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RESUMO 

 

A presente obra tem por escopo analisar de que maneira deve a Administração Pública 

brasileira atuar para conferir concretude aos direitos fundamentais sociais previstos no 

ordenamento jurídico nacional nos casos de omissão legislativa.  

A questão se impõe na medida em que, se de um lado, a Constituição Federal de 1988 

estabelece a realização do interesse público e a implementação dos direitos fundamentais 

como finalidades do exercício das funções estatais, por outro prevê que o agir administrativo 

deve ser precedido de autorização legal. Questiona-se, assim, se diante da ausência de lei, e 

visando à concretização isonômica de direitos sociais entre os administrados, estaria a 

Administração autorizada a disciplinar referidos direitos, por meio de regulamentos.  

A temática é enfrentada sob a ótica do neoconstitucionalismo, partindo-se das 

premissas de que a Constituição Federal é formada por normas jurídicas e de que a aplicação 

do Direito se dá tanto pelo método da subsunção como pelo da ponderação.   

Nessa perspectiva, a partir de uma análise histórica e dogmática da legalidade, busca-

se aferir os contornos em que esta foi concebida pela Constituição Federal de 1988 e em que 

medida a ponderação de princípios constitucionais pode contribuir ao debate.  

A seguir, a competência regulamentar da Administração Pública é então analisada em 

todos os seus aspectos, notadamente no que se refere às espécies de regulamentos admitidas 

pela doutrina e à ponderação realizada no exercício da função administrativa, tudo para se 

concluir sobre a viabilidade ou não, de disciplinamento de direitos sociais pela Administração 

nos casos de omissão legislativa.  

 

PALAVRAS CHAVES: Neoconstitucionalismo – legalidade – direitos fundamentais sociais 

– competência regulamentar 

  



    

 

ABSTRACT 

 

The scope of this work is to analyze how the Brazilian Public Administration should 

act to give concreteness to the fundamental social rights provided for in the Brazilian legal 

system in cases of legislative omission. 

The question arises because, if, on the one hand, the 1988 Federal Constitution 

establishes the execution of the public interest and the implementation of fundamental rights 

as purposes of the exercise of state functions, on the other hand, it provides that administrative 

action should be preceded by legal authorization. Thus, it is questioned if, in the absence of 

law, and aiming at the isonomic fulfillment of social rights among the administrated ones, the 

Administration would be authorized to discipline such rights by means of regulations. 

The theme is envisaged from the perspective of new constitutionalism, starting from 

the premises that the Federal Constitution is made up of legal norms, and that the use of law 

occurs by the method of subsumption as well as by reflection. 

Thus, we seek to assess the framework in which it was conceived by the 1988 Federal 

Constitution from a historical and dogmatic analysis of legality, and to what extent the 

reflection on constitutional principles can contribute to debate. 

In addition to it, the regulatory competence of the Public Administration is then 

analyzed in all its aspects, mainly regarding the types of regulations admitted by the doctrine, 

and to the consideration made in practicing the administrative function, all to conclude on the 

viability, or not, of disciplining social rights in cases of legislative omission. 

 

KEY WORDS: New constitutionalism – legality – fundamental social rights – regulatory 

competence 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com a Constituição Federal de 1988 consolida-se no Brasil o Estado Democrático de 

Direito, conferindo-se especial destaque para os meios democráticos de realização do 

interesse público, compreendido este como a própria finalidade estatal.  

Muito embora ainda se discuta no que consiste, afinal, o interesse público, dúvidas 

não há quanto à necessidade de os agentes estatais exercerem suas funções com plena 

observância aos princípios constitucionais, valores positivados na Constituição. Em igual 

medida, e sobretudo após a edição da Constituição vigente, os direitos fundamentais, entre 

eles os direitos sociais, não atuam como mera orientação programática para o exercício da 

função administrativa, mas sim como direito que exige implementação pela Administração 

Pública.  

Considerando-se, contudo, que para a afirmação de um Estado Democrático de 

Direito as características inerentes ao Estado de Direito – em especial a separação de poderes 

e a legalidade – devem manter-se preservadas. A questão que se impõe consiste em se 

desvendar de que maneira a Administração Pública deve proceder para conferir efetividade 

aos direitos sociais sem, contudo, renegar o princípio da legalidade, sobretudo em sua 

acepção positiva que exige uma autorização legislativa para o agir administrativo.  

Isso porque, conforme se verá ao longo deste estudo, há casos em que, apesar da 

previsão constitucional de direitos fundamentais, de plena e imediata aplicação, compelindo 

sua implementação pela Administração, o Parlamento ainda não editou lei que o discipline, 

deixando o agente administrativo em um aparente impasse ante a impossibilidade de normas 

infralegais inovarem no ordenamento jurídico. Não se questiona ser de competência do 

legislador o disciplinamento de direito fundamental, consoante os balizamentos e restrições 

admitidas pelo ordenamento, mas o que se propõe é justamente analisar como a 

Administração deve atuar com vistas a superar este aparente impasse, sem mitigar a eficácia 

das normas constitucionais e de modo que sua atuação garanta isonomia e segurança jurídica 

entre os administrados. 

Eis, portanto, o tema do presente estudo: a análise do âmbito de atuação normativa da 

Administração Pública, mediante a edição de regulamentos e demais normas infralegais por 

ela editadas, nos casos de ausência de lei.  A temática envolve, assim, uma contraposição 

entre princípios constitucionais. De um lado aqueles referentes aos direitos fundamentais 
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sociais, de outro o princípio da legalidade na Administração Pública, inerente ao regime 

administrativo.  

Anote-se que a análise proposta subjaz da concepção de um sistema jurídico que, 

além de ter em seu ápice uma Constituição formada por normas jurídicas, compreendidas 

estas por regras e princípios, tem como método de aplicação do Direito não somente a 

subsunção dos fatos às normas, mas também a ponderação de valores positivados pelo 

ordenamento jurídico, de sorte a assegurar a cada um deles sua realização na maior medida 

possível. 

Sem se olvidar dos diversos estudos sobre a evolução do conceito de legalidade e das 

já consagradas monografias tratando do regulamento como espécie normativa no âmbito da 

Administração, o estudo se justifica ao se notar que parte significativa da doutrina voltada ao 

tema está, em maior medida, pautada nos postulados do constitucionalismo, que apesar de 

situar a Constituição no ápice do ordenamento como norma originária e validadora das 

demais, não confere aos princípios constitucionais a condição de norma jurídica autônoma, 

no sentido de, além de atuarem como vetor de interpretação e invalidação de regras, operarem 

como disciplina de conduta dos agentes públicos. De outro vértice, mesmo entre os poucos 

estudos sobre regulamento mais consentâneos com as premissas neoconstitucionais, percebe-

se um carecimento de uma abordagem da ponderação de princípios propriamente dita, a 

reforçar a importância do presente estudo. 

O objetivo, portanto, é analisar as propostas já apresentadas pela doutrina nacional 

para o tema aqui abordado e, sob um enfoque neoconstitucional, concluir pelos fundamentos 

que melhor atendem ao disposto na Constituição Federal de 1988.     

A pesquisa emprega a metodologia jurídico-dogmática, com a análise do tema a partir 

do arcabouço normativo e axiológico previsto pela Constituição Federal.  

Para tal finalidade, o trabalho será dividido em cinco capítulos. No primeiro será 

abordada a legalidade, com enfoque nas concepções predominantes desde a formação do 

Estado de Direito até o Estado Democrático de Direito, enfatizando-se os principais aspectos 

do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo, inclusive com abordagem da juridicidade. 

No segundo, será realizada uma breve incursão sobre o conceito de normas jurídicas, com 

enfoque para a classificação neoconstitucional de normas em regras e princípios e para os 

métodos de subsunção e ponderação de aplicação do Direito. No terceiro capítulo o estudo se 

voltará à análise dos direitos fundamentais sociais, envolvendo sua origem, conceito e 

eficácia, com abordagem específica sobre a realização de seu conteúdo essencial. O quarto 

capítulo será destinado à análise das funções estatais, mormente sobre sua finalidade de 
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realização do interesse público, com especial atenção à realização da ponderação no exercício 

das atividades legislativa e administrativa. Por fim, no quinto e último capítulo, em uma 

primeira parte, será analisada a concepção do princípio da legalidade tal qual concebida pela 

Constituição Federal de 1988, mormente em consonância com as premissas do 

neoconstitucionalismo anteriormente desenvolvidas. Em uma segunda parte, serão analisados 

os principais aspectos do regulamento no Direito brasileiro, verificando-se seu conceito, 

natureza jurídica, fundamento, finalidade, objeto, titularidade e classificação, bem como, a 

partir das premissas traçadas nos capítulos anteriores, concluindo como a Administração deve 

exercer e fundamentar sua competência regulamentar nos casos de omissão legislativa 

relacionada a direitos fundamentais sociais. 
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1 LEGALIDADE: DA ACEPÇÃO CLÁSSICA AOS DIAS ATUAIS  

 

1.1  Da pré-modernidade aos Estados Modernos: breve evolução histórica e 

influências para a concepção de Estado e lei na modernidade 

 

Para tratarmos de legalidade e Estado de Direito, imperiosa uma prévia 

contextualização do próprio advento do Estado Moderno, o que enseja uma brevíssima análise 

histórica
1
das formas pretéritas de organização do poder na sociedade ocidental. Com o 

referido exame, ademais de se visar à identificação das premissas formadoras do Estado 

Moderno, importantes para uma melhor compreensão de conceitos como poder e 

legitimidade, imprescindíveis para o estudo da legalidade, pretende-se também aludir a 

algumas das ideias pré-modernas de lei, que vieram mais tarde a contribuir, mesmo que 

indiretamente, à construção do conceito de legalidade.   

Sabe-se que, na Antiguidade, a cidade concentrava todos os poderes dos Impérios 

formados pelas conquistas armadas, poderes estes personificados em um titular único e com 

autoridade divina sobre seus súditos, onde o governo dos homens e os poderes das divindades 

se confundiam. Essa forma de organização da sociedade, não reconhecida à época como 

constitutiva de um Estado, de acordo com a terminologia que atualmente se reconhece a essa 

unidade de poder, é desmantelada com o colapso do Império Romano e o início do Período 

Medieval, ao menos no que se refere à ideia de uma instituição una de coerção.
2
 O advento do 

cristianismo e a suprema autoridade da Igreja acarretam uma clara separação entre política e 

religião, impedindo a consolidação do que poderia se tornar uma unidade sistêmica 

normativa.
3
 

Com a ressalva de que os tipos estatais não possuem um curso uniforme, apresentando 

cada qual características nem sempre continuadas pela concepção de Estado de um período 

                                                 
1
 De acordo com Norberto Bobbio, as duas principais fontes para o estudo do Estado são a história das 

instituições políticas e a história das doutrinas políticas. Pela maior dificuldade de acesso às fontes, a história das 

instituições desenvolveu-se mais tarde do que a história das doutrinas, tanto que frequentemente os 

ordenamentos de um determinado sistema político tornaram-se conhecidos através da reconstrução que deles 

fizeram os escritores. Hoje, a história das instituições não só se emancipou da história das doutrinas como 

também ampliou o estudo dos ordenamentos para bem além das formas jurídicas que os modelaram, com 

pesquisas voltadas para a análise concreta de institutos específicos, através de documentos escritos, a possibilitar, 

por exemplo, “a descrição da passagem do Estado feudal à monarquia absoluta, ou a gradual formação do 

aparato administrativo, através do qual pode-se reconstruir o processo de formação do Estado moderno e 

contemporâneo” (BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma Teoria Geral da Política. 

Tradução Marco Aurélio Nogueira. 15. ed., São Paulo: Paz e Terra, 2009, p. 53-54).   
2
 BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 8. ed. São Paulo: Malheiros, p. 33-34. 

3
 Idem, p. 34.  
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subsequente da história, Dalmo de Abreu Dallari
4
, vislumbra a possibilidade de se identificar 

em cada período uma unidade de poder a permitir uma classificação de tipos de Estado. Nesse 

sentido, para o autor, com os atributos inerentes a cada período, a ideia de Estado já pode ser 

reconhecida desde a Antiguidade, autorizando-se até mesmo o traçado, mesmo que para fins 

didáticos, de uma linha evolutiva
5
, que se inicia com o Estado Antigo, passando pelo Estado 

Grego, Romano e Medieval, até alcançar a concepção de Estado adotada na modernidade.  

Desde tal perspectiva, o Estado Antigo é caracterizado fundamentalmente por uma 

natureza unitária e pela religiosidade, de sorte a inexistir subdivisões na unidade de poder, e 

onde a autoridade dos governantes é pautada pela divindade.  

A configuração teórica do Estado Grego, por seu turno, dá-se a partir das semelhanças 

existentes entre os Estados oriundos dos povos helênicos, em que a característica fundamental 

e aglutinadora é a existência de uma cidade-Estado, sendo a pólis a unidade política de maior 

expressão, onde uma elite que compõe a classe política participa das decisões de caráter 

público da sociedade
6
.  

Já o tipo de Estado Romano, ademais da pluralidade de organicidade social do 

período, se caracteriza, em essência, pela predominante manutenção de uma cidade-Estado 

com base familiar de organização, a ponto de se sustentar que esse tipo de Estado resultou, a 

rigor, da união de grupos familiares. Do mesmo modo que o Estado Grego, no Estado 

Romano as decisões eram tomadas pelo povo, compreendido este, porém, como uma restrita 

parcela da população
7
. Finalmente, o Estado Medieval tem como características que se 

conjugam (i) o cristianismo, com a Igreja buscando sua unidade e a formação de uma 

sociedade constituída pelos cristãos, (ii) as invasões do território romano pelos bárbaros, a 

estimular a formação de regiões como unidades políticas independentes, gerando desordem e 

instabilidade, e (iii) o feudalismo: na medida em que as invasões dificultavam o comércio, a 

propriedade da terra e a militarização dos territórios da população, e acabam por estabelecer  

unidades organizacionais autônomas. Por meio de institutos como a vassalagem, o benefício e 

                                                 
4
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 68-69. 

5
 Após destacar que a palavra “Estado” ganha difusão com o Príncipe, de Maquiavel, Norberto Bobbio assevera 

que a terminologia já vinha sendo adotada desde o período pré-moderno para designar “a máxima organização 

de um grupo de indivíduos sobre um território em virtude de um poder de comando”. De acordo com o jus-

filósofo italiano, a questão se impõe a partir do momento em que, na modernidade, se busca uma terminologia 

mais precisa para conceituar organizações políticas tão diversas das precedentes, que não podiam mais ser 

chamadas com as antigas nomenclaturas. O problema, portanto, está na identificação da origem do Estado. 

Contudo, adotando-se argumentos contrários ou a favor da continuidade de uma organização política na 

sociedade, a solução depende somente da definição que se atribua a Estado, mais ampla ou mais restrita 

(BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: para uma Teoria Geral da Política. op. cit., p. 65-68).    
6
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. op. cit., p. 70. 

7
 Idem, p. 73. 
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a imunidade, atribuem-se poderes políticos aos proprietários de terra – os senhores feudais – 

levando-se ao fortalecimento de uma ordem jurídica própria desvinculada do Estado 

considerado em sua inteireza.
8
 

Antes, porém, de tratar sobre as características do Estado Medieval que levaram à 

formação do Estado Moderno, relevante uma breve nota sobre a importância dos ideais 

platônicos e aristotélicos, no aspecto da historicidade das doutrinas políticas, para o debate da 

natureza das leis e sua relação com a sociedade, na medida em que, de certa maneira, atuaram 

como referência inaugural para os teóricos do Estado de Direito na formulação da acepção 

clássica de legalidade, muito embora, registre-se, a lei nesse período estivesse ainda longe de 

conter qualquer característica de instrumento programático de alteração do status quo, 

significando mais uma concretização dos valores éticos da época.
9
 

Nesse sentido, para Platão a origem do Estado se deu em decorrência da 

impossibilidade de cada indivíduo bastar-se a si mesmo e suprir suas mais variadas 

necessidades, tornando-se necessária a associação dos mesmos em torno de objetivos comuns 

para a organização social e política da pólis, muito embora exercida com exclusividade por 

um reduzido número de pessoas
10

 A ideia de lei, nesse contexto, associa-se a ideia de razão, a 

ser ensinada e incorporada pelos indivíduos.
11

 

Partindo dos ideais platônicos, Aristóteles justifica o poder do Estado como sendo o 

meio para se transformar a relação vertical entre súditos e soberanos em uma relação 

horizontal entre iguais, regulada por leis reconhecidas por todos como justas. A lei é 

entendida como fruto da racionalidade e voltada a orientar o comportamento de todos, com o 

pressuposto de um consentimento para a constituição do Estado
12

.  

Feito esse breve apontamento sobre as contribuições dos filósofos clássicos para a 

moderna conceituação de Estado e Lei, retoma-se à abordagem das principais características 

do Estado Medieval, notadamente com o escopo de se permitir uma melhor compreensão das 

bases constituidoras do Estado Moderno.  

De acordo com Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais, o período medieval, 

resumidamente, apresenta as seguintes características: a) uma permanente instabilidade 

política, econômica e social; b) choque entre poder espiritual e temporal; c) fragmentação do 

poder; d) sistema jurídico consuetudinário embasado em regalias nobiliárquicas e; e) relações 
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 DALLARI, Dalmo de Abreu, Elementos de Teoria Geral do Estado, op. cit., p. 70-76. 
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 ARISTÓTELES, A política. Tradução Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 35-36. 
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de dependência pessoal e hierarquia de privilégios.
13

Ainda segundo os citados autores, nesse 

período da história, o senhor feudal concentrava o poder econômico, político, militar, jurídico 

e ideológico sobre seus súditos, recorrendo às guerras de conquistas e matrimônios para 

ampliação de suas riquezas, acarretando uma concentração de poderes que veio a desmantelar 

o pretérito Estado Romano e formar verdadeiros reinos até a chegada das monarquias 

absolutistas da modernidade.
14

O Estado Medieval, portanto, se revela mais como aspiração do 

que como realidade, com um poder superior exercido pelo Imperador e uma pluralidade de 

poderes menores sem hierarquia definida, onde os ordenamentos das mais diversas ordens se 

misturam, gerando enorme instabilidade e, consequentemente, anseio por ordem e 

autoridade.
15

 

A ausência de uma unidade de poder e o permanente conflito entre as normas que 

regram os diversos espaços de convívio na sociedade feudal, conjugados com os fatores 

econômicos e sociais que passam a prevalecer no período, será determinante para a 

constituição do Estado Moderno, caracterizado pela unidade de poder exercido sobre o povo 

de determinado território. 

