HERMENÊUTICA ADMINISTRATIVA
Renan Kirihata1
Resumo: O agente público que atua na seara administrativa está
sujeito a uma série de regras de interpretação diferenciadas, que
denomino de hermenêutica administrativa. O âmbito interpretativo do administrador é diferente de outros atores que também
lidam com o direito, sendo a divergência de entendimentos constante fonte de lides que deságuam no Judiciário. O presente estudo tem por objetivo analisar esse universo particular da hermenêutica administrativa.
Palavras-Chave: Teoria da Decisão, Teoria dos Jogos, Hermenêutica; Direito Administrativo; Controle de Constitucionalidade, Poder de Rejeição da Norma
Abstract: The public agent that works in administrative functions is subject to a set of specific rules of interpretation, that I
call of administrative hermeneutics. The interpretative range of
administrator is different from others actors that too handle with
laws, being the divergence of understandings a constant source
of struggles that goes to judges. The present paper aims analyze
this particular universe of administrative hermeneutics.
Keywords: Decision making theory, Game theory, Hermeneutiscs; Administrative law; Control of constitutionality, Law rejection power.
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INTRODUÇÃO

A

hermenêutica tem a ver com a interpretação das
normas jurídicas. Nas palavras de Carlos Maximiliano (2011), "a hermenêutica jurídica tem por
objeto o estudo e a sistematização dos processos
aplicáveis para determinar o sentido e o alcance
das expressões do direito".
E a hermenêutica não deve ser vista como uma tarefa
abstrata, sem maiores consequências. A hermenêutica serve para
a tomada de decisão: serve para determinar como será aplicado
o direito ao caso concreto. "A norma é sempre o resultado da
aplicação do texto" (STRECK, 2016).
O resultado da hermenêutica tem por fim, portanto, a
aplicação do direito não em abstrato, mas ao caso concreto, com
toda a tortuosidade que a realidade lhe dá. Os casos concretos
nem sempre se encaixam perfeitamente ao arquétipo normativo,
e é papel do hermeneuta a adequação da norma geral e abstrata
ao caso concreto, produzindo a norma individual para o caso em
análise.
Aqueles que operam sob a égide do direito administrativo também devem interpretar as normas para aplicá-las. Dessa
forma, serão traçadas algumas reflexões sobre o processo de tomada de decisão e aplicação do direito sob o ângulo do administrador enquanto aplicador da norma jurídica.
1. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO NA SEARA ADMINISTRATIVA
O Poder Executivo concentra as funções administrativas
por excelência. E dita a sua vontade por meio de atos administrativos, que devem ser sempre motivados. Os atos administrativos em certa medida exteriorizam parcela do poder de soberania
do próprio Estado.
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Porém, outros poderes também podem realizar funções
administrativas. A função administrativa não é exclusiva do Poder Executivo. Apesar de ser função tipicamente do Executivo,
os outros poderes podem exercer funções administrativas de
forma atípica. Por exemplo, quando o Poder Judiciário realiza
uma licitação para compra de bens, está no exercício da função
administrativa.
Ao executar as suas funções, algum ser humano interpreta a norma geral e abstrata e a aplica no mundo concreto. Essa
atividade se dá mediante um juízo prático prudencial numa operação denominada subsunção. Há um confronto entre o contexto
fático e o repertório normativo para uma adequada tomada de
decisão, com a consequente produção de efeitos jurídicos.
A interpretação pressupõe que o intérprete se utilize de
algum modelo normativo, diretrizes, princípios, valores, ou
mesmo saber prático e experiência. O primeiro passo que o hermeneuta toma para realizar a sua tarefa é relacionar as fontes
normativas, ou seja, diferenciar o que é direito do que não é direito. Mas quais as fontes normativas que devem ser observadas
pelo administrador? Essa é uma pergunta vital para entender a
mecânica da hermenêutica administrativa.
O administrador tem a propensão de ser positivista em
suas análises e fugir das subjetividades. Os casos que envolvem
subjetividades incomodam o administrador público. Isso se deve
ao regime jurídico especial a que está submetido: o regime da
estrita legalidade. Muitas vezes, o gestor público não tem formação na área jurídica, e lidar com regras é mais prático e seguro
do que aplicar princípios e ponderações ao caso concreto, mormente porque está exposto a uma série de órgãos censores (Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, População, Imprensa etc). Não possui a independência jurídica e a blindagem funcional que outros cultores do direito possuem, como
Magistrados e Promotores. Surge a possibilidade de conflitos de
interesses: nem sempre a decisão que minimiza o risco é a mais

