucional possui maior peso diante do 

caso concreto. Justen Filho, simplesmente, sustenta a impossibilidade de cerceamento de 

valores ou direitos fundamentais, o que torna seu conceito de poder de polícia não só de pouca 

repercussão prática, como também incongruente.  

Além da substituição da ordem pública pelos direitos fundamentais como 

fundamento da atuação estatal, em sede de poder de polícia, Justen Filho identifica uma 

segunda alteração central na regulamentação do tema: o acréscimo de imposição de deveres 

de fazer por meio do poder de polícia que antes se restringia a impor abstenções aos 

particulares. Segundo Justen Filho, não basta que um particular não produza lesões a 

terceiros, mediante abstenções, mas que também “promova condutas que satisfaçam, de modo 

mais adequado, os direitos fundamentais alheios e os interesses coletivos”351.  

Esta seria, em verdade, a única alteração operacional inovadora, pois até mesmo 

o entendimento de que o poder de polícia não constitui um poder discricionário, mas sim um 

conjunto de competências que envolve tanto competências discricionárias quanto 

vinculadas352 corresponde ao que Bandeira de Mello já sustentava acerca da matéria353. 

É possível concluir, portanto, que a incidência do discurso teórico “pós-

positivista” no campo do poder de polícia foi feito, até o presente momento, de forma 

superficial, com a mera inserção conceitos ornamentais na regulação da matéria e sem 

repercussões práticas relevantes.  

                                                 
350 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 395 
351 Id.Ibid., p. 397 
352 Id.Ibid., p. 401 
353 “Em rigor, no Estado de Direito inexiste um poder, propriamente dito, que seja discricionário fruível pela 
Administração Pública. Há, isto sim, atos em que a Administração Pública pode manifestar competência 
discricionária e atos a respeito dos quais a atuação administrativa é totalmente vinculada. Poder discricionário 
abrangendo toda uma classe ou ramo de atuação administrativa é coisa que não existe” MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 786 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na presente dissertação, empreendeu-se um estudo analítico acerca do discurso 

jurídico operacional do direito administrativo produzido no Brasil, em especial nas duas 

últimas décadas, com o objetivo de analisar a sua reformulação a partir da incidência do 

discurso teórico “pós-positivista” prescritivo.  

Para tanto, realizou-se, em um primeiro momento, uma apresentação desse 

discurso teórico prescritivo, caracterizado como um conjunto heterogêneo de teorias que 

declaram a insuficiência do modelo jurídico tradicional positivista e propõem novos modelos 

de decisão e interpretação.  

Do bojo desse discurso foram destacados a Teoria Estruturante do Direito de 

Friedrich Müller e o Constitucionalismo Ponderativo (Cp) de Robert Alexy, componentes, 

respectivamente, da Jurisprudência Hermenêutica (JH) e da Teoria da Argumentação, 

vertentes de maior incidência no contexto jurídico brasileiro contemporâneo. 

Verificou-se que, muito embora a Teoria Estruturante do Direito, juntamente 

com outras manifestações da JH, exerça destacada influência no discurso operacional do 

direito constitucional pátrio, especialmente na hermenêutica constitucional e no controle de 

constitucionalidade, tal influência direta não se dá no discurso administrativista.  

Apesar de tanto a Teoria Estruturante quanto o Cp dedicarem-se a conferir 

racionalidade e controlabilidade à atividade de aplicação do direito e concentrarem-se em 

fornecer instrumentais para a operacionalização do direito constitucional, prevalece, no 

discurso operacional do direito administrativo, a absorção do Cp. 

Uma das razões possíveis de serem levantadas para essa não absorção pode ser 

identificada na importância conferida, pela Teoria Estruturante, aos aspectos fáticos como 

componentes da própria norma jurídica que, como visto, constitui o produto da concretização 

empreendida pelo operador do direito ao interligar o programa (o resultado da interpretação 

do texto da lei) e o âmbito normativo (os dados da parcela da realidade afetada pelo programa 

e selecionados sob a perspectiva desse).  

A hegemonia do raciocínio lógico-silogístico no discurso jurídico brasileiro, 

tradicionalmente pouco familiarizado ao trabalho com elementos do campo do real, e a 
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adoção do modelo positivista, com fortes notas legalistas, resultaram na quase exclusividade 

do trabalho com elementos textuais. 

Nesse contexto, o Cp mostra-se mais compatível com essa tradição, vez que 

adota uma teoria semântica da norma, na qual essa é identificada como aquilo que 

corresponde ao “programa normativo” na Teoria Estruturante, não havendo qualquer 

contribuição da realidade social para a fixação do seu sentido. Os dados reais podem ser, tão 

somente, “normativamente relevantes”354 sendo o trabalho com os mesmos satisfeito mediante 

a adoção apenas do modelo de ponderação. 

No entanto, apesar da estrutura triádica da ponderação – que corresponde às três 

máximas do princípio da proporcionalidade – referir-se também a elementos materiais da 

realidade, R. Alexy não oferece indicações sobre como esses elementos podem ser 

trabalhados, ou melhor, como podem ser traduzidos em componentes de fórmulas lógicas 

como a do peso. Assim, ao prever o cotejamento entre benefícios e prejuízos decorrentes da 

aplicação de determinados princípios, acaba deixando a cargo de um certo raciocínio 

imaginativo do jurista que julga ser capaz de atribuir pesos aos princípios com base na sua 

concepção sobre a gravidade dos prejuízos e a importância dos benefícios futuramente 

desencadeados pela decisão. 