 

1.2 Estado Moderno, Estado de Direito e a concepção clássica de lei  

 

O aumento da produtividade econômica dos feudos dinamiza a economia e o 

comércio, dando origem a uma nova categoria social; a burguesia
16

. Paralelamente, ocorre o 

intercâmbio com o Oriente e o fortalecimento do Clero na hegemonia política, ao passo em 

que surgem diversos centros de produção de conhecimento. Observa-se, assim, um conflito 

mais evidente com os dogmas da Igreja, além de uma direta contraposição do poder 

eclesiástico com a prática jurídica e administrativa que garante a autonomia do poder real.
17

 

Na Inglaterra, onde prevalece uma tradição legislativa voltada à superação da vontade 

do Rei, a preocupação do Parlamento é de estabelecer instrumentos de mediação e 

organização política, enfrentando-se o dogma do poder absoluto do Rei, e até mesmo os 

poderes da Igreja. Por outro lado, na França, há um empenho do legislador em destituir os 

                                                 
13

 STRECK, Lenio Luiz; DE MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência Política e Teoria do Estado. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2012, p. 24. 
14

 Idem, p. 25-26. 
15

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado, op. cit., p. 77.  
16

 GESTA LEAL, Roberto. Teoria do Estado: cidadania e poder político na modernidade. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2001, p. 45. 
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 Idem. p. 46. 
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núcleos feudais e religiosos dos centros de poder, embora se utilizando da lei como o próprio 

instrumento de exteriorização de seu arbítrio. 
18

 

Tudo isso acaba por despertar a consciência para a busca da unidade, a se concretizar 

com a afirmação de um poder absoluto dentro de uma delimitação territorial, o que significa 

dizer, portanto, que foram as próprias deficiências da sociedade medieval que determinaram 

as principais características do Estado Moderno,
19

que terá mais tarde sua descrição melhor 

particularizada pelos teóricos, mas que, desde então, apresenta como característica 

fundamental uma unidade territorial dotada de um poder soberano.
20

 

Antes de dá-se continuidade aos aspectos históricos que levaram à formação do Estado 

Moderno, alguns apontamentos devem ser feitos sobre a própria definição moderna de Estado, 

bem como sobre a legitimação de seu poder e sua correlação com a legalidade.   

Para Paulo Bonavides são inconsistentes as concepções de Estado conferidas por Kant, 

como sendo a “reunião de uma multidão de homens vivendo sob as leis do Direito”, e de Del 

Vecchio, que designa o Estado como “o sujeito da ordem jurídica na qual se realiza a 

comunidade de vida de um povo” 
21

. Contudo, ressalva o autor, que sob uma perspectiva 

estritamente jurídica, o conceito de Del Vecchio pode ser considerado adequado, na medida 

em que distingue o Estado da Sociedade, conferindo-se a esta última a noção de gênero e 

àquele a de espécie, de sorte que a organização estatal reflete apenas uma entre as diversas 

outras formas de Sociedade, mas com força política suficiente para influenciar todas as 

demais.
22

. 

Contudo, a ideia de Estado que prevaleceu na doutrina foi a de Georg Jellinek, que o 

concebeu como um fenômeno histórico em determinada população, assentada em 

determinado território, e dotada de um poder originário de mando.
23

 

 A conceituação moderna de Estado, segundo Dalmo de Abreu Dallari, encontra entre 

os estudiosos do tema uma espécie de dualidade de posicionamentos. Enquanto para uns 

deve-se atribuir maior ênfase para a noção de força que se impõe por si mesma em busca de 

uma disciplina, para outros a ênfase deve estar na noção de ordem, sendo o elemento jurídico 

central para a conceituação de Estado
24

. 
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 Nessa ordem de ideias, merece destaque, por sua importância, a noção de Estado 

elaborada por Hans Kelsen,
25

 em que o Estado é visto como uma ordem normativa da 

conduta humana. Como se pode ver, o autor, ao imprimir demasiado realce para o aspecto 

jurídico do instituto, acaba por desconsiderar seus demais elementos constitutivos.   

Sobre o conceito de Georg Jellinek verifica-se o compartilhamento da Teoria 

Teleológica do Estado
26

, em que este é compreendido como um meio para se alcançar uma 

finalidade. Nesse sentido, Dalmo de Abreu Dallari, que também acata a mesma concepção 

teleológica, o define como uma “ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de 

um povo situado em determinado território” 
27

, dando especial destaque para a função 

instrumental do Estado de obter o bem comum
28

.   

Superada a conceituação de Estado, impinge-se tratar da legitimação do poder estatal e 

sua correlação com a legalidade.  

Ao se buscar uma justificação da fonte de poder do Estado Absolutista Monárquico, 

Thomas Hobbes (1588-1679), em o Leviatã, em que pese sedimentar a ideia de Estado 

totalitário, haja vista entender que apenas um Estado forte pode cessar a “guerra de todos 

contra todos” e permitir a busca do “bem comum” inova ao defender que a autoridade do 

Estado não advém da vontade de um rei, mas de um pacto celebrado entre todos os 

cidadãos.
29

 Verifica-se em o Leviatã, portanto, não somente a defesa do monopólio da força 

como condição necessária do Estado, mas também a de que o exercício desta força apenas 

será legítimo se decorrente de um consenso entre os cidadãos de determinado território.  

Partindo-se destas premissas, mais tarde, Max Weber aprofunda o papel central da 

legitimidade do poder, mediante a consensualidade, para o seu exercício duradouro e contínuo 

pelo Estado
30

. Não basta que o poder seja absoluto (não submetido a outro poder), ele deve 

ser perpétuo, ou seja, deve ter os seus comandos habitualmente obedecidos sem a necessidade 

de utilização da força, até porque, “a dissolução de um Estado começa quando as leis não são 

                                                 
25

 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000.  
26

JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. op. cit., p. 260. 
27

 DALLARI, Dalmo de Abreu, Elementos de Teoria Geral do Estado, op. cit., p. 121-122. 
28

 No mesmo sentido pode ser destacado o posicionamento de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, para quem 
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sua existência, qual seja, o bem comum do Estado-sociedade”. (BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. 

Princípios Gerais de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 28). 
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primeira afirmação categórica de que todo Poder Legislativo deve advir do Estado (DE CICCO, Cláudio. 

História do Direito e do Pensamento Jurídico. 8. ed. São Paulo: Saraiva, p. 175-177). 
30

 WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Tradução Regis Barbosa e 

Karen Elsabe Barbosa. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999, p. 35-37. 
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mais genericamente obedecidas e quando os órgãos executivos não são mais capazes de fazer 

com que sejam respeitadas” 
31

. 

Nessa ordem de ideais, desenvolvem-se, posteriormente, teorias que relacionam as 

concepções de legitimidade e de legalidade, entre as quais podem ser destacadas, segundo 

Paulo Bonavides, a de Maurice Hauriou
32

, que sustenta que a legitimidade decorre da própria 

transmissão de poder pela lei, de modo que a mera veiculação de leis pelos governantes 

legitima sua atuação, bem como, mais tarde, a de Maurice Duverger,
33

segundo a qual a 

legalidade é a conformação com o texto constitucional precedente e a legitimidade a 

conformação com o texto vigente, de tal modo que, um governo de fato pode ser legitimado 

se atuar conforme as regras por ele mesmo estabelecidas
34

. 

Os conceitos de legitimidade e legalidade, porém, não podem ser confundidos, sendo a 

distinção apresentada por Goffredo Telles Júnior bastante apropriada. Segundo o jurista 

enquanto a legitimidade decorre da correspondência do exercício do poder, e das normas por 

ele produzidas, com os valores éticos dominantes de uma coletividade, a legalidade advém da 

necessária observância ao regramento estabelecido para a elaboração de uma lei.
35

 

Superadas as considerações sobre o conceito e a legitimação do poder do Estado, 

retoma-se à análise histórica do período de transição da sociedade medieval para a moderna, 

momento em que, conforme já abordado, a unificação do poder nas mãos dos monarcas foi 

vista como a solução para desordem gerada pela segmentação de poder e ordenamentos.  

O poder era personificado na figura do Rei e sua origem divina era o principal 

fundamento para isentar os monarcas de qualquer controle.
36

.     

Já em 1532, em O Príncipe, Nicolau Maquiavel defendia o absolutismo ao confundir 

em uma mesma figura o Estado e o Príncipe governante, rememorando a máxima do Direito 

Romano segundo a qual “o que agrada ao príncipe tem força de lei” 
37

.
 
 

Anos depois, consoante assinalado por Garcia de Enterría, surgem os primeiros 

tratados de Direito Público na Europa, exatamente com a finalidade de se legitimar o 
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exercício do poder pelo soberano.
38

Na obra A ideia da razão do Estado na Idade Moderna, 

Meinecke propugna que a razão de ser do Estado é a de possibilitar alterações jurídicas, em 

nome do “bem público”, sempre que necessário, permitindo-se o cometimento de 

exorbitâncias com base na superioridade substancial do Rei, ou seja, na ideia de que os Reis 

são comissários de Deus para o governo dos humanos. Como o Rei está acima de todos e, 

portanto, salvo de qualquer mandamento normativo que lhe possa impor condutas, esse 

período do absolutismo acaba sendo marcado pelo desenvolvimento do Direito no âmbito das 

relações privadas, sobretudo no que se refere a institutos mais diretamente imbricados com a 

propriedade e o contrato entre particulares. Dois textos deste período podem ser lembrados 

por bem imprimirem as características da época. Les lois civiles dans ordre naturel, de autoria 

de Domat, publicado em 1689 e com dedicatória ao Rei Luís XIV, expressa o fundamento 

teológico do poder, que não pode sofrer qualquer limitação jurídica, mas tão somente ser 

objeto de juízo moral do Rei, mediante a ideia da existência de um príncipe ilustrado.
39

 O 

outro texto se refere ao discurso proferido pelo Rei Luís XV, em 1766, no Parlamento de 

Paris, em que, reagindo a um veto parlamentar, declara que o poder está todo concentrado nas 

mãos dos Reis.
40

 

Essa demasiada concentração de poderes passou a contrastar com os anseios da 

burguesia como classe social, que não mais se contentava com o poder econômico, almejando 

agora também o poder político, exercido até então pela aristocracia monárquica. Com a 

expansão do capitalismo e o aumento do poderio burguês, os monarcas passam a adotar 

políticas mercantilistas de fomento, almejando, em contrapartida, a manutenção de seus 

privilégios. O fato é que essa contraditória postura do absolutismo real acaba por pavimentar 

o caminho para a Revolução Burguesa, destituindo os monarcas do poder.
41

 

Nesse cenário, as teorias que refutavam a legitimação divina do poder, difundidas por 

todo o Século XVIII, foram convenientemente apropriadas pela burguesia, que soube incitar o 

povo para a derrubada do Antigo Regime.
42

 Conforme precisa contextualização histórica feita 

por Luis Manuel Fonseca Pires, trata-se de momento de perseguição aos pensadores que 

prepararam por todo o Século XVIII, “a ambiência adequada a refocilar aos oprimidos pela 
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monarquia absolutista a enfrentarem e vencerem – sob a manipulação do povo pela burguesia 

– o Estado de Polícia para a inauguração de uma nova época, a do Estado de Direito” 
43

.    

Entre os ideais revolucionários, destaque deve ser dado, conforme já aludido, à 

justificação do poder decorrente de um fictício pacto celebrado entre os indivíduos com vistas 

ao estabelecimento da ordem. As teorias contratualistas, assim denominadas, tiveram como 

precursor Thomas Hobbes, para quem o pacto realizado entre os indivíduos tem por escopo a 

preservação de suas vidas, o que se dá mediante a transferência de seus poderes a um terceiro, 

um homem ou uma Assembleia de homens, em troca de segurança, formando uma unidade 

real de todos em uma só pessoa. Diversamente de Thomas Hobbes, também contratualista, 

John Locke propugna um “pacto de consentimento”, firmado entre os indivíduos, com o 

escopo de se preservar os direitos já existentes no estado de natureza.
44

  

 Contrapondo-se essas duas teorias, pode-se afirmar que o conteúdo do contrato 

concebido por Locke, ao preservar direitos naturalmente assegurados ao indivíduo, resta por 

limitar os poderes conferidos ao Estado, assegurando-se direitos individuais inatos a serem 

preservados. Daí porque se afirma que a teoria formulada por Locke em Dois Tratados sobre 

o Governo estabelece premissas fundamentais do liberalismo moderno.
45

 

Já Rousseau,
46

 por sua vez, ao contrário de Hobbes, entende que, em seu estado de 

natureza, o homem é livre e pode viver em sociedade, mas, como tudo se degenera nas mãos 

do homem ao longo da história, acaba ficando aprisionado. Sua libertação, então, depende de 

um pacto de união entre iguais, com todos renunciando seus próprios interesses em favor da 

coletividade, imprimindo-se uma racionalidade ao poder do soberano: o povo
47

. Importante 

nota a ser feita é que Rousseau não acreditava que a vontade geral pudesse ser representada, 

devendo o povo exercer a soberania diretamente.
48

 

Conforme bem elucidado por Carlos Roberto Siqueira Castro, do estudo das obras 

desses três pensadores, e das concepções contratualistas e jusnaturalistas, conclui-se que a 
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origem e fundamentos dos direitos humanos preconcebem certo tipo histórico-filosófico de 

homem, de sociedade e de Estado:  

 

[...] a antecedência de um estado de natureza e direitos inerentes à essência 

humana ao momento de institucionalização da comunidade política, que 

constitui a pedra fundamental do liberalismo, explica o fato e fundamentação 

iluminista de que os direitos do homem e do cidadão foram reconhecidos 

pelas Declarações revolucionárias do século XVIII, notadamente as norte-

americanas e a francesa, como instrumentos de defesa do ser individual 

contra o Estado.
49

 

 

 

Pode-se afirmar, desta feita, que os direitos naturais objeto destas primeiras 

declarações e, a seguir, pelas Constituições da era moderna, atuam como uma proteção frente 

ao potencial arbítrio do Estado, o que é inerente à forma de atuação do Poder Público. 
50

 

Assim, com o advento das revoluções liberais, a conduta soberana do Estado 

monárquico sofre importante mudança de paradigma no exercício de seu poder, haja vista 

que, a partir deste momento histórico, o Estado deixa de agir por meio de poderes ilimitados 

de seu soberano e passa a se submeter, assim como os particulares, à ordem jurídica existente. 

Ressalvada a importância e a particularidade de cada processo revolucionário para o 

posterior advento do Estado de Direito, com suas consequentes declarações de direitos, que 

consolidaram os ideais liberais, o processo revolucionário francês acaba por receber maior 

atenção nos estudos do denominado Direito Administrativo continental, haja vista ter 

provocado influência mais direta na formação deste âmbito do Direito, mormente se 

comparado com o Direito Público, mais tarde concebido sob a égide da “common law”, de 

origem inglesa.      

Sobre a importância da Revolução Francesa para toda a formação do Direito Público 

moderno, em especial do Direito Continental europeu, García de Enterría assevera que a 

Revolução “desencantou o Poder” 
51

. A ideia de soberania deixa de ser fundamentada nos 

poderes do Rei, como comissário de Deus, para se justificar na concepção de povo e de nação. 

E, assim, sendo os homens livres e iguais entre si, conforme propugnavam Locke e Rousseau, 

apenas eles próprios poderiam estabelecer limites ao Poder e às esferas individuais de 
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liberdade 
52

. Concebe-se, desta maneira, a idealização de governo pelo regime da Lei, onde 

todos os agentes exercem seus poderes conforme previsão legal específica.  

Ressalte-se, porém, conforme bem observado por Ricardo Marcondes Martins, que, na 

verdade, houve pelos revolucionários franceses uma adaptação do pensamento de Rousseau, 

uma vez que, ao contrário deste, que defendia o exercício da soberania diretamente pelo povo,  

sem o intermédio de representantes, para aqueles o poder da nação deveria ser exercido por 

meio de representantes da nação. 
53

 
54

 

A ideia de limitação do poder, portanto, estabelece-se com o advento do Estado liberal 

e sua evolução, desenvolvido inicialmente na Inglaterra a partir do Século XVII, 

consolidando-se gradativamente na Europa, após a Revolução Francesa de 1789
55

, e nos 

Estados Unidos da América, a partir da Guerra de Independência em 1776.
56

 

A nova ordem instituída, de governo pelas leis, sedimenta os ideais liberais que 

impedem ações estatais que venham a desrespeitar os direitos naturais individuais, bem como 

sacraliza a autonomia individual mediante a regulamentação privada das relações entre os 

indivíduos. O sentido da lei nesse contexto histórico é assim apresentado por José Afonso da 

Silva:  
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é a origem de um governo exercido por procuração.” (SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Qu`est-ce que Le Tiers État? 

Tradução Norma Azevedo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 47.). 
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A compreensão de legalização do exercício do poder, base para a organização política dos Estados por vários 

séculos, é então textualmente prevista nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789:  

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos 

naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o 

gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 

Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser 

obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. 

Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou 

através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para 

punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e 

empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus 

talentos. 

Art. 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as 

formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem 

ser punidos; mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso 

contrário torna-se culpado de resistência. 