_1202________RJLB, Ano 4 (2018), nº 1

justa. Porém, é possível esperar que a decisão seja neutra quando
há conflito de interesses?
A tomada de decisão do administrador não é neutra
quanto aos possíveis resultados que pode produzir. Na tomada
de decisão, o administrador se posiciona de maneira estratégica,
de modo a minimizar os riscos para si. Por isso, o comportamento do administrador é do tipo maximin. O processo de tomada de decisão pode ser analisado com o auxílio da teoria dos
jogos, que é uma teoria estudada pelas ciências matemática e
pela economia, mas inteiramente aplicável à temática da aplicação do direito.
Segundo Pindyck & Rubinfeld (2013, p. 487), "A game
is any situation in which players (the participants) make strategic
decisions - i.e., decisions that take in account each other's actions
and responses"2. O objetivo do jogo é determinar a estratégia
ótima para cada participante, e é nesse ponto que surge o interesse para o entendimento da hermenêutica administrativa.
A tomada de decisão do administrador produz reflexos
externos, e essa decisão pode ser auditada e trazer riscos ao tomador da decisão. E esse jogo é não cooperativo, pois as possibilidades de negociação são muito reduzidas devido ao regime
da estrita legalidade. O objetivo do jogo é tomar decisões que
minimizem o risco do tomador de decisões.
Em certas estruturas de jogos pode surgir uma estratégia
dominante, ou seja, uma estratégia que maximiza o resultado do
participante tomador da decisão independentemente da decisão
tomado pelos outros participantes. E o administrador tenta descobrir essas estratégias dominantes com o passar do tempo, pois
para ele as situações se repetem, ou seja, são jogos repetitivos.
Surge uma assimetria: para o outro participante, normalmente a
situação é eventual; para o administrador, a situação é repetitiva.
Tradução livre: “Um jogo é qualquer situação na qual jogadores (os participantes)
tomam decisões estratégicas – i. e., decisões que levam em conta as ações e respostas
de cada outro jogador”.
2
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Isso permite que o administrador tente novas possibilidades e
descubra qual é o melhor posicionamento estratégico do jogo.
A estratégia que maximiza o ganho mínimo a ser obtido
é denominada "estratégia maximin". E a pior perda é aquela que
expõe o administrador ao maior risco. Então, ao adotar uma estratégia, o administrador escolhe a situação que minimiza a
maior perda potencial (ou seja, minimiza o risco). Essa tomada
de decisão é complexa e envolve diversas variáveis, inclusive a
estimação de probabilidades, mas essa é a diretriz do processo
cognitivo.
Um exemplo é útil para ilustrar a questão. Imagine que
em um contrato administrativo precedido de licitação haja quebra do equilíbrio econômico-financeiro em decorrência de um
fator externo (a alta do dólar, por exemplo). E o contratado venha ao administrador solicitar que seja reestabelecido o equilíbrio econômico-financeiro. Considere ainda que não tenha sido
estipulado nenhum parâmetro objetivo no edital de contratação
sobre o tema, nem tenha sido mencionado quanto o parâmetro
que sofreu desequilíbrio influiu na formação do custo do contratado. Considere que o contrato será auditado pelo Tribunal de
Contas, pois foi previamente selecionado em amostragem. Qual
deve ser a decisão racional do administrador?
Margraf (2016), ao fazer ponderações sobre procedimento e substância em relação a questões envolvendo hermenêutica constitucional, pondera:
Respondendo à pergunta anteriormente realizada (como se
deve decidir?), tem-se que os operadores do direito deverão
buscar proferir uma decisão íntegra, consistente e coerente, e
que seja capaz de reduzir a insegurança jurídica e corrigir as
falhas do ordenamento jurídico brasileiro; deverão também,
utilizar os princípios como instrumentos para manter o "direito fechado", evitando as fissuras, construindo, dessa maneira, uma identidade constitucional própria, na qual todas as
pessoas e instituições sejam capazes de dialogar no mesmo
sentido, proporcionando a aproximação entre as contingências estatais.
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Do ponto de vista do administrador, a análise do caso
volta-se ao risco de ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, fator mais relevante que a justiça da decisão no caso concreto. O paradigma de justo é o que o Tribunal de Contas achar
que é justo, e o administrador não sabe qual é o resultado da
análise, ou seja, não sabe qual será a tomada de decisão do outro
participante.
Se o administrador negar o pleito do contratado, o caso
irá para a Justiça. Na Justiça, após devido processo legal, o Juiz
proferirá sentença acolhendo ou negando a pretensão de reestabelecimento do equilíbrio. Caso negue, ocorre o melhor dos cenários, pois houve convergência entre as decisões administrativa
e judicial. Caso a decisão judicial dê provimento à demanda, o
contratado terá o seu equilíbrio econômico financeiro reestabelecido, e ao administrador cabe somente cumprir a decisão judicial. A decisão judicial é libertadora para o administrador, pois
o livra do risco: o administrador tem como justificar as suas
ações perante o Tribunal de Contas.
Porém, caso o administrador aceite o pleito do contratado
e reestabeleça voluntariamente o equilíbrio, abre um flanco
enorme para a responsabilização. O contratado não irá levar o
caso para o Judiciário, pois teve o seu pedido atendido. Mas o
caso será analisado com todo o pormenor pelo Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas aceitar a decisão do administrador,
tudo bem: houve convergência de entendimentos. Todavia, se o
Tribunal de Contas rejeitar as contas, haverá responsabilização
do administrador. Resumidamente, forma-se a tabela de payoffs
abaixo (Tabela 1).
A decisão mais sensata do administrador então é negar o
pedido, pois aí reside a estratégia dominante. Se negar, qualquer
decisão dada pelo Judiciário é satisfatória para o administrador.
Porém, se aceitar, há uma possibilidade de revés caso o Tribunal
de Contas não aceite as contas, sem nenhum benefício para o
tomador da decisão. Essa é a estrutura racional de tomada de
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decisão.
Tabela 1 - Tabela de payoffs - Teoria dos jogos