Ressalte-se ainda que da análise comparativa entre o discurso operacional 

tradicional e o emergente, é possível inferir que a absorção do Cp dá-se de forma irregular e 

com pouca profundidade – o que é compatível com as funções e limitações desse tipo de 

discurso. No entanto, mais do que isso, o Cp é absorvido de forma retalhada. 

Como visto, Alexy agrega a ideia de um procedimento argumentativo definido 

por regras do discurso racional a uma teoria dos princípios. O caráter supostamente racional 

do procedimento proposto é atribuído à conformidade com as regras e critérios da teoria da 

argumentação que são absolutamente ignoradas pelo discurso operacional em questão.  

Esse se atém apenas à teoria dos princípios, adotando o postulado da 

normatividade dos princípios constitucionais, a ponderação como meio de concretização dos 

direitos fundamentais previstos na Constituição Federal – no caso, no âmbito Administração 

Pública – e o apelo à justiça e à correção possibilitadas justamente pelo trabalho com os 

princípios num contexto de Estado Democrático de Direito. 

                                                 
354 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 76, 81. 
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São esses os recursos discursivos utilizados para sustentar: 1) a substituição do 

princípio da legalidade pelo princípio da juridicidade – consequentemente, da lei pela justiça; 

2) a substituição da noção de interesse público pela de direitos fundamentais como parâmetro 

para a atuação da Administração Pública; 3) o estreitamento da discricionariedade 

administrativa – consequentemente, o maior controle da Administração; 4) o aprofundamento 

da concepção do processo administrativo como requisito para a legitimidade da atuação de 

uma Administração disciplinada, imparcial, justa, motivada e ponderada; e 5) a restrição do 

poder de polícia como instrumento de realização dos direitos fundamentais e da democracia  

As construções do discurso operacional tradicional, como conveniência e 

oportunidade do administrador, legalidade estrita, bem comum, ordem pública, outrora 

centrais, são afastados em face do desgaste de sua força discursiva, da impossibilidade de 

imprimirem credibilidade, embora, em alguns momentos, sejam ainda combinados com os 

recursos emergentes, em um manejo discursivo no qual a definição, a denominação ou os 

limites atribuídos a cada instituto dependem das finalidades envolvidas. A construção 

discursiva adotada constitui uma tradução dos interesses reais envolvidos, sociais, 

econômicos, políticos stricto sensu e institucionais. 

A substituição de construções discursivas pacificadoras desgastadas por outras 

de força pacificadora renovada constitui um trabalho de reposição de legitimidade. Partindo 

da ideia de discurso jurídico como jogo estratégico fundado em relações de força e voltado 

para a promoção de sua auto-legitimação, verifica-se uma necessidade de que o conteúdo 

desse discurso inspire confiança, credibilidade, potência e segurança. 

 Se o direito administrativo, tal como formatado pelo discurso tradicional, não se 

mostra mais capaz de regular a Administração Pública de modo adequado aos anseios e 

padrões atuais (menos arbitrariedade e mais eficiência na promoção do bem coletivo e 

individual), impõe-se a sua remodelação para que continue sendo aceito, utilizado de forma 

mansa e ordeira.  

Mais do que o temor, o discurso depende da provocação de encantamento 

daqueles que o ouvem para que seja abraçado e propagado. É preciso que ele seja capaz de 

despertar a convicção de o ordenamento jurídico vigente é passível de ser aplicado de forma 

racional e justa e que realmente seja capaz de proteger a cada um, do Estado e do outro, e que 

contribua para a construção da sociedade idealizada.  
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No Brasil contemporâneo, nada encanta mais do que falar em democracia e 

direitos fundamentais. Primeiro justiça, depois segurança jurídica e hoje 

proporcionalidade/razoabilidade como palavras mágicas que acabam por negar o conflito e a 

complexidade inerentes ao processo de regulação social, bem como seu caráter histórico e 

político.  

O discurso emergente vem empreendendo, assim, a renovação do panorama do 

conhecimento mitológico do direito355, diluindo tensões, projetando uma dimensão 

harmoniosa, através de novos conceitos “fetichistas”, esvaziando o real e pacificando as 

consciências. 

Assim, apresenta-se ainda atual e pertinente a crítica empreendida no contexto 

positivista de que “os componentes irracionais das decisões não criam insegurança enquanto 

podem ser ideologicamente sentidos como racionais”356.  

Verificar que tal renovação mitológica se dá justamente no bojo do discurso que 

se apresenta como herdeiro da crítica empreendida contra o positivismo e anunciador de um 

“novo paradigma”, aponta no sentido de que a propositura de fórmulas jurídicas teóricas ou 

operacionais que abstraiam de todo teor material talvez não seja o caminho de superação de 

uma cultura jurídica ilusória. A advertência de Foucault de que é através das condições 

políticas, econômicas e sociais que se formam os sujeitos de conhecimento e as relações de 

verdade357 também parece apontar para a esterilidade de construções de conhecimento sobre o 

direito que proponha soluções que omitam a inter-relação inafastável com essas outras 

dimensões. 

 

    

 

                                                 
355 WARAT, Luiz Alberto. Introdução Geral ao Direito: interpretação da lei, temas para uma reformulação. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994, p. 105. 
356 Id. Ibid., p. 63. 
357 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005, p. 27. 
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