Art. 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão 

por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. 
56

 FIGUEIREDO, Marcelo. As agências reguladoras: o Estado democrático de direito no Brasil e sua atividade 
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A lei, não a palavra liberdade, é que se destaca nos comentários da 

Declaração de Direitos de 1789. Ela é de fato a liberdade para os 

revolucionários franceses. Ela, segundo essa concepção, constitui o princípio 

básico do Estado de Direito, que é criação do liberalismo. Por isso, na 

doutrina clássica, o Estado de Direito repousa na concepção do direito 

natural, imutável e universal, de onde decorre que a lei, que realiza o 

princípio da legalidade, que dá a essência do seu conceito, é concebida como 

norma jurídica geral e abstrata. A generalidade da lei constitui o fulcro do 

Estado de Direito. Nela se assentaria o justo conforme a razão. Dela, e só 

dela, defluiria a igualdade. Sendo regra geral, a lei é regra para todos.
57

 

 

Ademais de a lei, nesse contexto histórico, ser a expressão da vontade geral e o 

instrumento imprescindível para a legitimação do poder, a grande descoberta técnica da 

revolução foi a sua correlação direta com a liberdade, no sentido de consistir justamente no 

produto da liberdade dos cidadãos de se reunirem e estabelecerem as regras da sociedade. 

Outra peculiaridade em relação à forma de aplicação da lei neste novo momento, conforme 

seus idealistas se deve a sua aplicação uniforme, mormente se comparado com o período 

antecedente em que a lei, regra geral, não variava, mas era aplicada com critérios diferentes 

para cada caso. Em contrapartida, com as ideias de Rousseau de que a lei decorre da decisão 

de todo o povo para aplicação a todos, por meio de normas gerais e abstratas, a lei passa a ser 

tida como infalível, na medida em que, na suposição de que ninguém cometeria injustiça 

contra si próprio, a vontade geral é considerada sempre como boa. Deriva-se daí a intenção de 

reduzir todo o direito à lei, processo até então não ocorrido na história.
58

 

O momento era de limitação dos poderes estatais, com o desenvolvimento de teorias 

políticas voltadas a legitimar tal contenção. Assim, juntamente com a ideia de que o Estado 

deveria se submeter à lei, legalizando-se o poder, suas funções deveriam ser repartidas em 

órgãos distintos e independentes, de modo a permitir um autocontrole entre eles.  

Na obra O espírito das leis, publicada em 1748
59

, Montesquieu difunde a ideia de que 

toda pessoa tende a abusar do poder que detém, sendo necessário o estabelecimento de 

mecanismos para a sua autocontenção. Dessa maneira, propõe que o poder seja subdividido 

em diferentes funções, de maneira que não haja a sobreposição de uma sobre a outra. Ao atuar 

como controle recíproco entre os poderes (funções), mediante um sistema de freios e 

contrapesos, a Teoria da Separação de Poderes tem por finalidade precípua garantir a 
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liberdade dos cidadãos perante o Estado, lembrando-se, que para Montesquieu a garantia da 

liberdade se apresenta como princípio fundamental do sistema político, que faz o equilíbrio do 

poder e a necessidade de evitar o seu abuso
60

. Acerca da liberdade como fundamento da 

Teoria de Montesquieu destaca-se o seguinte trecho de sua obra:  

 

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder 

legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, porque se 

pode temer que o mesmo monarca ou mesmo senado crie leis tirânicas para 

executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar 

não for separado do poder legislativo e do executivo, se estivesse unido ao 

poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 

arbitrário, pois o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria 

perdido se o mesmo homem ou mesmo corpo de principais, ou dos nobres, 

ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer leis, o de executar as 

resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os 

particulares.
61

 

 

Concebe-se tal teoria, ademais disso, como elemento essencial do modelo de 

organização liberal, na medida em que estabelece um sistema de autocontrole do poder e, ao 

mesmo tempo, atua como critério de legitimação e racionalização da Administração Pública. 

Anotação que merece registro é a de que na origem dessa concepção de divisão de 

funções típicas a cada um dos poderes, que se autocontrolam, não se admitia delegação de 

funções. Tendo os representantes recebido delegação de poder do povo para atuar, tais 

poderes não poderiam, então, ser objeto de subdelegação entre os poderes.
62

 

 Não obstante a coexistência e o controle recíproco entre os poderes, vale anotar que 

nesse contexto de legalidade como expressão da liberdade dos cidadãos, o Poder Legislativo 

acabava por ser considerado mais relevante que os outros, até mesmo devido a sua formação 

por representantes eleitos, ao contrário dos demais. Essa destacada importância foi bem 

esclarecida por Fabio Konder Comparato em sua afirmação de que “se a razão de ser da 

sociedade política é justamente a preservação dos direitos naturais dos indivíduos, e se essa 

garantia, assevera Locke, só pode ser dada pela lei, o órgão público supremo, sagrado e 

inalterável, na sociedade política, só pode ser o Legislativo” 
63
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Acerca da ora tratada Teoria da Separação dos Poderes
64

, e sua caracterização como 

elemento de constituição do Estado de Direito, ao lado do princípio da legalidade, Juan Carlos 

Cassagne sintetiza da seguinte forma:  

 

Em resumo, pode-se afirmar que a doutrina da separação dos poderes 

constitui um dos pilares centrais do edifício constitucional, que implica 

vários elementos que devem funcionar de forma harmoniosa e equilibrada 

para que se cumpra o Estado de Direito. Além de consagrar a submissão da 

Administração à lei e ao direito (legalidade e justiça), presume-se uma 

partilha de funções em órgãos separados e independentes com especialização 

funcional relativa e poderes limitados. A separação é tanto orgânica quanto 

pessoal e, em nosso sistema, não é absoluta sendo, em suma, uma separação 

relativa de poderes limitados e coordenados entre si.
65

 

 

A submissão do Estado ao Direito e, portanto, do poder ao Direito, resulta na própria 

concepção daquilo que se passou a denominar Estado de Direito, com o Estado sendo limitado 

e ordenado pelo direito (Rousseau), e constituído por poderes controlados entre si 

(Montesquieu). Legalidade e divisão de poderes resta por estabelecer uma relação de 

complementariedade, tal como esclarecido por  Afonso Queiró:  

 

Parece-nos que a ideia rousseauniana da superioridade da lei (vontade geral) 

postula a existência duma repartição orgânica das funções do Estado, pois só 

se concebe que a lei seja revestida de superioridade quando há órgãos que na 

realização de suas funções lhe devam obediência, quer dizer, Rousseau é 

insuficiente por si, e só ao lado de Montesquieu o seu pensamento adquire 

relevância para a ciência do direito público (...) o Estado de Direito é 

forçosamente Montesquieu e Rousseau, talvez mais Rousseau que 

Montesquieu
66

. 

 

Além da legalidade e da separação de poderes, para a configuração do Estado de 

Direito exige-se, conforme já exposto, a enunciação e a garantia de direitos individuais. 

Procedia-se assim, ao mesmo tempo, por um lado a repartição de funções por órgãos distintos, 

com atribuição de valor jurídico hierarquizado aos diferentes atos estatais, e de outro, a 
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titularidade de direitos e deveres aos cidadãos perante o Estado, a serem garantidos mediante 

tutela jurisdicional, tudo submetido ao império do Direito. Consoante previsto no artigo 16º 

da Declaração de Direitos de 1789, portanto, divisão de poderes, legalidade e direitos 

fundamentais surgem como elementos fundamentais do Estado de Direito liberal.
67

 

Diferença deve ser feita entre Estado de Direito e o denominado Estado legal, mais 

tarde concebido por Kelsen, que buscava restringir a ideia até então desenvolvida de Estado 

de Direito à exclusiva observância da legalidade
68

. Isso porque, para a configuração do Estado 

de Direito exige-se mais. Não é suficiente uma concepção meramente formal de ordem 

jurídica, pois o Estado também está limitado aos direitos fundamentais próprios de uma 

tradição. No Estado de Direito não basta que a lei seja revestida de generalidade e isonomia, é 

necessário que seu conteúdo esteja em consonância com a ordem constitucional. De maneira 

diversa, no Estado legal, há uma absolutização da legalidade como valor em si, legitimando-

se toda a ordem vigente enquanto ordem jurídica estabelecida, independente dos valores 

prevalentes na sociedade.
69

 

Esse novo modelo de Estado, consolidado com as aprovações das Constituições norte-

americana de 1787 e francesa de 1791, deu origem a uma ideia de Constituição com sentido 

próprio, caracterizada, basicamente, por um conjunto de normas elaborado por um poder 

constituinte responsável pela organização e limitação do poder político, em regra de forma 

escrita e sistemática, dispondo sobre direitos fundamentais e sobre o modo de produção e 

limites de conteúdo das normas jurídicas derivadas do texto constitucional
70

.  

Essa concepção de Constituição, que veio a caracterizar o que se convencionou 

denominar de constitucionalismo liberal ou moderno, volta-se essencialmente à salvaguardada 

liberdade individual em relação aos poderes estatais, apresentando como peculiaridade, 

mormente se comparada às Constituições de períodos pretéritos, norma escritas, procedimento 

específico e mais rígido para a alteração de seu texto se comparado às demais normas 

(rigidez)
71

 e, principalmente, superioridade hierárquica dentro do ordenamento em relação às 
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normas infraconstitucionais (supremacia), o que significa que nenhum ato jurídico pode 

subsistir se estiver em contrariedade à Constituição. 

A formalização e organização das normas constitucionais em um texto escrito, com o 

estabelecimento de normas específicas para a sua alteração, resultam na atribuição de eficácia 

jurídica a tais normas, ao passo que, conforme anotado por Jorge Miranda, “a força jurídica 

das normas constitucionais lega-se a um modo especial de produção, e as dificuldades postas 

à aprovação de uma nova norma constitucional impedem que a Constituição possa ser alterada 

em quaisquer circunstâncias”.
72

 

O Estado de Direito se forma, então, da conjunção da lei como expressão da vontade 

geral, da divisão de poderes e do estabelecimento constitucional de direitos individuais, com a 

ressalva já feita de que a proteção de direitos fundamentais, à época concebida, abarcava 

somente aqueles direitos tidos como “naturais” para a própria burguesia. 
73

 

Do exposto até aqui, pode-se concluir, em síntese, que o escopo do princípio da 

legalidade administrativa é o de impedir as arbitrariedades do Poder Público em relação aos 

particulares, garantindo-se maior certeza e previsibilidade em suas relações jurídicas
74

, assim 

como a preservação da esfera de liberdade individual do cidadão mediante a contenção da 

ação estatal por normas jurídicas, expressão da vontade geral e, por isso, hábil a legitimar a 

ação estatal
75

.  A Administração, assim, deve se limitar a atuar em consonância com as leis 

editadas pelo Parlamento, sendo “a legislação formadora do direito e a administração 

executora”
76

. Essa necessária conformidade da atividade administrativa com a lei implica, 

mais precisamente, em uma prévia autorização legislativa para a atuação da Administração. 

Importante nota a ser feita sobre a atuação administrativa nos moldes autorizados pela lei, se 

refere à essencialidade de um controle do agir administrativo pela tutela jurisdicional, o que, 

com efeito, efetivamente garante ao particular a correção de eventual atuação da 

Administração fora do âmbito legal. Tão somente com a atuação da Administração submetida 

à lei e, consequentemente, com a garantia de um controle jurisdicional do exercício dessa 
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atividade, é que se pode definitivamente se falar em Estado de Direito, nos termos em que foi 

apresentado
77

. 

A partir desta inicial análise da legalidade, em que se ressaltam o propósito 

legitimador do exercício do poder, mediante competência predefinida, e a finalidade de 

contenção dos poderes estatais em relação às liberdades individuais, o prosseguimento da 

análise da legalidade enseja a verificação dos principais aspectos que passam a caracterizar o 

Estado de Direito, mormente em razão das novas atribuições e exigências prestacionais do 

Estado, que ganham protagonismo tempos depois, sobretudo em decorrência dos ideais 

sociais e coletivos que vieram a caracterizar o Estado Social de Direito e os ideais 

democráticos e transformadores inerentes ao que se convencionou denominar Estado 

Democrático de Direito, sempre se atentando ao papel exercido pelas Constituições em cada 

um desses momentos.  

 

1.3 A compreensão de legalidade nos Estados Social e Democrático de Direito 

 

Do mesmo modo que o ideal de liberdade estabeleceu os fundamentos da legalidade e 

da separação de poderes como forma de proteger os direitos individuais, os ideais 

revolucionários do Século XVIII preconizaram a defesa de três valores centrais – liberdade, 

igualdade e fraternidade.
78

  

Contudo, em um primeiro momento, os valores relacionados à liberdade 

preponderaram sobre os demais, especialmente no período subsequente às revoluções, com a 

constitucionalização de garantias individuais e a mínima interferência do Estado, o que veio a 

impulsionar o capitalismo e a expandir a sociedade de consumo, sempre com vistas a ampliar 

o acesso aos bens de produção e a gerar acumulação de recursos econômicos. Por 

conseguinte, a abstenção do Estado na condução das questões socioeconômicas acabou por 

privar parcela da população do acesso a bens e condições mínimas de sobrevivência, 

provocando enorme insatisfação e reclamos por justiça social.  

Principalmente a partir do início do Século XX, identifica-se um forte distanciamento 

do Estado da sociedade, verificando-se a necessidade de uma maior aproximação, sobretudo 

mediante uma atuação interventiva pautada em ações capazes de satisfazer as necessidades 

básicas não atendidas. Nesse cenário, se antes os ideais liberais estavam concentrados na 
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promoção da liberdade, o que criou as premissas para a consolidação da legalidade e da 

separação de poderes, características centrais do Estado de Direito, nesse momento a 

igualdade é que recebe protagonismo, na medida em que se buscam meios de promoção de 

direitos sociais capazes de promover uma maior igualdade entre as pessoas. Esse 

redirecionamento das finalidades estatais, que ensejou uma reconfiguração de sua estrutura de 

funcionamento, foi assim originariamente descrito por Lucas Verdú:  

 

O Estado de Direito, que não poderia justificar-se como liberal, necessitou, 

para enfrentar a maré social, despojar-se de sua neutralidade, integrar, em 

seu seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do Direito. O Estado de 

Direito, na atualidade, deixou de ser formal, neutro e individualista, para 

transformar-se em Estado material de Direito, enquanto adota uma 

dogmática e pretende realizar a justiça social. 
79

 

 

 

O Estado de Direito avança então para o Estado Social de Direito, exigindo-se do 

Estado não apenas a observância às previsões normativas garantidoras dos direitos civis e 

políticos - de ordem objetiva - mas, no que se refere aos direitos sociais - de ordem subjetiva, 

a atuação material para a efetivação dos direitos desta natureza
80

. 

A compreensão de autonomia individual, não mais pautada somente nas garantias de 

liberdade clássica, mas também nas novas exigências de socialidade, ensejam o avultamento 

dos chamados direitos sociais, indissociáveis das prestações a serem oferecidas pelo Estado81
. 

Verificam-se, nessa medida, duas principais tendências caracterizadoras deste período: 

o ideal de socialização e o fortalecimento do Estado. A primeira se refere à transferência de 

foco do individualismo, até então prevalente, para a preocupação com o bem comum, 

enquanto a segunda tem a ver com o consequente fortalecimento do Poder Executivo, 

entendido como a única maneira vislumbrada para a realização das incontáveis atribuições 

que se somaram às atividades estatais.  

Se por um lado o enfoque na realização do bem comum levou o Direito 

Administrativo a se concentrar em normas mais voltadas ao disciplinamento da atividade 

administrativa, e não somente nas garantias de direitos individuais, por outro o fortalecimento 

do Executivo restou por conferir-lhe a competência para editar normas gerais e abstratas 
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visando à realização de suas funções, eis que a exclusividade de elaboração de normas pelo 

Poder Legislativo, entendia-se, tornava impraticável a atividade administrativa, sobretudo nas 

matérias que exigiam regulamentações mais detalhadas
82

. 

O entendimento subjacente era o de que, diante das circunstâncias apresentadas, o 

Poder Executivo apresentava condições mais aptas a levar adiante as atividades de 

desenvolvimento social e econômico, uma vez estar munido de meios mais ágeis e técnicos 

para a tomada de decisões envolvendo questões complexas, ao contrário das lentas e 

prolongadas deliberações dos Parlamentos. Esse posicionamento é elucidado por Paulo Otero, 

para quem o status de proeminência do Poder Executivo se devia à crescente complexidade 

das matérias, ao déficit de informação do parlamento comparativamente à Administração e à 

periodicidade eleitoral para a escolha do representante do povo no Poder Executivo, a conferir 

ampla legitimidade democrática a esse Poder.
83

 

  Muito embora tal posicionamento tenha ganhado espaço na formação do Estado 

Social, em decorrência da conjuntura histórica acima retratada, os argumentos que sustentam 

uma maior abrangência da competência do Poder Executivo para o disciplinamento de 

condutas, em detrimento da competência do Legislativo para editar leis, merecem ser 

examinados com a máxima cautela. Em primeiro lugar, é claro, tal possibilidade não pode ser 

analisada de modo abstrato, sem se considerar o regramento constitucional vigente de cada 

ordenamento. Em segundo lugar, eventual ampliação desta competência normativa do 

Executivo não pode ocorrer em detrimento das concepções de Estado de Direito, princípio 

democrático e princípio da separação de poderes, reconhecidos como premissas da 

indelegabilidade legislativa.
84

 

Desse modo, para que o Estado Social de Direito seja assim denominado deve atender 

às exigências próprias de um Estado de Direito, e sem delas se descurar, atender às novas 
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exigências que lhe são colocadas.
85

 A questão a ser enfrentada se coloca, então, exatamente na 

verificação da intensidade desse fortalecimento do Poder Executivo, bem como na sua forma 

de exercício e controle, garantindo-se uma atuação regrada e não arbitrária da 

Administração
86

. 