Rejeita
pedido
Decisão do
administrador

Aceita
pedido

Decisão do órgão censor
Rejeita pedido
Análise judicial. Convergência de entendimentos. Libertação do risco.
Análise pelo Tribunal de Contas. Convergência de entendimentos. Risco de responsabilização.

Aceita Pedido
Análise judicial. Provimento da demanda. Libertação do risco.
Análise pelo Tribunal de
Contas. Convergência de
entendimentos. Libertação
do risco.

2. A PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS
LEIS E O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
As leis presumem-se constitucionais. Pensar de outra
forma instalaria o caos jurídico no país. Em tese, as leis são aprovadas pelas casas do Congresso Nacional, num processo em que
ocorre a depuração do texto, inclusive com a passagem obrigatória pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem entre as
suas atribuições a de certificar-se de que a lei não possui nenhum
vício formal ou material. Após, é promulgada pelo Presidente da
República, que novamente pode vetar dispositivos que tenham a
pecha da inconstitucionalidade. Similar estrutura existe em âmbito estadual, distrital e municipal.
O Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, pode retirar a lei do ordenamento jurídico, por meio do mecanismo denominado controle de constitucionalidade. Esse controle pode se
dar num caso concreto (controle difuso) ou em abstrato (controle
concentrado). Todos os juízes e tribunais podem declarar incidentalmente a inconstitucionalidade das leis, porém somente o
Supremo Tribunal Federal têm a competência para declarar a inconstitucionalidade em tese de ato normativo primário 3 federal
ou estadual que afronte a Constituição Federal.
3