De toda maneira, o que se observou no período de construção do Estado Social foi de 

fato uma preeminência do Poder Executivo, com o arrefecimento do prestígio da lei,
87

que 

acabou sendo relegada a um plano periférico na arena de decisões políticas, tendo havido um 

deslocamento do eixo de decisões regulatórias do Estado Providência para estruturas 

multiformes do Poder Executivo.
88

 

No que se refere à compreensão do princípio da legalidade propriamente dito, esta 

sofreu sensível alteração no período, sobretudo em razão da influência do positivismo jurídico 

que à época imperava. De acordo com a doutrina de Hans Kelsen, fortemente repercutida no 

âmbito do Direito Administrativo por Adolf Merkl,
89

 a atuação da Administração Pública 

deveria manter-se plenamente adstrita aos parâmetros da lei, de modo que sua atuação 

estivesse sempre fundamentada pela ordem legal. Nessa medida, diferentemente do que 

ocorria até então, com a Administração proibida de agir em contrariedade à lei, na ordem 

positivista que passa a prevalecer, a atuação administrativa fica condicionada a uma prévia 

autorização legal, conforme escólio de Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramon 

Fernández:  

 

Observação essencial e dificilmente discutível, a partir da qual Merkl irá 

extrair esta conseqüência do princípio: “A administração, considerada esta 

em seu conjunto, não está apenas condicionada pela existência de um Direito 

Administrativo, mas também cada ação administrativa isolada está 

condicionada pela existência de um preceito jurídico-administrativo que 

admita semelhante ação (...) se uma ação, que pretende se apresentar como 
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ação administrativa, não pode ser legitimada por um preceito jurídico que 

contenha previsão de tal ação, não poderá ser entendida como ação do 

Estado”. Forja-se assim, perante a anterior doutrina da vinculação negativa, 

o princípio da positive Bindung, da vinculação positiva da Administração 

pela legalidade (Winkler), que hoje, sem necessidade de se partir dos 

dogmas kelsenianos, e sem prejuízo de determinadas matrizes ou reservas, 

pode se dizer que já é um conceito universalmente aceito.
90

 

 

Passa a vigorar, portanto, em substituição ao princípio da vinculação negativa à lei, o 

princípio da vinculação positiva, assim tratado por Carlos Roberto Siqueira Castro:  

 

O princípio da legalidade, fazendo dobrar ao império da lei toda a atividade 

do Poder Público, erige-se em verdadeiro dogma do moderno Estado de 

Direito (...) Parece induvidosa a importância magna da legalidade nesse 

campo didático, que pode ser amplamente entendida como a fonte de 

permissividade para toda a ação administrativa, e que serve de “Fio de 

Ariadne” a distinguir entre a conduta do agente público e a do particular, 

para quem o princípio prevalente não é a lei, mas a liberdade.
91

 

 

 

Com a valorização do direito positivo, o aspecto formal da lei se torna preponderante, 

enquanto o seu conteúdo é relegado a um segundo plano. Por conseguinte, também o controle 

judicial dos atos administrativos fica circunscrito à formalidade da lei, não havendo 

preocupação com os princípios e valores formadores dos atos. O legalismo, portanto, se 

destaca nesse período.
92

 

As características do Estado Social de Direito até aqui abordadas não são suficientes, 

contudo, para a evidenciação de um Estado democrático, no sentido de realmente se garantir 

ao povo a deliberação sobre a coisa pública, mormente com o escopo de se realizar o princípio 

democrático como garantia da efetivação dos direitos fundamentais. Como visto, a concepção 

de lei até então prevalente partia da ideia de que seu aspecto de generalidade, com previsão de 

conteúdo abstrato de aplicação indistinta a todos, era suficiente para a demonstração do justo 

e da razão, na medida em que seria aplicada a todos com igualdade. Porém, as premissas do 

Estado Social de Direito, pautadas no objetivo de promover a justiça social, não garantiram, 

por si só, o alcance dessa almejada equalização de direitos, em que o povo participasse 
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efetivamente do processo político.
93

Verifica-se, assim, uma preocupação democrática e 

pluralista nos planos econômico, social, cultural e político, atribuindo-se um papel central 

para a participação do povo na tarefa de se promover justiça social e o bem-estar geral, como 

valorização de liberdades, direitos sociais, econômicos e coletivos, de maneira que o 

ordenamento jurídico fosse capaz de organizar a sociedade no alcance das finalidades 

definidas como políticas públicas pelo Estado.
94

Conjuga-se, desta feita, os pressupostos de 

Estado até então existentes com a imprescindibilidade da democracia, construindo-se o 

conceito de Estado Democrático de Direito, voltado à transformação da sociedade, mediante 

um processo participativo em que a democracia necessariamente envolve a solução das 

condições materiais de existência. 
95

 O conceito de Estado Democrático de Direito, portanto, 

abrange a participação popular no processo político nas decisões do governo e no controle da 

Administração Pública, bem como a vinculação da lei aos ideais de justiça, migrando-se do 

Estado legal para um Estado que atua pela justiça material. 
96

 

O princípio da legalidade deixa de ser justificado apenas pela generalidade e aplicação 

indistinta da lei, para ser concebido como uma busca efetiva de concretização da igualdade, 

mediante a realização de intervenções que impliquem diretamente em uma alteração na 

situação concreta da sociedade.
97

Conforme precisamente anotado por Marcelo Figueiredo, o 

princípio em estudo assume relevo e dimensão constitucional ao imbricar-se com as garantias 

fundamentais do cidadão e com o conteúdo e limite da elaboração normativa, circunscrevendo 

a atuação do legislador em várias dimensões.
98

 

A retomada do sentido material de lei e sua necessária consonância com os princípios 

constitucionais são, em essência, as principais características da legalidade no âmbito do 

Estado Democrático de Direito, podendo-se afirmar, inclusive, que é partir deste momento 

que se verifica a constitucionalização do Direito Administrativo, com todas as que tal fato 

provoca no entendimento da atuação da Administração Pública a partir de então.   
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1.4  Legalidade e juridicidade 

 

A concepção de legalidade em direta conformação com o conteúdo da Constituição, 

mediante a observância dos direitos fundamentais democraticamente concebidos, foi 

consolidada pela sua previsão em diversas Constituições, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial. A primeira delas, e que futuramente atuou como paradigma para as demais, foi a Lei 

Fundamental da República Federal da Alemanha, de 1949, que estabeleceu em seu artigo 20, 

§ 3º, que “o poder legislativo está vinculado à ordem constitucional; os poderes executivo e 

judicial obedecem à lei e ao direito”. Em relação aos direitos fundamentais, definiu em seu 

artigo 1º que esses constituem direito diretamente aplicável para os poderes legislativo, 

executivo e judiciário.  Em sentido análogo, a Constituição da Espanha de 1979, estabeleceu 

em seu artigo 1031, que a Administração Pública deve agir com submissão plena à lei e ao 

Direito. Por sua vez, a Constituição portuguesa, de 1979, estabeleceu em seu artigo 266, que 

“os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem atuar 

com justiça e imparcialidade no exercício de suas funções”, sendo que os direitos 

fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e 

regras aplicáveis de Direito Internacional.  

Verifica-se, desse modo, que ao mesmo tempo em que se vincula a legalidade aos 

preceitos constitucionais, as Constituições em referência também iniciam um processo de 

progressiva inclusão de direitos fundamentais, sociais especialmente, como forma de se 

viabilizar sua concretude, conferindo-lhes positividade e força normativa
99

, superando-se o 

entendimento de que as normas constitucionais seriam apenas diretivas políticas dirigidas ao 

legislador. Confere-se, assim, às normas constitucionais, e, portanto, aos direitos 

fundamentais, a caracterização de norma jurídica, no sentido de que sua inobservância gera ao 

seu titular o direito subjetivo de vê-la cumprida mediante tutela jurisdicional.
100

 

O contexto político-jurídico era de reação ao positivismo, sobretudo em decorrência 

do legalismo exacerbado, que serviu de justificativa para o cometimento de barbáries 

humanitárias durante o nazismo na Alemanha de Adolf Hitler
101

. Nesse cenário, surge um 

movimento jurídico, mais tarde denominado de neoconstitucionalismo, desenvolvido na 

Europa principalmente ao longo da segunda metade do Século XX e, no Brasil, após a 
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Constituição Federal de 1988. Em que pese as naturais divergências entre seus adeptos, 

referido movimento pode ser sintetizado em três principais pontos convergentes, quais sejam: 

a) o texto constitucional compreende um conjunto de valores que, por si próprios, geram 

efeitos jurídicos, independente da atuação dos poderes constituídos; b) íntima ligação entre 

Direito e Moral; c) a aplicação do Direito exige atentar para a importância, no caso concreto, 

dos valores constitucionais
102

. Sob essa nova ótica, tanto o Estado como os particulares 

devem observar, em suas respectivas atuações, os valores positivados pela Constituição, 

independente da existência de norma infraconstitucional disciplinando determinado princípio 

constitucional. As normas jurídicas, conforme será detidamente examinado no item 2.3 do 

Capítulo 2, passam a ser classificadas em regras e princípios, deixando o Direito de ser 

aplicado somente mediante a subsunção dos fatos à hipótese normativa, para também ser 

aplicado pelo método da ponderação, na medida em que os princípios jurídicos, 

compreendidos como valores positivados, são mandados de otimização que devem ser 

aplicados na maior medida possível.
103

 

As premissas do neoconstitucionalismo, sobretudo no que se refere à classificação das 

normas e ao método de ponderação de aplicação do Direito, serão tratados com maior 

profundidade no capítulo que se segue, haja vista a centralidade do tema para a pesquisa ora 

empreendida. Por ora, o que se pretende com esta breve exposição sobre os paradigmas 

neoconstitucionais é somente evidenciar a natureza de norma jurídica conferida às normas 

constitucionais, mormente para que se viabilize uma análise da legalidade no âmbito do 

regime jurídico administrativo, sob o enfoque deste movimento doutrinário. 

O que ocorre, na verdade, é o que Ricardo Guastini denominou de 

constitucionalização do ordenamento jurídico, no sentido de que o ordenamento sofre um 

processo de transformação, em que acaba sendo plenamente impregnado pelas normas 

constitucionais, o que só é possível mediante uma Constituição “extremamente invasora, 

capaz de condicionar a legislação”.
104

 Para que isso ocorra, assevera o referido autor, exige-se 

a ocorrência de certas condições, cada qual com sua particular importância, sendo elas: a 

existência de uma Constituição rígida, a garantia jurisdicional da Constituição, a força 

vinculante da Constituição, a “sobreinterpretação” da Constituição, a aplicação direta das 
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normas constitucionais, a interpretação conforme das leis e a influência da Constituição sobre 

as relações políticas.
105

 

Acerca das condições acima elencadas, cumpre-se destacar a central relevância da 

força vinculante da Constituição e, por conseguinte, sua direta aplicação, para a exata 

compreensão da reconfiguração do princípio da legalidade. Desta feita, compreende-se a 

Constituição como uma “norma jurídica genuína, vinculante e suscetível de produzir efeitos 

jurídicos” 
106

, que independe de atos infraconstitucionais para produzir efeitos. 

Nesse mesmo sentido são as lições de Prieto Sanchís:  

 

Os operadores jurídicos já não acessam a Constituição através do legislador, 

mas o fazem diretamente e, na medida em que aquela disciplina numerosos 

aspectos substantivos, esse acesso se realiza de modo permanente, pois é 

difícil encontrar um problema jurídico medianamente sério que careça de 

alguma relevância constitucional.
107

 

 

Nessa toada, as Constituições se transformaram nas fontes mais importantes do 

Direito Administrativo, trazendo avanços significativos para as práticas administrativas em 

geral, a exemplo da submissão da Administração Pública aos direitos fundamentais, das 

garantias de maior participação social na tomada de decisões administrativas e na crescente 

redução do âmbito de discricionariedade do agente público
108

.Configura-se, assim, conforme 

pontuado por José Sérgio da Silva Cristóvam, “um renovado e dinâmico modelo de regime 

jurídico administrativo, sobre as bases do princípio da dignidade humana, do Estado 

democrático de direito e do princípio republicano, alçados à condição de verdadeiros 

princípios constitucionais estruturantes da unidade sistemática do edifício jurídico 

administrativo”.
109

 

Pode-se afirmar, desta feita, que o ordenamento jurídico, a partir das conquistas 

doutrinárias já consolidadas, passa por um processo de evolução, com a harmonização desses 

novos valores, em que à secular estabilidade do conceito de legalidade somam-se as 

dimensões éticas de legitimidade e licitude, que passaram a ser exigidas para a configuração 

do que veio a se compreender como juridicidade. Da mesma forma, a ideia de vontade geral 

expressadas pelos Parlamentos e refletidas nas leis, que as justificaram durante todo o 
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constitucionalismo, cede espaço para a concepção de vontade constitucional, compreendida 

como um consenso original, prévio à lei.
110

 A Administração, assim, não deve mais estar 

apenas vinculada à lei em sentido formal, proveniente do Poder Legislativo, mas sim ao 

ordenamento jurídico como um todo sistêmico
111

. A vinculação é, portanto, aos princípios 

jurídicos, costumes, precedentes e regulamentos, a todo o ordenamento jurídico
112

. 

A questão que se coloca, porém, é se, a partir deste entendimento, a Administração 

Pública está autorizada a agir com supedâneo direto na Constituição, ou se, ainda assim, 

necessita de lei formal disciplinadora de dispositivo constitucional autorizando uma atuação 

específica.  

Para parte da doutrina, a adoção dos princípios constitucionais na prática 

administrativa não se restringe à necessária conformidade de suas ações com os preceitos 

constitucionais, mas implica também na possibilidade de dispositivos da Constituição 

autorizarem o agir administrativo independente de prévia lei em sentido formal. Nesse 

sentido, por exemplo, Paulo Otero defende que a lei é substituída pela Constituição, que 

passa a figurar como norma diretamente habilitadora da atuação administrativa e a servir de 

critério imediato de suas decisões
113

. Com destaque para o dever de a Administração conferir 

concretude aos direitos fundamentais em suas ações, vale a transcrição das conclusões 

apresentadas pelo autor:  

 

(1) Na falta ou ausência de lei, os órgãos administrativos encontram-se 

adstritos a implementar e aplicar tais normas no exercício da respectiva 

actividade.; 

(2) Mesmo existindo lei, as normas constitucionais em causa surgem como 

critério orientador imediato da interpretação, integração e aplicação de todos 

os actos infraconstitucionais por parte da Administração Pública, 

especialmente no âmbito do exercício de poderes discricionários, 

concretização de conceitos indeterminados ou preenchimento de cláusulas 

gerais; 

(3) Perante leis ostensivamente violadoras de tais direitos fundamentais, a 

Administração Pública encontra-se vinculada a preferir a Constituição à lei, 

desaplicando as respectivas leis feridas de inconstitucionalidade;  

(4) A violação administrativa do conteúdo essencial de um direito 

fundamental acarreta sempre a nulidade dos respectivos atos jurídicos, 
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expressando uma manifestação da especial vinculatividade directa e 

imediata dos órgãos administrativos às normas de direitos fundamentais
114

 

 

Também para José Joaquim Gomes Canotilho, a atividade administrativa pode ser 

autorizada diretamente pela Constituição, de sorte que “a precedência e a prevalência da 

Constituição substituem a precedência e a reserva vertical da lei”, a permitir uma espécie de 

“legalidade sem lei”
115

. O mesmo posicionamento é adotado por Gustavo Binenbojm ao 

propugnar que “o agir administrativo pode encontrar espeque e limite diretamente em regras 

ou princípios constitucionais, dos quais decorrerão, sem necessidade de mediação do 

legislador, ações ou omissões da Administração”
116

. 

Considerando-se o propósito do presente trabalho, e conforme será mais 

detalhadamente abordado nos capítulos que se seguem, importante destaque deve ser 

conferido ao posicionamento que também defende a atuação administrativa com base direta 

na Constituição, porém com o escopo de se conferir concretude aos direitos sociais, 

sobretudo em garantia à dignidade da pessoa humana, compreendida esta como o mínimo 

vital a ser garantido, de maneira que a postergação de sua aplicabilidade violaria a própria 

razão de ser da vida em sociedade.
117

 

De forma diversa a tais entendimentos, há aqueles que pensam que o princípio da 

juridicidade envolve o dever de observância ao Direito como um todo, o que não significa, 

contudo, que a Administração prescinde de lei específica para a sua atuação. Ao tratar do 

tema, Almiro do Couto e Silva sustenta que “por certo, não prescinde a Administração 

Pública de uma base ou de uma autorização legal para agir”. Em sentido análogo, Luis S. 

Cabral de Moncada entende que a dispensa de lei para a atuação administrativa significa 

colocar em questionamento princípios basilares do Estado de Direito, podendo acarretar 

prejuízos ao próprio administrado:  

 

A posição negativa relativamente à reserva total leva pois a conclusões 

cujos apoiantes nem sempre têm presentes de modo claro e muito mais 

graves do que parecem à primeira vista, pois que ao transigir com uma 

produção normativa apócrifa perante a qual o cidadão aparece 

desguarnecido, põe em causa os mais elementares princípios do Estado-de-

                                                 
114

 OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 
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Direito e precisamente numa situação em que eles são mais do que nunca 

necessários
118

 

 

Também para Marçal Justen Filho, o princípio da legalidade reflete a insuficiência da 

previsão constitucional para a validade da atividade administrativa, de modo que, apesar da 

Constituição agasalhar princípios constitucionais de observância obrigatória, as leis são 

indispensáveis para disciplinar a atividade administrativa, funcionando “como garantia 

específica e precisa da existência de normas mais concretas e determinadas”
119

. A 

impossibilidade de a Administração atuar com base direta na Constituição, não implica na 

negação da supremacia da Constituição, pois a vinculação  à Constituição não pode resultar 

no abandono e na descaracterização da legalidade administrativa, ignorando-se valores 

democráticos inerentes à atual concepção de Estado de Direito
120

. 

Para a superação do impasse doutrinário, deve-se ter em vista, consoante os 

ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que muito embora se admita o estudo do 

princípio da legalidade no Brasil utilizando-se de doutrina estrangeira, mormente aquelas 

oriundas de países cujos ordenamentos influenciaram sobremaneira o Direito brasileiro, com 

Constituições avançadas em termos de previsões e garantias de direitos fundamentais, 

entende-se que a correta conclusão quanto aos alcances do princípio da legalidade e, 

consequentemente, da viabilidade da Administração agir independentemente de lei 

autorizadora específica, depende diretamente do tratamento conferido ao tema pelo 

ordenamento jurídico de cada país.
121

 Quanto à cautela de se incorporar ao Direito pátrio 

entendimentos doutrinários pautados no direito positivo de outros países, pela precisão dos 

argumentos, valem registrar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

Cumpre-se, pois, estar advertido contra o típico servilismo intelectual de 

povos periféricos em relação à metrópoles culturais, cujas produções 

jurídicas teóricas costumam ser havidas como as “verdadeiras” e, destarte, 

reproduzidas acriticamente. Ao incorrer no sobredito equívoco, prescinde-se 

da obviedade de que as considerações doutrinárias neles formuladas 

correspondem ou podem corresponder a descrições exatas (verdadeiras) dos 

respectivos Direitos Positivos, mas não são necessariamente aplicáveis ao 

nosso próprio Direito Positivo, cujas instituições, aliás, 

compreensivelmente, passam muito ao largo das preocupações dos juristas 

de tais países. As referidas observações, evidentemente, não implicam, de 
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modo algum, qualquer menoscabo ao estudo da produção jurídico-teórica 

dos países culturalmente mais avançados ou ao interesse de perquirição 

sobre a origem e desenvolvimento das respectivas instituições. Pelo 

contrário, reconhece-se a imensa utilidade que proporcionam.
122

 

 

Ante a centralidade do tema para este estudo, e também porque seu enfrentamento 

exige uma prévia análise do conceito e classificações de normas jurídicas aqui adotados, 

mormente para se permitir um exame com enfoque nas premissas do neoconstitucionalismo, 

o entendimento preciso que se compartilha sobre a compreensão e alcance da legalidade sob a 

ótica da Constituição Federal de 1988 será apresentado, mais detalhadamente, no Capítulo 5 

(item 5.1). 

Todavia, entende-se possível desde já posicionar-se sobre a divergência doutrinária 

entre legalidade e juridicidade no ordenamento nacional. Ao passo que a legalidade 

representa a subordinação dos atos administrativos à lei em sentido formal, impondo-se uma 

exigência de atuação secundum legem, a juridicidade decorre do dever da Administração 

pautar sua atuação no ordenamento jurídico globalmente considerado, sobretudo nos 

princípios constitucionais, o que não significa estar autorizada a agir independente de lei 

autorizadora. É nesse sentido que Romeu Felipe Bacellar Filho afirma que no estado-

administrativo, a Administração Pública tem sua atuação vinculada aos direitos fundamentais 

e deve desempenhar o seu papel constitucionalmente estabelecido, de modo eficiente e 

autônomo, porém sem se descurar da fidelidade ao princípio da legalidade.
123

 Em sentido 

análogo Maria Sylvia Zanella Di Pietro considera inexistir uma substituição da legalidade por 

constitucionalidade e juridicidade, entendendo que, na verdade, a ideia de constitucionalidade 

se acresce à de legalidade (e não a substitui)”.
124
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2 NORMAS JURÍDICAS: CONCEITO, CLASSIFICAÇÕES E 

APLICAÇÃO 

 

2.1 Conceito e classificações de normas jurídicas 

 

 Consoante às observações feitas no capítulo antecedente, para o aclaramento da 

concepção de legalidade que se entende ter sido adotada pela Constituição Federal de 1988, 

impreterível uma prévia explanação do conceito e das classificações de normas jurídicas 

acolhidos nesse estudo. 

De acordo com Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a norma jurídica é compreendida pela 

doutrina mais tradicional a partir de seu caráter imperativo, pelo qual a norma é vista como 

uma regra de natureza prática; uma orientação para a ação humana expressa por uma 

proposição jurídica com caráter vinculante, ao obrigar ou proibir a vontade alheia, e abstrato, 

ao estabelecer uma mesma ação para todos os casos do mesmo gênero.

1
 

Para Hans Kelsen, no que se refere à estrutura, a norma jurídica é composta por uma 

norma primária e uma norma secundária. Na primeira está prevista a conduta, enquanto na 

segunda as consequências jurídicas no caso de sua inobservância.
2
 A norma jurídica, ao 

contrário das normas naturais, é considerada uma norma de comportamento, uma vez que a 

ligação entre a hipótese (norma primária) e o consequente (norma secundária) se dá mediante 

uma imposição humana (imputação humana), e não por uma imposição da natureza. Por sua 

vez, diferentemente das demais normas de comportamento, como as normas morais e 

religiosas, as normas jurídicas autorizam a obtenção de uma tutela jurisdicional.
3
Utilizando-

se da expressão “imperativo autorizante”, adotada por Goffredo Telles Jr., Ricardo 

Marcondes Martins sintetiza o conceito de norma jurídica como um “imperativo autorizante 

em que o antecedente é ligado ao conseqüente por um vínculo deôntico.
4
. 

                                                 
1
Após apresentar a concepção imperativa de norma jurídica, o autor propõe um conceito pragmático de situação 
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5. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 31).  
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 Partindo-se desse conceito, urge apresentar as classificações que se reputam úteis ao 

propósito do presente trabalho. 

 A primeira delas, apresentada por Norberto Bobbio, consiste em uma classificação 

formal, ao passo que se preocupa exclusivamente com a estrutura lógica das proposições 

prescritivas. Nesse sentido, o autor inicialmente sublinha que toda norma jurídica é 

constituída por um sujeito ou destinatário (a quem a norma se dirige) e por um objeto da 

prescrição, a ação prescritiva em si. Assim, na medida em que o destinatário da norma pode 

ser geral (vários destinatários) ou individual (destinatário determinado), a ação prescrita pode 

ser abstrata (hipótese no antecedente) ou concreta (fato ocorrido no antecedente).
5
 A 

importância desta quadripartição classificatória é permitir uma combinação entre elas, e, 

assim, escapar da doutrina tradicional segundo a qual as normas são sempre gerais e 

abstratas. Essa restrição, segundo Bobbio, se deve a um componente ideológico, e não lógico, 

na medida em que a generalidade da norma garantiria uma maior igualdade de tratamento, 

enquanto a abstração uma maior certeza de comportamento. E igualdade e certeza sabem-se, 

são fatores que influenciaram enormemente a formação do Estado de Direito. 
6
Adotando-se, 

então, a classificação proposta pelo autor, com a combinação entre os quatro diferentes 

requisitos normativos, as normas jurídicas podem se apresentar como gerais e abstratas, 

gerais e concretas, individuais e abstratas, e individuais e concretas. 

Conforme será mais detidamente analisado no Capítulo 5, ao se atribuir ao ato 

administrativo natureza jurídica de norma, permite-se, pela utilização da classificação acima, 

ampliar as suas hipóteses para além dos atos individuais e concretos, incluindo-se também no 

mesmo conceito os atos administrativos gerais e abstratos, a permitir a classificação dos 

regulamentos (gerais e abstratos) como atos administrativos.  

 A segunda classificação de importância para este estudo, também formulada por 

Norberto Bobbio, consiste na subdivisão das normas em normas de comportamento e normas 

de estrutura. Em que pese ambas estarem dirigidas ao comportamento humano, ao contrário 

das primeiras, as normas de estrutura dirigem-se ao comportamento humano de forma 

mediata, na medida em que estabelecem as diretrizes de elaboração das normas imediatas de 

conduta. Por meio desta classificação, entende-se, resta evidenciado, independentemente da 

aferição do conteúdo da norma, a essencialidade da observância das formas na elaboração das 
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Paulo: Edipro, p. 178-179. 
6
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normas jurídicas
7
. Referida classificação, ademais, e como se verá adiante (item 2.3), terá 

também grande utilidade para a compreensão da estrutura lógica dos princípios jurídicos 

consoante às premissas neoconstitucionais.  

 Por último, a terceira classificação é aquela que maior atenção merece nesse estudo, 

na medida em que, pautando-se nos pressupostos neoconstitucionais, classifica as normas 

jurídicas em regras e princípios. A proeminência desta classificação para este trabalho se 

revela ao passo em que se busca desvendar o tratamento conferido pela Constituição de 1988 

à legalidade, de modo que se conclua se tratar ou não de norma jurídica e, nesse caso, se deve 

ser classificada como norma ou princípio jurídico e, por conseguinte, se pode ser submetida 

ao método de ponderação de aplicação do Direito.  

 Nesse sentido, para uma mais acurada assimilação desta última classificação, a ser 

desdobrada ao longo de todo este estudo, importante o aprofundamento da contextualização 

histórica e dogmática que acarretou no surgimento de correntes do pensamento jurídico não 

mais satisfeitas com os dogmas positivistas.  

 

2.2 O neoconstitucionalismo: principais aspectos para uma nova compreensão de 

normas jurídicas 

 

 No cenário já apresentado de formação do Estado Democrático de Direito, mormente 

no período subsequente à Segunda Guerra Mundial, verificou-se, especialmente em resposta 

às atrocidades cometidas sob a justificativa de se estar dando cumprimento à lei, um 

movimento de superação do positivismo até então dominante, tendo como ponto de partida o 

reconhecimento de que o Direito não surge no mundo por si só, mas está indissociavelmente 

relacionado com valores que lhes são prévios e com ideais de justiça derivados da experiência 

civilizatória dos povos.
8
 De acordo com Ana Paula de Barcellos, a reação que se buscava 

pôde ser notada nos futuros textos constitucionais, onde restaram expressamente fixadas 

decisões políticas do constituinte acerca de valores fundamentais orientadores da organização 

política, bem como os objetivos a serem perseguidos pelo Estado para a realização de tais 

valores. 
9
 

 O principal marco no desenvolvimento deste novo Direito Constitucional é a Lei 

Fundamental de Bonn, de 1949, com especial destaque para a criação do Tribunal 

                                                 
7
 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. op. cit., p. 185 

8
 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Rio de janeiro: Renovar, 2002, p. 23-24. 
9
Idem, p. 24. 



                                                                                                                           46     

  

 

Constitucional Federal. A partir daí se inicia uma fecunda produção doutrinária e 

jurisprudencial a influenciar todo o Direito Constitucional no âmbito dos países de tradição 

romano-germânica. Outras importantes referências são a Constituição italiana de 1947 e, ao 

longo da década de 70, a redemocratização e a reconstitucionalização de Portugal, 1976, e da 

Espanha, 1978.
10

 

No Direito brasileiro, esse novo olhar para o Direito Constitucional também ocorre 

com a redemocratização, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, em 

especial mediante a inclusão de um largo catálogo de direitos fundamentais e diversos 

princípios jurídicos, exigindo-se “a criação de uma nova categoria para descrever, 

compreender e melhor operacionalizar a aplicação efetiva dos materiais normativos 

positivados em nossa Constituição Cidadã”. 
11

 

 A Constituição deixa então de ser concebida como um texto a ser simplesmente 

considerado pelo legislador em suas decisões, passando a atuar como um efetivo “programa 

positivo de valores”.
12

 

Essa incorporação de conteúdos substantivos na Constituição acarreta uma nova 

forma de enfrentamento da relação entre Direito e moral, eis que os princípios 

constitucionais, assim concebidos, provocam uma penetração moral no Direito positivo.
13

Da 

correlação entre o Direito e a moral se conclui que o marco filosófico do pós-positivismo é 

justamente a confluência das duas grandes correntes do direito com paradigmas opostos: o 

jusnaturalismo, fundado na crença em princípios de justiça universalmente válidos, e o 

positivismo, voltado à objetividade científica e que equipara o Direito à lei. Enquanto o 

Direito natural, ao ser considerado anticientífico e metafísico, foi relegado pela cientificidade 

proposta pelo Direito positivo, este último deixou de se preocupar com a legitimidade e a 

realização de justiça, o que levou às barbáries cometidas no fascismo na Itália e no nazismo 

na Alemanha, que se utilizaram do discurso da legalidade para fundamentar suas ações.
14

A 

solução, assim, consistiu na constitucionalização dos direitos, apartando-se tanto da 

concepção de lei em seu sentido propugnado pelo positivismo, como das ideias concebidas 
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Direito Constitucional no Brasil. In: QUARESMA, Regina [et. al.] (Coord.). Neoconsitucionalismo. Rio de 
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Direito Constitucional no Brasil. op. cit., p. 53. 



                                                                                                                           47     

  

 

pelas vertentes jusnaturalistas, podendo-se destacar dessa confluência uma peculiar 

caracterização da referida constitucionalização: uma não fácil, mas possível, conciliação entre 

os direitos voltados à liberdade e os direitos voltados à Justiça.
15

 

Nesse contexto de superação do jusnaturalismo e fracasso político do positivismo, 

abre-se espaço para a concepção pós-positivista do Direito, que, em linhas gerais, busca ir 

além da legalidade estrita, porém, mediante uma leitura moral do direito, sem desprezar o 

direito posto.
16

 

A correlação entre Direito e moral requer uma pluralidade de valores e princípios, 

sem que haja valores absolutos, mas sim uma coexistência entre eles. Segundo Gustavo 

Zagrebelsky, somente tem caráter absoluto o que ele considera ser o metavalor de uma 

sociedade pluralista, a saber, uma pluralidade de valores – aspecto material –, que para 

conviverem exigem um leal enfrentamento entre si – aspecto procedimental. Essa é a ideia de 

ductilidade constitucional defendida pelo jurista, consistente em uma convivência entre os 

diversos valores, sem que prevaleça uma relação de exclusão e imposição pela força, mas sim 

uma relação inclusiva de integração mediante uma rede de valores e procedimentos 

comunicativos.
17

 

Com singular clareza, Luis Prieto Sanchís enuncia três principais consequências da 

conexão entre Direito e moral. De acordo com a primeira, a validade da norma, mais do que 

depender de sua adequação formal e material com a Constituição, depende de uma 

consistência prática com esse horizonte de moralidade, a ser verificado pela argumentação 

constitucional. A segunda implica em uma renovada compreensão da Teoria do Direito e da 

Interpretação, de sorte que o jurista deve estar comprometido com o papel construtivo do 

Direito, deixando de atuar apenas em busca de sua mera descrição. Por fim, estando o Direito 

diretamente relacionado com a moral, os valores morais acabam por tornar mais vigorosa a 

necessária obediência às normas jurídicas.
18

 

A onipresença e aplicação direta da Constituição, juntamente com a aludida 

pluralidade de valores nela positivados, modifica a própria compreensão do método de 

aplicação do Direito. Isso porque, os princípios jurídicos, por possuírem diferentes pesos, 

requerem aplicação diversa da subsunção, entendida esta como a identificação dos fatos às 

hipóteses e a imputação dos efeitos associados a elas no consequente normativo, sendo a 
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ponderação, compreendida como o sopeso dos valores constitucionais em vista das situações 

fáticas e jurídicas postas, o método adequado para sua aplicação.
19

Esse modelo, pautado em 

uma ordem objetiva de valores diretamente aplicáveis, a exigir ponderação dos aplicadores 

do Direito, agentes estatais e particulares, é o que se passou a denominar de 

neoconstitucionalismo.
20

 

Para Susanna Pozzolo, crítica desse movimento, a expressão neoconstitucionalismo 

busca designar uma noção de Constituição fortemente substancial, que atua como um 

programa de finalidades e que exige a técnica da ponderação, de modo a retomar os vínculos 

entre Direito e moral.
21

 

Pode-se, assim, destacar como aspectos centrais deste novo constitucionalismo a 

atribuição de normatividade aos princípios e a formação de uma nova hermenêutica 

constitucional pela reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica.
22Como Teoria do 

Direito, Luis Prieto Sanchís assim resume suas principais características:   

 

Mais princípios que regras; mais ponderação que subsunção; onipresença da 

Constituição em todas as áreas jurídicas e em todos os conflitos 

minimamente relevantes, no lugar espaços isentos em favor da opção 

legislativa ou regulamentar, onipotência judicial no lugar de autonomia do 

legislador ordinário; e, por último, coexistência de uma constelação plural 

de valores, às vezes com tendências contraditórias, no lugar de uma 

homogeneidade ideológica em torno de um punhado de princípios coerentes 

entre si e em torno, sobretudo, às sucessivas opções legislativas.
23  

 

Em artigo sobre o debate travado entre Luis Preto Sanchís e Juan Antonio Garcia 

Amado, Carlos Bernal Pulido destaca as premissas que considera fundamentais desta teoria: o 

denso conteúdo substantivo da Constituição; a onipresença da Constituição, dotada de 

direitos fundamentais que irradiam por todo o sistema jurídico; a abertura constitucional e a 

possibilidade de sua interpretação por todos os operadores, e não somente pelo legislador; a 

aplicação da Constituição mediante a ponderação; a existência de um modelo argumentativo 

de relação entre a Constituição e as leis, de tal forma que inexiste questão jurídica que não 

                                                 
19

 MARTINS, Ricardo Marcondes. Estudos de Direito Administrativo neoconstitucional. São Paulo: Malheiros.  

p. 14-15.  
20

 Idem, p. 15. 
21

POZZOLO, Suzana. Neoconstitucionalismo: um modelo constitucional ou uma concepção da Constituição. 