Ato normativo primário é aquele que extrai a sua legitimidade diretamente da Constituição Federal, como as leis, as resoluções da Câmara e do Senado, os Decretos Legislativos, as Medidas Provisórias, e os Decretos Autônomos do Poder Executivo.
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O controle de constitucionalidade se baseia em dois institutos: a supremacia e a rigidez da Constituição (LENZA, 2014,
p. 276). Pela supremacia, a Constituição se apresenta como paradigma pelo qual todas as demais normas devem se guiar; é o
fundamento supremo, de onde todos os outros atos normativos
inferiores retiram a sua validade. A rigidez pressupõe um rito
mais dificultoso de alteração, pois, se não fosse assim, qualquer
norma poderia alterar disposição reservada inicialmente ao texto
constitucional, não podendo se falar então em controle de constitucionalidade.
O ordenamento jurídico é um sistema, dotado de ordem
e unidade. Quando ocorre a quebra dessa ordem, mecanismos
devem ser acionados para reequilibrar o sistema. O controle de
constitucionalidade pode ser visto como um desses mecanismos,
e que consiste na verificação da compatibilidade entre a Constituição e qualquer ato normativo infraconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade reconhece a invalidade da norma
objeto de controle, paralisando a sua eficácia (BARROSO 4,
2012).
Mas também há controle quanto ao poder dos juízes para
rejeitar a norma. Streck (2010), criticando o solipsismo, diz que
"o que não podemos fazer é cumprir a lei só quando nos interessa", sendo que o Poder Judiciário somente poderá deixar de
aplicar a lei em uma das seguintes hipóteses: a) quando a lei (ou
ato normativo) for inconstitucional; b) quando for o caso de aplicação dos critérios de resolução de antinomias; c) quando aplicar
a lei conforme a Constituição; d) quando aplicar a nulidade parcial sem redução de texto; e) quando for o caso de declaração de
inconstitucionalidade com redução de texto; f) quando for o caso
de deixar de aplicar uma regra em face de um princípio.
Mas o administrador público, exercendo as funções administrativas em qualquer poder que seja, pode por si próprio
arvorar-se nesse poder e rejeitar a norma inconstitucional, seja
4

Capítulo I, seção I
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no caso concreto ou em abstrato? Em suma, o administrador público possui o poder de rejeição da norma?
3. PODER DE REJEIÇÃO DA NORMA E HERMENÊUTICA
ADMINISTRATIVA: A PIRÂMIDE DE KELSEN ÀS AVESSAS
O caso Marbury vs Madison é emblemático na história
do direito constitucional. Em determinado momento, os juízes
da mais alta corte norte americana se depararam com a seguinte
questão: pode a Suprema Corte deixar de aplicar, por inválida,
uma lei inconstitucional?
Barroso (20145) aduz que Marshall, presidente da corte,
enunciou os três grandes fundamentos que embasam o controle
judicial de constitucionalidade: a supremacia da Constituição; a
nulidade da lei que contrarie a Constituição; e a construção de
que é o Poder Judiciário o intérprete final da Constituição.
Na ordem jurídica brasileira ficou determinado que o judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de lei no caso concreto em qualquer instância, por meio do denominado controle
difuso de constitucionalidade. De fato, Barroso (20146) discorre
que
No Brasil, o controle difuso vem desde a primeira Constituição
republicana, e subsiste até hoje sem maiores alterações. Do
juiz estadual recém- -concursado até o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, todos os órgãos judiciários têm o dever de
recusar aplicação às leis incompatíveis com a Constituição.

O Poder Judiciário também pode declarar a inconstitucionalidade de normas por meio do controle abstrato, de forma
concentrada em determinados órgãos. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, sendo a corte constitucional
do país. A ele cabe a palavra final sobre a constitucionalidade de
atos infralegais.
5
6

Capítulo I, seção II, item 2
Capítulo I, seção V, item 3.1
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Em relação ao Poder Executivo, a questão suscita debates. A doutrina divide o poder de rejeição pelo Executivo em
dois momentos: antes e após a vigência da Constituição de 1988.
Barroso (20127) aduz que "No Brasil, anteriormente à Constituição de 1988, a doutrina e a jurisprudência haviam se consolidado
no sentido de ser legítimo o Chefe do Executivo deixar de aplicar uma lei que considerasse inconstitucional, bem como expedir determinação àqueles submetidos a seu poder hierárquico
para que procedessem da mesma forma". Após a entrada da
Constituição atual, esse poder teria sido questionado. Lenza
(2014, p. 302) entende atualmente que "a tese a ser adotada é a
da possibilidade de descumprimento da lei inconstitucional pelo
Chefe do Poder Executivo". Ainda, Lenza cita que em pesquisas
fora encontrado um único precedente do STF sobre o tema após
a entrada da Constituição de 1988 (ADI 221-MC/DF), no qual
ficou consignado no acórdão:
O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI OU
DOS ATOS NORMATIVOS E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIARIO. OS PODERES EXECUTIVO
E LEGISLATIVO, POR SUA CHEFIA - E ISSO MESMO TEM
SIDO QUESTIONADO COM O ALARGAMENTO DA LEGITIMAÇÃO ATIVA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -, PODEM TÃO-SÓ DETERMINAR AOS SEUS
ÓRGÃOS SUBORDINADOS QUE DEIXEM DE APLICAR
ADMINISTRATIVAMENTE AS LEIS OU ATOS COM FORÇA
DE LEI QUE CONSIDEREM INCONSTITUCIONAIS.

O controle de constitucionalidade a ser exercido pelo Poder Executivo, por essa interpretação, deve ser realizado pelo
Chefe do Poder Executivo, em controle concentrado. Esse controle é considerado concentrado pois é de competência do Chefe
do Poder Executivo, ou seja, é o único sujeito que concentra essa
competência. Apesar de concentrado, pode se dar de modo concreto ou abstrato. O controle concentrado concreto ocorre em

7
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casos concretos que são submetidos à avaliação do Chefe do Poder Executivo. Quando se dá de modo abstrato, o Chefe do Poder
Executivo edita uma norma geral regulamentando a aplicação de
determinado tema.
Mas há um enorme risco político quando o Chefe do Poder Executivo deixa de dar cumprimento: pode ser retirado do
cargo por meio do impeachment. Nesses termos, dispõe expressamente a Constituição que:
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente
da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:
(...)
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
(...)

Ao deixar de dar cumprimento às leis, o Chefe do Poder
Executivo abre contra si a possibilidade de processado por crime
de responsabilidade. O crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa que pode resultar no impeachment de
seu executor e, com a suspensão dos direitos políticos por oito
anos.
A Administração opera sob o regime da estrita legalidade. Enquanto ao particular é permitido fazer o que a lei não
proíbe, à Administração somente é permitido fazer o que a lei
ordena. Os atos administrativos são típicos: devem possuir previsão legal.
O administrador que é subordinado ao Chefe do Poder
Executivo não tem outra escolha a não ser a obediência hierárquica aos comandos normativos superiores. Não pode alegar que
determinada interpretação dada pelo Chefe do Poder Executivo
violou a Constituição: o subordinado não tem essa prerrogativa.
Nesse sentido, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ao discorrer sobre o controle de constitucionalidade e o Poder Executivo
aduzem (2016, p. 786):
Ressalte-se, apenas, que essa competência é exclusiva do
Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governa-
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dor, Prefeito), o que veda a possibilidade de qualquer funcionário administrativo subalterno descumprir a lei sob a alegação de inconstitucionalidade. Os demais servidores do Poder
Executivo, sempre que vislumbrem vício de inconstitucionalidade legislativa, podem propor a sujeição da matéria ao chefe
desse Poder.