Revista Brasileira de Direito Constitucional – n. 7 – jan.--jun. 2006 – v. I, p. 231-253. 
22

 MARTINS, Ricardo Marcondes. Estudos de Direito Administrativo neoconstitucional. op. cit., p. 54. 
23

 SANCHÍS, Luis Prieto. Justicia constitucional y derechos fundamentales, op. cit., p. 104. 
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possa ser constitucionalizada, descartando-se a inexistência de um mundo político apartado 

da influência constitucional.
24

  

Nesse mesmo artigo, Carlos Bernal Pulido um dos principais precursores do 

neoconstitucionalismo, ao lado de juristas como Jan-R Sieckmann, Martin Borowski, Luis 

Prieto Sanchís e Carlos Santiago Nino, ao reconhecer que a expressão neoconstitucionalismo 

concentra e ideia de diferentes autores, inclusive com posicionamentos divergentes entre si, 

elege três pontos que entende refletir os aspectos primordiais do neoconstitucionalismo. O 

primeiro deles se refere à compreensão da Constituição como entidade linguística e a ideia de 

que as disposições constitucionais estabelecem princípios no sentido de mandamento de 

otimização, conforme concebido inicialmente por Robert Alexy que se aplicam pelo método 

da ponderação. O segundo é o de que os direitos fundamentais são princípios e, portanto, 

também aplicáveis pela ponderação.
25

 Por fim, destaca a racionalidade da aplicação do 

Direito pela ponderação, sendo este o método mais adequado para se alcançar uma solução 

com a necessária objetividade – sendo utópico o alcance de uma perfeita objetividade – 

mediante um procedimento prático de raciocínio jurídico pautado na argumentação.
26

  

 A partir deste breve panorama histórico e dogmático do neoconstitucionalismo, 

imperiosa uma mais detida diferenciação entre regras e princípios como espécies normativas 

e, por conseguinte, dos métodos próprios de aplicação de cada um deles. 

 

2.3 Regras e princípios jurídicos 

 

 A compreensão de regras e princípios como espécies distintas de normas jurídicas 

exige uma prévia exposição do sentido exato em que se utiliza a expressão princípios 

jurídicos, entendido no contexto neoconstitucional como um valor positivado pela 

Constituição de determinado ordenamento. O ensejo desta incursão se deve ao sentido 

variado que referida terminologia é utilizada
27

, notadamente em razão da predominância dos 

cânones positivistas na doutrina. 

Nesse sentido, merecem destaque os apontamentos feitos por Ricardo Marcondes 

Martins. De acordo com o autor, muito embora diversos sejam os significados atribuídos à 

expressão princípios jurídicos, a ambiguidade verificada se deve à utilização indiscriminada 

                                                 
24

PULIDO, Carlos Bernal. Refutación y defensa del neoconstitucionalismo. In: Existe el neoconstitucionalismo? 

razones, debates y argumentos. Tradução Santiago Ortega. Perú: Jurista Editores, 2013, p. 358-359. 
25

 Idem, p. 380.  
26

 Idem, p. 395.  
27

 Sérgio Sérvulo da Cunha enumera quatorze sentidos de princípios. (CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Princípios 

constitucionais, São Paulo: Saraiva, 2003).  
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de três principais sentidos.
28

 Em ordem cronológica, em um primeiro momento, a expressão 

foi utilizada em seu sentido comum, ou seja, como significado de origem, questões gerais de 

uma determinada disciplina. Segundo o autor, essa primeira fase, representada no Brasil pelo 

sentido então empregado por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e Rui Cirne Lima, está 

superada. Já na segunda fase, a expressão é utilizada no sentido difundido por Celso Antônio 

Bandeira de Mello e Geraldo Ataliba, ou seja, como elementos estruturantes do sistema 

normativo. Finalmente, na terceira fase, a expressão é adotada no sentido proposto 

inicialmente por Ronald Dworkin, como normas jurídicas que estabelecem uma razão para 

uma decisão, e posteriormente aperfeiçoado por Robert Alexy, no sentido de mandamento de 

otimização a ser aplicado diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto
29

. 

Ricardo Marcondes Martins conclui que, apesar dos distintos sentidos atribuídos a princípios 

na segunda e terceira fase, ambos coexistem cientificamente. Enquanto o sentido de elemento 

estruturante garante a compreensão do Direito como um ordenamento sistêmico, o sentido de 

mandamento de otimização é que possibilita a aplicação do Direito pelo método da 

ponderação, e não exclusivamente pela subsunção.
30

 

Em relação às diferentes concepções de princípios jurídicos na doutrina estrangeira, 

no período que antecedeu as formulações de Dworkin e Alexy, Humberto Ávila
31

 destaca os 

sentidos até então atribuídos por Josef Esser, Karl Larenz e Claus-Wilhem Canaris. De 

acordo com o autor, para Josef Esser
32

os princípios teriam a função de conferir fundamento 

normativo para a tomada de uma decisão. Em sentido análogo, Karl Larenz
33

destacava a 

função diretiva dos princípios para uma regulação jurídica existente ou possível. Por fim, 

para Canaris,
34

os princípios apresentariam um conteúdo mais explícito do que as regras e 

teriam a definição de seu conteúdo apenas por meio de um processo dialético de 

complementação e limitação. De certa maneira, conclui Ávila, pode-se afirmar haver uma 

aproximação entre esses três sentidos de princípios, que se alterariam mais significadamente 

mais tarde, com as doutrinas de Dworkin e Alexy.
35

 

                                                 
28

 MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios e função jurisdicional. Revista de Investigações 

Constitucionais, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 135-164, mai.-ago. 2018, p. 143. 
29

 Idem, ibidem. 
30

 Idem, p. 144.  
31

 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. op. cit.,p. 55. 
32

 ESSER, Joseph. Principio y norma em la elaboración jurisprudencial del derecho privado. Barcelona: Bosch, 

1961.  
33

 KARL, Larenz. Metodologia da ciência do Direito. Tradução José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1997.  
34

 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito. Tradução A. 

Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.  
35

 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. op. cit.,p. 56. 
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Essa mudança mais substancial, iniciada por Dworkin, decorreu de seu escopo de 

superação do positivismo, a permitir um modo aberto de argumentação jurídica, o que se 

daria mediante a aplicação de princípios, espécie normativa dotada de uma dimensão de 

pesos, a serem ponderados entre si.
36

 

Ao se analisar a distinção entre regras e princípios proposta por Robert Alexy, nota-se 

que o autor parte de um conceito semântico, que diferencia a norma propriamente dita de seu 

enunciado normativo. Na medida em que o enunciado se refere ao texto, a norma se identifica 

com o seu significado. A importância desta distinção está em perceber que uma mesma 

norma pode ser expressa por meio de diferentes enunciados normativos, de modo que os 

critérios de identificação das normas devem ser auferidos em seu próprio nível, mediante a 

utilização dos modais deônticos - obrigação, proibição e permissão -, e não no plano do 

enunciado.
37

Ainda segundo Alexy, para a identificação de uma norma não basta que se 

constate a presença de um modal deôntico, sendo também necessária a análise do contexto no 

qual o enunciado está inserido, verificando-se de que forma ocorre a conexão entre eles e as 

circunstâncias pragmáticas de sua utilização.
38

 

A partir desse plano semântico, Alexy faz a distinção entre regras e princípios por 

meio de uma análise estrutural. Embora o autor considere que ambas as espécies podem ser 

formuladas por meio dos modais deônticos acima tratados, consistindo as duas em “razões 

para juízos concretos de dever-ser”,
39

diversamente das regras, que apenas podem ser 

aplicadas pela subsunção, o autor entende que os princípios não são dotados de uma estrutura 

condicional hipotética, com uma hipótese de incidência e um consequente bem 

determinado
40

. 

Independente das diferenças entre os modelos de regras e princípios de Dworkin e 

Alexy, é possível afirmar que, diversamente das concepções anteriores, ambos adotam um 

critério qualitativo – de estrutura – de diferenciação entre regras e princípios, e não apenas de 

grau – generalidade e fundamentalidade da norma.  

                                                 
36

 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. op. cit.,p. 57. 
37

 ALEXY. Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

p. 54-55.  
38

 Idem, p. 55.  
39

 Idem, p. 87.  
40

Referida estrutura, até então compreendida como sendo a única possível para uma norma jurídica, sobretudo a 

partir dos conceitos desenvolvidos por J. Austin e Herbert L. Hart no Direito anglo-saxônico e por Hans Kelsen 

no Direito continental, consiste na previsão de uma hipótese de incidência (A) e uma consequência jurídica (B), 

de modo que caso ocorra a situação descrita na hipótese de incidência da norma será imputada a consequência 

jurídica estabelecida. (PULIDO, Carlos Bernal. A ponderação como procedimento para interpretar os direitos 

fundamentais. In: O direito dos direitos: escritos sobre a aplicação dos direitos fundamentais. Tradução: Thomas 

da Rosa de Bustamante. Madri/São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 91). 
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Ao tratar da compatibilidade entre os critérios qualitativos e de grau, Roberto Dias 

assevera que, muito embora as formulações sejam metodologicamente incompatíveis, uma 

vez que partem de pressupostos distintos, ambas têm a sua utilidade para compreender 

fenômenos diferentes e resolver problemas diversos:  

 

A formulação tradicional indica, com base em sua ideia de princípio, o 

caminho a ser seguido pelo intérprete e qual a concepção de Estado adotada 

por determinada Constituição. E isso tem importância, pois, identificados os 

princípios acolhidos pelo ordenamento jurídico, revelam-se ao intérprete os 

valores fundamentais do sistema que guiarão o seu trabalho interpretativo. 

Por outro lado, as concepções de Dworkin e Alexy, ao identificar a estrutura 

lógica das normas, diferenciando os princípios das regras de interesses, 

levando em conta a regra da proporcionalidade no caso de colisões de 

princípios, mas não vão admitir tal técnica no caso de conflito de regras.
41

 

 

Em relação à diferença qualitativa, Ricardo Marcondes Martins observa que esta 

consiste tanto no modo de positivação – os princípios exigem que seja atingido um fim, mas 

não fixam como o comportamento a ser adotado para atingi-lo; ao contrário das regras, que 

fixam o comportamento a ser adotado –, como no modo de aplicação – princípios pela 

ponderação e regras pela subsunção.
42

 

Já a distinção entre as concepções de regras e princípios formuladas por Dworkin e 

Alexy, é verificada a partir do conceito de princípios desenvolvido por Alexy, compreendido 

como mandamentos de otimização, caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus 

variados, sendo que a medida de sua satisfação depende não apenas das possibilidades 

fáticas, mas também das possibilidades jurídicas, estas últimas derivadas dos princípios e 

regras colidentes. Já as regras, diversamente, são satisfeitas ou não, não sendo possível se 

aferir a intensidade de sua realização.
43

Assim, na medida em que as regras definem a forma 

de se conduzir uma determinada situação, os princípios apenas estabelecem parâmetros para a 

conduta a ser adotada em um caso concreto, de tal modo que seu significado não é 

preestabelecido em abstrato, mas tão somente obtido quando de sua aplicação em uma 

situação específica.
44

 

Diferentemente de Dworkin, Alexy entende que a distinção entre princípios e regras 

não ocorre com base no modo do “tudo ou nada”, mas no estabelecimento de dois outros 
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fatores. O primeiro deles se refere à diferença quanto a colisão: enquanto os princípios 

colidentes apenas têm sua realização normativa a partir de uma recíproca limitação, as regras 

têm a sua colisão solucionada com a declaração de invalidade de uma delas, ou mediante uma 

cláusula de exceção que exclua a antinomia. Já o segundo fator tem a ver com a obrigação 

instituída por eles, uma vez que as regras estabelecem obrigações absolutas, e os princípios 

obrigações prima facie, que podem ser superados em função de outros princípios colidentes.
45

 

De acordo com a teoria de Alexy, portanto, sendo princípios comandos de otimização, 

não podem ser realizados integralmente, mas concretizados em conformidade com as ações 

reais a serem adotadas. Não preveem diretamente condutas a serem seguidas, apenas 

estabelecendo fins considerados relevantes.
46

Por outro lado, as regras apresentam comandos 

definitivos, na medida em que predeterminam as condutas desejadas, sem se aterem aos fins 

que tais condutas procuram realizar. 
47

 

Demonstrada as principais diferenças entre os conceitos de princípios e regras de 

Dworkin e Alexy, vale registrar os apontamentos feitos por Ana Paula de Barcellos ao 

distinguir regras e princípios com base em seus efeitos e nos meios para alcançá-los. Segundo 

a autora, os efeitos buscados pelos princípios são indeterminados, já que, apesar de partirem 

de um núcleo básico, como as regras, tornam-se indeterminados diante das peculiaridades 

fáticas e da incidência de princípios colidentes. A autora demonstra a assertiva com os 

exemplos de uma regra que proíbe o trabalho insalubre aos menores de dezoito anos e o 

princípio da dignidade humana. Ao passo que a citada regra busca produzir um efeito 

bastante específico, qual seja, proibir tal atividade aos menores de dezoito anos, mesmo que 

se exija uma superveniente definição do que venha a ser insalubre, o aludido princípio 

determina que todos devem ter uma vida digna, mas sem precisar exatamente os seus efeitos 

concretos.
48

 Já no que se refere aos meios a serem utilizados, a autora ressalta serem 

múltiplos os meios de realização de um princípio. Afirma, assim, a título de exemplo, serem 

múltiplos os meios a ser empregados para a concretização do princípio do pleno emprego na 

ordem econômica. 

Outra anotação imprescindível a ser feita se refere à estrutura do princípio jurídico 

defendida por Robert Alexy, na medida em que, conforme já anotado anteriormente, apesar 
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 Idem, p. 117.  
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 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 
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do autor entender que essa espécie normativa é formada por modal deôntico, entende que sua 

estrutura lógica não é condicional-hipotética.  

Entende-se, porém, que tal estrutura não é exclusiva das regras, tratando-se de 

característica intrínseca às duas espécies de normas jurídicas. 

De acordo com Humberto Ávila, os princípios também possuem hipótese de 

incidência e consequente normativo. O suporte fático, no caso, consiste no comportamento 

necessário para a realização ou preservação de determinado estado de coisas que deve ser 

adotado, enquanto que o consequente traduz-se na razão a qual o princípio se refere e que 

deve ser assimilado diante do caso concreto.
49

Ademais, conforme bem anotado pelo autor, a 

existência de uma hipótese de incidência é questão de formulação linguística, de modo que 

normas aprioristicamente qualificadas como princípios podem ser reformuladas de modo 

hipotético.
50

 

Para Ricardo Marcondes Martins, os princípios, tal como concebidos no 

neoconstitucionalismo, também apresentam estrutura lógica condicional-hipotética. Para 

esclarecer o seu posicionamento, o autor assevera, preliminarmente, que se partindo da 

premissa de que os princípios são valores positivados no ordenamento, e de que a aplicação 

de todo princípio implica na edição de uma regra, é possível concluir que toda regra 

concretiza um ou mais valores, um ou mais princípios, portanto. Trata-se da denominada 

Teoria da Concretização Constitucional, segundo a qual, de forma escalonada, todo fenômeno 

jurídico ocorre em favor da concretização dos princípios constitucionais.
51

Nessa linha de 

intelecção, e adotando a classificação de normas de estrutura e de conduta de Norberto 

Bobbio, o autor confirma a estrutura hipotético-condicional dos princípios jurídicos, o que o 

faz a partir de sua compreensão de princípios como normas de dupla estrutura. No âmbito do 

Direito Público, o que interessa a este trabalho, os princípios sempre são normas de estrutura, 

na medida em que qualquer atuação de um agente estatal, no exercício de sua função, deve 

necessariamente se dar em cumprimento a uma norma jurídica, de sorte que os princípios 

sempre disciplinarão a edição de regras jurídicas. Nesse sentido, em uma primeira estrutura, a 

hipótese da norma é a edição de uma regra, enquanto a consequência uma relação jurídica 

existente entre o editor da regra e seus destinatários, sendo que a norma princípio impõe ao 

editor o dever de realizar uma ponderação entre os princípios incidentes. Em uma segunda 

estrutura, a hipótese consiste nas circunstâncias que atribuem certo peso a um princípio que 
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leve à incidência da norma princípio, ao passo que a consequência se refere à relação jurídica 

formada entre o agente público e o destinatário, onde o agente deve necessariamente editar 

uma regra que concretize o respectivo princípio. Daí a afirmação de que no Direito Público, 

todo princípio é uma norma de dupla estrutura, cada qual com sua hipótese e consequente.
52

 

Compartilhando-se desse entendimento, conclui-se, portanto, que regras e princípios 

jurídicos são espécies de normas jurídicas, inclusive no que se referem à estrutura lógica 

condicional-hipotética, premissas deste trabalho.  

 

2.4 A ponderação como método de aplicação do Direito  

 

 Feita a distinção entre regras e princípios, estes como comando otimização, aquelas 

como comando definitivo, base da teoria dos princípios de Robert Alexy, e iniciada a 

verificação de seus métodos característicos de aplicação, cumpre-se avançar na análise da 

referida teoria, sobretudo a partir do estudo da ponderação propriamente dita, o que exige uma 

exposição dos elementos que buscam conferir racionalidade e objetividade para referido 

método de aplicação do Direito, com destaque para a fórmula do peso e a classificação de 

princípios em materiais e formais.  

 Em uma colisão de princípios, diferentemente do que ocorre com as regras, em que 

uma deve ser considerada inválida salvo se houver uma exceção a afastar a antinomia, um dos 

princípios colidentes acaba por ter precedência sob o outro, a depender das condições fáticas 

existentes. A conclusão sobre quais dos princípios terá a precedência dependerá do peso 

atribuído a cada um, o que, como dito, variará a depender das circunstâncias estabelecidas. 

Desse modo, o conflito deve ser solucionado mediante um sopesamento, que definirá, entre os 

princípios que abstratamente possuem o mesmo peso, qual deles possui o maior no caso 

concreto.
53

 

 Nesse passo, tendo-se como premissas a inexistência de uma relação absoluta de 

precedência – os princípios tais como os valores são relativos - e o fato de que os princípios se 

referem às ações e situações que não são quantificáveis, Alexy formula a “lei de colisão”, 

segundo a qual “as condições sob as quais um princípio tem precedência em face do outro 

constituem o suporte fático de uma regra que expressa a consequência jurídica do princípio 

que tem precedência”. 
54
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53

 ALEXY. Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

op. cit., p. 93-94. 
54

 Idem, p. 99. 