Mas, muitas vezes, o Chefe do Poder Executivo não leva
em consideração sequer o ordenamento jurídico, e sim os efeitos
práticos (sociais e econômicos) de determinadas decisões. A tomada de decisão pode se basear não em critérios jurídicos, mas
em critérios estatísticos, que permitem avaliar com mais precisão o efeito prático de política públicas. A economia, a engenharia e a estatística atuam como fontes para a decisão e aplicação
da norma.
Não é raro a existência de previsão em leis impedindo a
análise de mérito quanto ao exame de constitucionalidade pelo
administrador. Por exemplo, dispõe o Decreto nº 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal federal e foi recepcionado com o status de lei, que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.

A regra do caput do art. 26-A é clara: fica vedada, proibida, impedida a rejeição da norma pelos órgãos de julgamento
sob fundamento da inconstitucionalidade. O juiz-administrador
não possui tal prerrogativa. Mais à frente, o artigo abre exceções:
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43
da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
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Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

Caso o Supremo Tribunal Federal tenha decidido em
sede de controle concentrado, há espaço para a não aplicação.
Na verdade, a Administração fica vinculada à decisão do STF,
que possui efeito erga omnes e vinculante. Nem precisava dizer
isso. Mas a outra hipótese é que chama mais atenção: a possibilidade de, por meio de atos administrativos, ser permitida a rejeição da norma. Mas esse poder de rejeição da norma é concentrado em determinadas figuras institucionais: são elas, e somente
elas, que podem editar atos normativos autorizando a rejeição da
norma. Assim, caso a análise jurídico-social-econômico-estatística desses órgãos administrativos superiores preveja que não
vale a pena continuar com determinadas contendas, está autorizada a rejeição da norma.
Para passar um caráter de neutralidade à decisão, a administração atua de maneira insidiosa ao produzir normas administrativas que, ao pretexto de regulamentar determinada matéria,
acabam solapando direitos e criando obrigações, e mais: vinculam todas as instâncias inferiores administrativas. Mas a decisão
prolatada não é neutra e conforme o ordenamento, pois sofreu
uma modulação por normas intermediárias e reguladoras de sua
aplicação.
A bem da verdade, é ínsita à função administrativa o dever-poder de normatizar a aplicação da lei. O Poder Regulamentar é um dos poderes da administração necessário para dar eficiência à máquina administrativa. Nesse sentido, dispõe Carvalho
Filho (2016):
Ao editar as leis, o Poder Legislativo nem sempre possibilita
que sejam elas executadas. Cumpre, então, à Administração
criar os mecanismos de complementação das leis indispensáveis a sua efetiva aplicabilidade. Essa é a base do poder regulamentar.
Poder regulamentar, portanto, é a prerrogativa conferida à
Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A prerrogativa,
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registre-se, é apenas para complementar a lei; não pode, pois,
a Administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando.
Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo
a competência do Legislativo. Por essa razão, o art. 49, V, da
CF, autoriza o Congresso Nacional a sustar atos normativos
que extrapolem os limites do poder de regulamentação.

Do ponto de vista sistêmico, não faz sentido que a norma
inferior regule de forma diversa a norma superior, principalmente quando tolhe direitos. Todavia, esse mecanismo é altamente eficiente para os objetivos para os quais e pelos quais foi
engendrado: implantar de forma rápida e massiva o entendimento político dominante, muitas vezes se utilizando de subterfúgios já estudados em obras sobre acesso à justiça. E há saída
para atos que extrapolem do Poder Regulamentar emitidos pelo
Chefe do Poder Executivo. O Congresso Nacional pode sustar
tais atos nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal. Ao
Congresso Nacional cabe a fiscalização do Poder Regulamentar
exercida pelo Executivo.
Neste embate, surge um conflito entre o princípio da legalidade e o princípio da constitucionalidade. Como o administrador público deve se comportar perante tal conflito normativo?
Não pode o gestor público, de seu gabinete, dizer que uma instrução normativa expedida por uma autoridade superior é inconstitucional ou ilegal. O administrador público não possui o
poder de rejeição da norma. Até pode representar e questionar a
legalidade da norma (prática pouco usual, aliás), mas, se mantida
a orientação, deve segui-la, sob pena de estar infringindo deveres funcionais de seu cargo.
Essa particular forma de interpretação das normas faz
surgir um fenômeno interessante. A hierarquia das leis, como
proposta por Kelsen, tem como figura metafórica uma pirâmide8, cujo ápice é a Constituição, seguida por atos normativos
Aduzem MENDES & BRANCO (2014): “A superioridade das normas constitucionais se manifesta, afinal, no efeito de condicionar do conteúdo de normas inferiores.
São, nesse sentido, normas de normas. As normas constitucionais, situadas no topo da
8
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primários (leis, medidas provisórias etc), secundários (decretos
regulamentares) e assim por diante (portarias e instruções). Todavia, o administrador público vê essa pirâmide de forma invertida: primeiro dá prevalência à instrução normativa, após à lei e
por último à Constituição. É a pirâmide de Kelsen às avessas!
Nesse sentido, Coelho 9, ao estudar o pensamento de Kelsen,
aduz: “A norma jurídica é válida se emanada da autoridade com
competência para editar, ainda que o respectivo comando não se
compatibilize com disposição contida em normas de hierarquia
superior”.
Por mais paradoxal que possa parecer, é assim que o administrador público se comporta: a instrução normativa possui,
para o administrador, maior hierarquia do que a Constituição Federal. É a Suprema Instrução Normativa, poderosa e soberana, a
reinar no império normativo da Administração. É assim que a
banda toca para o lado de dentro do guichê.
CONCLUSÃO
O presente trabalho tentou mostrar parâmetros que são
pouco comentados quando da análise e aplicação do direito. A
teoria dos jogos é uma ferramenta muito interessante para explicar a dinâmica da tomada de decisão. O administrador busca minimizar o risco pessoal quando da tomada de decisão.
Em relação à pirâmide invertida de Kelsen, o autor deste
artigo confessa que exagerou um pouco na ênfase dada ao
fenômeno, no fito de trazer à vida o problema com qual o administrador se depara. Porém, não foi totalmente leviano, sendo
que aos montes brotam exemplos diários de tal tipo de análise
hermenêutica. O cerne da questão reside na inversão da identifi-

pirâmide jurídica, constituem o fundamento de validade de todas as outras normas
inferiores e, até certo ponto, determinam ou orientam o conteúdo material destas”.
9
COELHO, 2001, p. 29.
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cação da fonte normativa mandatória. Para um bom funcionamento do direito e redução de injustiças esse tipo de interpretação deve ser alterado. Porém, esse é um processo lento e trabalhoso. O principal entrave para a mudança reside na própria conduta do administrador, que em nada ganha ao quebrar a pirâmide
às avessas, a não ser o risco funcional de se sujeitar a um processo administrativo disciplinar ou outro tipo de sanção ao fugir
do paradigma dominante.
É necessário construir um novo modelo de interpretação,
pois esse modelo leva a muitas injustiças e conflitos em massa.
Dar maior independência jurídica ao administrador é requisito
essencial para a mudança da prática atual. A independência jurídica é em certa medida uma irresponsabilidade jurídica: se tomada dentro de parâmetros razoáveis, não deve o administrador
responder pelas consequências da decisão. A miríade de órgãos
censores faz com que o comportamento do administrador seja
do tipo maximin, e não há perspectiva de mudança desse posicionamento estratégico.
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