                                                                                                                           56     

  

 

 A relação entre os pesos atribuídos a cada princípio, que não são preestabelecidos e 

nem mesmo possuem uma hierarquização abstrata entre eles, pode ser assimilada a partir do 

entendimento de que o peso de determinado princípio (P1) será maior que o peso do princípio 

colidente (P2) se houver razões suficientes para que (P1) prevaleça sobre (P2) sob as 

condições (C,) inerentes ao caso concreto.
55

 

 Conforme será oportunamente analisado, mas que desde já pode ser destacado, além 

do sopesamento buscar aferir qual dos princípios colidentes possui precedência sobre o outro, 

e assim permitir a incidência no caso concreto daquele que maior peso apresentar, por meio 

desta técnica também é possível que se constate a violação de um direito fundamental, a 

ensejar a proibição da ação nela pautada.
56

 Essa asserção tem importância singular nos casos 

de sopesamento de direitos fundamentais sociais, consoante se analisará mais adiante.   

 Outro importante aspecto da teoria dos princípios a ser realçado é o caráter prima facie 

dos princípios jurídicos, desenvolvido por Alexy, mas originariamente concebido por 

Dworkin. A ideia é de que como os princípios não possuem um mandamento definitivo, as 

razões de uns podem ser afastadas pelas razões do princípio antagônico, sobretudo porque os 

princípios não dispõem da extensão de seu conteúdo, eis que medido no caso concreto. 

Diferentemente de Dworkin, contudo, Alexy diverge de que os princípios sempre 

apresentam um mesmo caráter prima facie e as regras sempre um mesmo caráter definitivo. 

No que se refere às regras, como já visto, Alexy entende que o seu caráter definitivo 

pode ser afastado a partir da introdução de uma cláusula de exceção, permitindo-se uma 

solução em que não seja necessária a invalidação de uma delas. Por outro lado, entende que, 

diferentemente do que ocorre no caráter prima facie dos princípios, onde para a superação de 

um princípio exige-se maior peso do princípio colidente, para a superação do caráter 

definitivo das regras exige-se que os princípios que conferem legitimidade à regra - princípios 

formais - sejam também superados.
57

 

Ante a importância da análise da competência para a edição de normas jurídicas, das 

leis e dos regulamentos administrativos em especial, assunto central deste trabalho, o estudo 

dos princípios formais será abordado a seguir em maior profundidade (item. 2.4.2). Contudo, 

pode-se desde já antecipar a premissa de que quanto maior for o peso do princípio formal, 

maior será o caráter definitivo da regra.
58
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Já em relação aos princípios, de modo diverso, seu caráter prima facie não se 

correlaciona com os princípios formais, mas são fortalecidos a partir da carga argumentativa 

que se atribua em favor de determinado princípio material, em detrimento do princípio 

material colidente, de modo que a prevalência de um ou de outro dependerá do ônus 

argumentativo. 
59

 

A maior parte das críticas à teoria dos princípios e à doutrina da ponderação está 

pautada no posicionamento de que por meio delas se confere uma desmedida realização dos 

direitos fundamentais em detrimento dos valores democráticos,
60

 sobrelevando a importância 

de sua efetivação em desfavor de decisões que, a princípio, deveriam ser adotadas pelas 

autoridades democraticamente escolhidas para tanto. Virgílio Afonso da Silva classifica as 

críticas em duas categorias: objeções metodológicas, voltadas a uma suposta irracionalidade 

do método de ponderação; e objeções funcionais, que sustentam a tese de que a ponderação 

ameaça a separação de poderes, com uma clara desvantagem ao legislador em relação ao 

tribunal constitucional.
61

 

 Justamente visando à superação de referidas críticas, Robert Alexy aperfeiçoou sua 

teoria com uma reestruturação da fórmula do peso e uma nova compreensão sobre os 

princípios formais.
62

   

  

2.4.1 A ponderação e a fórmula do peso 

 

A ponderação de princípios está compreendida no contexto do exame da 

proporcionalidade, que é compreendida pelos postulados da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. Enquanto os postulados da adequação e da necessidade 

buscam averiguar as possibilidades fáticas, no sentido de se impedir “custos evitáveis”, o 

postulado da proporcionalidade em sentido estrito atua quando não mais se é possível evitar 

os custos, o que sempre ocorre na colisão entre princípios.
63

Nesta última fase busca-se, então, 

a otimização das possibilidades jurídicas por meio da ponderação, cuja regra prevê que 
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“quanto maior o grau de não cumprimento ou de restrição de um princípio, maior deve ser a 

importância do cumprimento do outro”.
64

 

A fórmula do peso que tem por finalidade conferir maior praticidade e objetividade à 

ponderação tem a seguinte estrutura original:  

Wi.j = Ii . Wi . Ri 

        Ij . Wj . Rj 

 

 A fórmula representa o peso concreto do princípio Pi  em relação ao princípio Pj a 

partir do quociente dos três fatores que estão de cada lado da ponderação.  

Ii e Ij, bem como Wi e Wj representam a dimensão material da ponderação, sendo Wi e 

Wj os pesos abstratos de cada um dos princípios materiais colidentes (Pi e Pj), enquanto Ii 

representa a intensidade da interferência no princípio Pi, e Ij representa a importância do 

cumprimento do princípio Pj.  

Nessa medida, considerando-se apenas estes fatores, bem como que “quanto maior o 

grau de não cumprimento ou de restrição de um princípio, maior deve ser a importância do 

cumprimento do outro”, tem-se que, nos casos em que os pesos abstratos sejam iguais, o que 

é corrente quando se trata de direitos fundamentais, os princípios se anulam reciprocamente.
65

 

Desse modo, mormente em se tratando de direitos fundamentais, e com o escopo de se 

buscar um resultado prático com a aplicação da fórmula, necessária a inserção de variáveis 

que dizem respeito à certeza das suposições empíricas levadas em consideração, ou seja, 

variáveis que indiquem o grau de certeza da ocorrência de fatos que possam interferir nos 

princípios objeto de ponderação.
66

 

Essa era a função das variáveis Ri e Rj, consoante a versão original da fórmula.   

Contudo, a partir de uma releitura da lei da ponderação epistêmica, bem como de uma 

reformulação teórica dos princípios formais, a fórmula foi refinada com a inserção de uma 

quarta variável.  

O autor concluiu que a referida lei, ao prever que “quanto mais pesada for uma 

interferência em um direito fundamental, maior deve ser a certeza das premissas que a 

justificam”, estabeleceu uma premissa que justifica a interferência no princípio, o que envolve 

tanto uma premissa empírica como uma premissa normativa.   
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Daí a necessidade de se inserir uma quarta variável na fórmula, de modo que   
 e   

  

indicam o grau das premissas empíricas, e   
 e   

 o grau das premissas normativas, a resultar 

no que Robert Alexy denominou de “fórmula do peso completa e refinada”:
67

 

Wi.j = Ii . Wi .  
  .   

 
 

        Ij . Wj .  
  .   

  

 

 Para a efetiva aplicação da fórmula, cada um dos fatores é representado por números. 

Os fatores referentes à interferência nos princípios (Ii e Ij) e ao seu peso abstrato (Wi e Wj) 

são medidos por uma escala triádica, atribuindo-se os valores “leve”, “médio” e “grave”, 

representados, respectivamente, pelos números 1, 2 e 4. Já os fatores relacionados às varáveis 

de ordem epistêmica   
 e   

 e   
 e   

  são auferidos como “confiável”, “plausível” e “não 

evidentemente falso”, por sua vez representados, respectivamente, pelos números 1, ½ e ¼.  

 Disso se conclui, de pronto, que se os pesos dos princípios materiais forem iguais, e as 

variáveis epistêmicas igual a um, tudo se manterá inalterado. Ao passo que quanto menor 

forem essas variáveis, ou seja, quanto menor for a certeza sobre as premissas empíricas e 

normativas, menores serão as razões para a interferência nos princípios.
68

 

 

2.4.2 Princípios materiais e formais na ponderação  

 

De acordo com a Teoria dos Princípios estes são classificados em princípios materiais 

e princípios formais. Tratando-se de espécies do gênero princípios conclui-se que ambos são 

“normas que exigem que algo seja realizado na máxima medida possível, dadas as 

possibilidades jurídicas e fáticas”. O que os diferencia está no que a palavra “algo” se refere, 

ou seja, naquilo que será objeto da realização na máxima medida possível. Enquanto nos 

princípios materiais
69

 o objeto se refere a conteúdos determinados, a exemplo da vida e do 

mínimo existencial, nos princípios formais o objeto se refere às “decisões jurídicas, 

independentemente de seu conteúdo”, tomadas pelas autoridades juridicamente competentes e 

em conformidade com o ordenamento.
70
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Ao tratar dos questionamentos feitos à Teoria dos Princípios, em especial à 

compreensão de que direitos fundamentais são princípios jurídicos passíveis de ponderação, o 

que supostamente poderia negligenciar a função constitutiva de direitos do legislador, Martin 

Borowski refuta tal argumento utilizando-se do conceito de princípio formal, que visa 

justamente determinar que as decisões do legislador democraticamente legitimado sejam 

prima facie acatadas.
71

 Segundo o autor, portanto, o referido princípio estabelece o 

cumprimento da norma na maior medida possível, a qual apenas poderia ser afastada se em 

contrariedade à Constituição. Com isso se quer dizer que o legislador possui uma margem de 

atuação, a ser observada em nome do princípio democrático, de modo que a inaplicabilidade 

da norma apenas tem espaço nos casos em que o legislador atua fora dessa margem 

estabelecida pela Constituição.
72

 

Para Virgílio Afonso da Silva, a diferença entre princípios formais e materiais é a de 

que aqueles possuem natureza puramente procedimental, tendo como função conferir razão 

para a aplicação de determinada norma sem que se considere seu conteúdo, ou seja, o 

princípio formal estabelece que uma norma deva ser aplicada em razão de decisões 

anteriormente já tomadas. De acordo o autor, o motivo da elaboração deste conceito por 

Alexy decorreu da necessidade de superação às críticas a sua teoria, sobretudo no que se 

refere às objeções de que a ponderação de direitos fundamentais pelo judiciário, sem que se 

atenha à competência do legislativo para a edição de lei, poderia implicar em um Estado 

Judicial. 
73

 Apesar de o autor compartilhar do entendimento de que o princípio formal garante 

a consideração da competência decisória do legislador na ponderação entre princípios 

materiais, para ele a teoria de Alexy não apresentou solução satisfatória sobre como o referido 

princípio deve atuar no processo de ponderação.
74

 

Robert Alexy previu três modelos diversos de atuação dos princípios formais e sua 

correlação com os princípios materiais.
75

 De acordo com o primeiro deles, denominado puro 

material-formal, estas duas espécies de princípios podem ser diretamente ponderadas entre si. 

O exemplo dado pelo autor é a ponderação que resultou na “fórmula de Radbruch” (“a 

injustiça extrema não é Direito”), aplicada pelos tribunais da Alemanha, tanto após a queda do 
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nazismo, como após o colapso da Alemanha Oriental
76

. Nesses dois momentos procedeu-se a 

uma ponderação direta entre o princípio material da Justiça e o princípio formal da Segurança 

Jurídica, realizada com as aplicações da “lei da ponderação”, expressa na fórmula do peso, e 

da “lei da colisão”. No caso de injustiça extrema, como concluído nesses dois períodos 

históricos destacados, o princípio da Justiça (material) deve ter precedência sobre o da 

Segurança Jurídica (formal), com a ressalva de que, para a manutenção da função de um 

Sistema de Justiça, apenas interferências graves no princípio da Justiça, e não apenas aquelas 

consideradas leves e médias, têm o condão de preterir o princípio da Segurança Jurídica
77

. O 

segundo modelo previsto é o modelo de combinação, em que a ponderação entre princípios 

formais e materiais apenas ocorre de modo indireto. De acordo com esse modelo, um 

princípio formal atua conjuntamente com determinado princípio material, o qual será, este 

sim, ponderado com o princípio material colidente. A partir da concepção deste modelo, 

Alexy elaborou a denominada “lei da conexão”, pela qual “os princípios formais 

procedimentais só podem superar princípios materiais de direitos fundamentais se conectados 

a outros princípios materiais”.
78

 

Merece especial destaque a observação feita pelo autor de que, partindo-se deste 

modelo, é possível vislumbrar-se a adoção de decisões contrárias à lei, sem que ela seja 

derrogada. Isso ocorre nos casos em que os princípios materiais não tutelados pela lei tenham 

peso maior que o peso do princípio material por ela tutelado, somado ao peso do princípio 

formal que dá primazia à decisão do legislador,
79

.  

Por fim, em momento posterior, Alexy concebeu o terceiro  modelo, denominado de 

epistêmico, ao qual aderiu em detrimento do modelo combinado. A alteração de 

posicionamento decorreu de sua conclusão de que o modo pelo qual se autoriza o legislador 

ordinário interferir em um direito fundamental nos modelos puro e combinado, com 

fundamento no fato de que ele foi democraticamente eleito, pode acarretar a mitigação da 

prioridade constitucional sobre o legislador ordinário.
80

 

Dessa maneira, visando à manutenção da prioridade constitucional, e sem se ferir a 

discricionariedade do legislador nos casos de regramento de direitos fundamentais, o autor 

propõe uma análise da discricionariedade do legislador em duas esferas: uma material ou 

estrutural, e outra epistêmica. A primeira se refere a tudo aquilo que as normas constitucionais 
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não proíbem nem determinam definitivamente, deixando livre a regulamentação pelo 

legislador. A segunda, por sua vez, se refere aos casos em que o próprio conhecimento 

epistêmico sobre o que deve ser proibido ou determinado é incerto. Assim, conclui que, no 

caso da discricionariedade estrutural, o campo de atuação do legislador é bem definido, não 

havendo função para os princípios formais nesses casos. Já em relação à discricionariedade 

epistêmica, subdividida em empírica e normativa, a incerteza dos fatos impossibilita uma 

clara definição do campo de atuação do legislador, exigindo-se a criação deste terceiro 

modelo, baseado essencialmente na ideia de ponderação de segunda ordem, já tratada 

anteriormente, e que estabelece que se o valor epistêmico de uma suposição empírica é 

confiável ou certo, o princípio de direitos fundamentais favorecido por essa suposição tem 

precedência sobre o princípio formal. 
81

Por outro lado, se o valor epistêmico for somente 

“plausível” ou “não evidentemente falso”, o princípio formal é que tem precedência. O que 

ocorre nesse modelo, portanto, é que a ponderação dos direitos formais se dá fora da fórmula 

do peso, em um “metanível”, “em que se trata da questão de quais variáveis com qual tipo de 

escalas devem ser inseridas na fórmula do peso”.  

A crítica a este modelo apresentada por Jan-R Sieckmann, com a qual se compartilha, 

é de que mesmo na ponderação dos princípios formais realizada previamente à inserção dos 

princípios materiais na fórmula do peso, não se prescinde de uma ponderação entre os 

princípios materiais e formais, não havendo razão para a não realização de ponderação no 

próprio contexto da fórmula.
82

 

 Baseando-se no modelo combinado, e com o escopo de aprimorar a aplicação dos 

princípios formais na fórmula do peso, Martin Borowski sustenta que a função de tais 

princípios na fórmula é a de atribuir pesos adicionais a um dos princípios materiais, inserindo-

se, assim, uma nova variável.
83

 

 Para Ricardo Marcondes Martins, o modelo combinado também é o único a ser 

admitido, uma vez ser inconcebível a incidência de um princípio formal sem que esteja 

associado a um princípio material, haja vista ser inerente a  qualquer decisão jurídica, seja ela 
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do constituinte, do reformador da Constituição, do legislador, do agente administrativo ou do 

particular, a concretização de um princípio material.
84

 

 Considera-se acertado esse entendimento, até porque a natureza do princípio formal 

não admite sua realização isolada, a exigir sempre sua combinação com um princípio 

material. Deste modo, adotando-se esse modelo, resta conferir o modo pelo qual essa 

atribuição de pesos deve ocorrer.  

Para tal mister, parte-se da classificação de princípios formais em fundamentais e 

especiais, proposta por Ricardo Marcondes Martins. Os primeiros, além de atribuírem um 

peso adicional aos princípios materiais, têm por função fundamentar a competência 

discricionária dos agentes públicos e a liberdade dos particulares, garantindo-se suas atuações 

dentro do campo permitido pelo Direito. Os princípios formais especiais, por sua vez, além de 

atribuírem peso adicional aos princípios materiais, estabelecem uma carga argumentativa em 

favor de determinados princípios, determinando que se respeite uma decisão na maior medida 

possível. São princípios implícitos no sistema normativo vigente, tais como, por exemplo, o 

princípio da supremacia do interesse público e o princípio precedente. 
85

 

A atribuição de pesos pelos princípios formais fundamentais ocorre da seguinte 

maneira: os agentes públicos, ao exercerem função pública, possuem um campo de atuação 

limitado pela discricionariedade, dela não podendo extravasar. Ocorre, assim, uma série de 

ponderações realizadas pelos agentes, iniciando-se com o constituinte e finalizando-se com o 

agente administrativo, em que a ponderação efetuada pelo agente editor da norma 

superiormente hierárquica deve ser observada, prima facie, pelo agente que edita a norma 

jurídica hierarquicamente inferior. As normas e suas correspondentes ponderações são, desse 

modo, produzidas sucessivamente pelo constituinte (Pfco), pelo reformador (Pfcr), pelo 

legislador (Pfl) e pelo administrador (Pfa). A título de exemplo, então, o legislador, ao editar 

uma norma, deve, em sua ponderação, conferir primazia prima facie às ponderações 

anteriormente realizadas pelo constituinte e pelo reformador. Nesse sentido, em uma 

ponderação efetuada pelo legislador, o princípio material concretizado pelo constituinte e pelo 

reformador, em suas respectivas decisões, apenas poderá ser afastado caso seu peso, 

adicionado ao peso do princípio formal, seja inferior ao peso do princípio material colidente. 

Entre os princípios formais fundamentais, há ainda aquele que dá primazia à liberdade do 

particular (Pfp). Nesse caso, por não se tratar de exercício de função pública, mas de 

                                                 
84

MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. Interesse público-IP: Belo Horizonte, ano 18, 

n. 98, p. 5-94, jul.-ago. 2016, p. 75. 
85

 Idem, p. 85-86.  



                                                                                                                           64     

  

 

preservação da autonomia da vontade, estabelece-se um princípio formal para conferir 

primazia à ponderação realizada pelo particular. Como, contudo, a liberdade privada é 

restringida pelos postulados normativos, pelas cláusulas pétreas, pelas normas constitucionais, 

pelas leis e pelas normas administrativas, este quinto e último princípio formal fundamental é 

o que possui menor peso entre todos.
86

Como visto, portanto, considerando-se a competência 

do agente para a edição da norma jurídica, indo do constituinte, que possui maior 

discricionariedade para a realização da ponderação, ao particular, com um campo menor de 

atuação em vista de todas as ponderações realizadas anteriormente, forma-se o que o autor 

denominou de “lei das competências normativas”, consistente na seguinte ordem decrescente 

de pesos dos princípios formais fundamentais: Pfco (principio formal do constituinte); Pfcr 

(princípio formal do constituinte reformador); Pfl (princípio formal do legislador); Pfa 

(princípio formal do administrador) e Pfp (princípio formal do particular).  

 Muito embora se adote aqui o modelo combinado, mediante a atribuição de pesos aos 

princípios formais a serem adicionados aos princípios materiais, consoante inicialmente 

aperfeiçoado por Martin Borowski, e com as contribuições propostas por Ricardo Marcondes 

Martins, sobretudo no que se refere à “lei das competências normativas”, merece ser 

destacado, pela importância que representa na doutrina nacional, o modelo concebido por 

Virgílio Afonso da Silva.  

 Partindo-se da concepção de Alexy de que o princípio formal estabelece que o 

legislador democrático deva tomar as decisões importantes para a comunidade, sendo este 

princípio o fundamento para o Tribunal Constitucional, em suas decisões, conferir uma 

margem de ação ao legislador, Virgílio Afonso da Silva propõe um mecanismo distinto de 

atuação dos princípios formais no contexto da ponderação. Nesse sentido, o autor primeiro 

refuta a tese tricotômica, sempre prevalente nas ponderações, de que somente há três possíveis 

relações entre as coisas, de modo que ou A é melhor que B, ou A é pior que B, ou A e B são 

iguais. Ao afastar essa tese e entender ser possível uma solução diversa destas três relações – 

a de que as coisas podem estar em uma relação de paridade – o autor sustenta, do mesmo 

modo, que uma ponderação realizada pelo Tribunal, apesar de diferente daquela realizada 

pelo legislador, não necessariamente será melhor ou pior que a outra, podendo prevalecer sem 

que a lei seja tida como inconstitucional. A resistência a essa compreensão, segundo ele, 

deriva não apenas do equívoco de se acatar a tese tricotômica, mas também do entendimento 

de que a ponderação tem por objetivo o alcance de uma única solução correta. Frente a tais 
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 MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. Interesse público-IP: Belo Horizonte, ano 18, 

n. 98, p. 5-94, jul.-ago. 2016, p. 77. 
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argumentos, propõe então um modelo de atuação dos princípios formais que tem por base o 

que ele denominou de fórmula da paridade, qual seja: “quanto mais difícil seja desfazer, por 

meio de uma argumentação jurídica, a relação de paridade na qual determinada 

discricionariedade se baseia, maior será o peso do respectivo peso formal”.:
87

 Nessa ordem 

de ideias , em uma eventual ponderação efetuada pelo legislador, em que as premissas 

empíricas não sejam tão seguras, ou que os efeitos da ponderação não possam ser previstos 

com absoluta certeza, é possível mesmo que exista mais de um resultado para a ponderação, 

de maneira que todas elas estejam em uma relação de paridade. Assim, nesses casos mais 

difíceis, e ao passo que os resultados das ponderações efetuadas pelo legislador e pelo 

Judiciário estariam em uma relação de paridade, deve-se, com supedâneo no princípio formal, 

dar prioridade à decisão do legislador. Por outro lado, nos casos em que se verifica uma maior 

intensidade de intervenção em determinado direito fundamental, com maior afetação do 

princípio material, se torna imprescindível a realização de uma ponderação direta entre 

princípios formais e materiais, sendo o caso de aplicação da lei de paridade, no sentido de que 

“o peso do princípio formal é tanto menor quanto maior seja a força argumentativa contrária à 

relação de paridade que sustenta a discricionariedade legislativa”. Isso quer dizer que, nos 

casos de maior interferência em princípio material, o peso do princípio formal
88

 que dá 

primazia à decisão do legislador será tão menor quanto maior for a força argumentativa 

contrária à ponderação efetuada pelo legislador. 
89

 

 

2.5 Ponderação: críticas e respostas 

 

 Tal como observado anteriormente, muito embora os adeptos e precursores da Teoria 

dos Princípios busquem continuamente aprimorar os elementos centrais dessa teoria, 

sobretudo com o escopo de se buscar uma máxima racionalidade possível à ponderação, as 

principais críticas a tal método de aplicação do Direito se concentram justamente em uma 

suposta ausência de racionalidade, mormente se comparado à aplicação do Direito pela 

subsunção.  

                                                 
87

SILVA, Virgílio Afonso da. Teoria de los princípios, competências para la ponderación y separación de 

poderes. In: La teoria principialista de los derechos fundamentales: estudios sobre la teoria de los derechos 

fundamentales de Robert Alexy. op. cit., p. 251.. 
88

 Por entender que as decisões do legislador envolvem razões e finalidades diversas, Virgílio Afonso da Silva 

defende que a competência decisória do legislador, do mesmo modo, não é única, podendo ser classificada nas 

seguintes espécies de princípio formal de competência do legislador: 1) para definir finalidades, 2) para eleger 

meios para a promoção dos fins escolhidos, 3) para intervir nos direitos fundamentais quando existam razões 

suficientes para tanto, 4) para tomar decisões em função da premissas empíricas incertas, 5) para tomar decisões 

em função de premissas normativas incertas (SILVA, Virgílio Afonso da. Teoria de los princípios, competências 

para la ponderación y separación de poderes, op. cit.,  p. 251). 
89

 Idem, p. 252-253. 
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 A partir de uma sistematização apresentada por Ana Paula de Barcellos é possível 

identificar o cerne das principais objeções feitas à ponderação, que seriam as seguintes: a) 

inconsistência metodológica do método, devido às noções vagas de balanceamento e 

sopesamento e à ausência de parâmetros racionais para a ponderação; b) em razão da 

inconsistência metodologia, a ponderação admite um excessivo subjetivismo e, portanto, 

enseja a arbitrariedade; c) enfraquece elementos centrais do Estado de Direito, como a 

legalidade e a segurança jurídica, em detrimento de um “Estado de ponderação”; d) violação 

ao princípio da separação dos poderes, na medida em que a ponderação possibilita que órgãos 

não legitimados reavaliem ponderações dos órgãos competentes; e) a ponderação acaba por 

aniquilar a conquista da normatividade das disposições constitucionais ao levar os direitos 

fundamentais a uma lógica de imprevisibilidade; f) a prática livre da ponderação pelos 

Tribunais lança os direitos fundamentais, na prática, aos humores da maioria a que o juiz está 

sujeito, com o adendo de que, nesse caso, por não se tratar de representante democraticamente 

eleito, nem mesmo a decisão da maioria estaria sendo observada.
90

 

 Ao passo em que a citada autora entende procedente parte das críticas diante do atual 

estágio em que se encontra a dogmática, a merecer aprimoramento, também pontua que 

grande parte das críticas formuladas valeria, de certa maneira, à própria interpretação jurídica 

como um todo, mormente nos casos que envolvam princípios veiculadores de valores ou 

opção políticas, ou mesmo diante de conceitos vagos que exijam determinação.
91

 

 Uma contundente e abrangente resposta às críticas feitas à ponderação foi em boa 

medida apresentada por Carlos Bernal Pulido que, desde um primeiro momento, já enfatiza 

sequer ser possível o alcance de uma racionalidade plena, o que entende estar na mira de 

grande parte das objeções. Isso porque, uma objetividade absoluta nada mais é que pura 

utopia no âmbito normativo, onde a indeterminação normativa é propriedade inerente à 

linguagem jurídica.
92

Ademais, acrescenta o autor que nem mesmo seria desejável um sistema 

jurídico de acentuada objetividade, sob pena de uma exacerbada rigidez das disposições 

normativas implicarem em uma predeterminação dos conteúdos e, por conseguinte, na 

petrificação do Direito.
93

 

                                                 
90

 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, Rio de Janeiro: Renovar, 

p. 51-52. 
91

 Idem, p. 53-54.  
92

PULIDO, Calos Bernal. Es la ponderación irracional y contraria al principio democrático? Uma discusión 

sobre la teoria de los derechos fundamentales como princípios em el contexto de espana. In: SIECKMANN Jan-

R. (Coord.). La teoria principialista de los derechos fundamentales: Estudios sobre la teoria de los derechos 

fundamentales de Robert Alexy.. Madrid: Marcial Pons. p. 233. 
93

 Idem, ibidem.   
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Para Pulido, a racionalidade da ponderação pode ser compreendida de um âmbito 

teórico e prático. Do ponto de vista teórico, a ponderação é racional porque parte de uma 

estrutura determinada e sem contradições para a aplicação dos direitos fundamentais, pautada 

basicamente nas leis da colisão e da ponderação, na fórmula do peso e nos princípios formais. 

Do ponto de vista prático, a racionalidade advém da estrutura argumentativa que satisfaz as 

exigências da racionalidade do discurso jurídico, possibilitando uma correta fundamentação 

dos resultados alcançados pela ponderação.
94

 

 Com efeito, conforme bem destaca Luis Prieto Sanchís, o método da ponderação não é 

um método infalível de aplicação do Direito, como assim também não são os métodos 

tradicionais de solução de antinomias. Nem mesmo de uma fórmula pode dizer se tratar, mas 

sim de um método que estabelece um caminho para alcançá-la, sobretudo ante a necessidade 

de se contar com normas de segundo grau que indiquem o peso de cada razão.
95

 A 

importância da ponderação está em estimular uma interpretação do Direito onde as normas 

constitucionais não estabelecem uma relação de independência e hierarquia, mas uma relação 

de reciprocidade em que a delimitação dos direitos é despontada concretamente e em 

observância à tutela dos diversos princípios envolvidos.
96

 

Outra relevante consideração feita pelo mesmo autor é a de que os métodos de 

ponderação e subsunção não são excludentes, sendo aplicados em fases distintas da aplicação 

do Direito.
97

 

 Não há que se colocar em dúvida a ponderação pelo fato de sua aplicação poder 

implicar em soluções diversas a depender daquele que a realiza, haja vista não ser esta uma 

característica exclusiva desse método, mas sim de qualquer procedimento decisório de 

questões normativas.
98

 

 Em arremate, merecem destaque os apontamentos feitos por Martin Borowski em 

relação às decisões decorrentes da ponderação, que, segundo o autor, não podem se pautar 

exclusivamente nos elementos intrínsecos à Teoria dos Princípios, devendo se valer também 

de uma teoria da argumentação jurídico racional, em que se garanta uma necessária 

fundamentação racional das decisões através da argumentação.
99  
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 PULIDO, Calos Bernal. Es la ponderación irracional y contraria al principio democrático? Uma discusión 

sobre la teoria de los derechos fundamentales como princípios em el contexto de espana. In: SIECKMANN Jan-

R. (Coord.). La teoria principialista de los derechos fundamentales: Estudios sobre la teoria de los derechos 

fundamentales de Robert Alexy.. Madrid: Marcial Pons. p. 234. 
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 SANCHÍS, Luis Prieto. Justicia constitucionaly derechos fundamentales, p. 190. 
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 Idem, p. 191. 
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 Idem, p. 193.  
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 BOROWSKI, Martin. La estructura de los derechos fundamentales, op. cit., p. 56.  
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 Idem, p. 57. 



                                                                                                                           68     

  

 

  



                                                                                                                           69     

  

 

3  DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS: EFICÁCIA E MÍNIMO 

EXISTENCIAL 

 

3.1 Direitos fundamentais sociais: breve histórico e conceito 

 

Em um sentido abrangente, material, entende-se por direitos fundamentais aqueles 

direitos voltados a garantir os pressupostos de uma vida digna, a preservar a dignidade da 

pessoa humana
1
 de tal forma que esta seja sempre considerada como sujeito de direito, e 

jamais como mero instrumento.
2
 Conforme bem definido por Ingo Wolfgang Sarlet, não 

haverá dignidade humana onde não houver respeito à vida, à integridade física e moral do ser 

humano, às condições mínimas para uma existência digna, à liberdade, igualdade e 

autonomia.
3
 

Existe, contudo, um sentido mais restrito de direitos fundamentais, que, como se verá, 

está relacionado aos seus aspectos normativos.  

Ao longo da história, verificou-se a utilização de uma nomenclatura variada para se 

referir à concepção ampla de direitos fundamentais, entre as quais podem ser destacadas as 

expressões; “direito natural”, “direito do homem”, “direitos individuais”, “liberdades 

públicas” e “direitos públicos subjetivos”, resultado da própria evolução da proteção dos 

direitos tidos como essenciais à dignidade humana, que tiveram sua delimitação e 

fundamentação redesenhada ao longo do tempo. 
4
 

                                                 
1 

“A dignidade da pessoa humana é a ideia que informa, na filosofia, o imperativo categórico Kantiano, dando a 

origem a proposições éticas superadoras do utilitarismo: a) uma pessoa deve agir como se a máxima da sua 

conduta pudesse transformar-se em uma lei universal; b) cada indivíduo deve ser tratado como um fim em si 

mesmo, e não como um meio para realização de metas coletivas ou de outras metas individuais.” (BARROSO, 

Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 

novo modelo. op. cit., p. 250). 
2
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. op. cit., p. 575.  

3
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988, 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 59.  
4
 Nesse sentido, as expressões “direito natural” e “direito do homem” refletem a concepção jusnaturalista de que 

esses direitos seriam inerentes à natureza humana, conceito superado a partir da afirmação histórica de tais 

direitos, compreendidos como fruto de conquistas, e não como resultantes de atribuição pelo Estado. A 

expressão “direitos individuais”, também utilizada, se revela excludente na medida em que somente remete aos 

direitos oriundos das revoluções burguesas do Século XVIII. O mesmo ocorre com a expressão “liberdades 

públicas”. Outra expressão adotada, por influência da escola alemã de Direito Público do Século XIX é “direitos 

públicos subjetivos”, não mais utilizada de forma recorrente por refletir a ideia de que os esses direitos apenas 

atuariam para limitar a ação estatal em benefício do indivíduo, o que deixa de ser verdade com o advento do 

Estado Social de Direito e com a expansão da aplicação dos direitos humanos também nas relações entre os 

particulares. (RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 50) .  
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No Século XXI, a variação terminológica ocorre entre as expressões “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais”.
5
 A explicação mais recorrente para a necessária 

distinção entre essas duas expressões é a de que se emprega a expressão “direitos humanos” 

para se referir aos direitos previstos nas Declarações e Convenções Internacionais de direitos, 

independente de qualquer vinculação com determinada ordem constitucional, enquanto que 

com “direitos fundamentais” alude-se aos direitos humanos positivados na ordem 

constitucional de determinado Estado.
6
 Conforme esclarecido por Antonio E. Perez Luno, o 

critério, portanto, é o da concreção da positivação do direito, de sorte que os “direitos 

humanos” apresentam contornos mais amplos e imprecisos, sendo compreendidos como um 

“conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as 

exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, que devem ser reconhecidas 

positivamente pelos ordenamentos jurídicos”, enquanto a denominação “direitos 

fundamentais” alude aos direitos humanos “garantidos pelo ordenamento jurídico positivo, na 

maior parte dos casos na normativa constitucional, e que podem gozar de uma tutela 

reforçada.”
7
 

O conceito de direito fundamental esta interligado diretamente com a proteção da 

pessoa humana, de modo que, tal como anotado por José Afonso da Silva, sempre que um 

bem inerente a esta se encontrar oprimido ou ameaçado haverá a necessidade de uma proteção 

jurídica, a requerer reconhecimento constitucional como direito subjetivo exigível 

judicialmente. 
8
 

Dessa maneira, conforme assinalado por Robert Alexy,
9
 sempre que alguém tiver um 

direito fundamental, haverá uma norma que garanta esse direito, de modo que, para se 

identificar uma norma dessa natureza, deve-se analisar o tratamento conferido pela 

                                                 
5
A variação da terminologia também está presente na Constituição Federal de 1988, podendo-se mencionar, 

como exemplo, os seguintes dispositivos: art. 4º, inciso II: “direitos humanos”.  Título II da Constituição é 

denominado “Dos direitos e garantias fundamentais”. Nesse mesmo título, o art. 5º emprega a expressão 

“direitos e liberdades fundamentais” e o inciso LXXI usa a expressão “direitos e liberdades constitucionais”. Art. 

17: “direitos fundamentais da pessoa humana”. Art. 34, VII, “b”: “direitos da pessoa humana”. Art., 60, § 4º: 

“direitos e garantias individuais”. Art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “direitos 

humanos”.  
6
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais 

na perspectiva constitucional. op. cit., p. 29.  
7
LUNO, Antonio E. Perez. Los derechos fundamentales. 9. ed. Madrid: Tecnos, 2007, p. 46.  

8
 SILVA, José Afonso da. Teoria do Conhecimento constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 439. 

9
A obra de Alexy trata de uma teoria dos direitos fundamentais da Constituição alemã, portanto de direitos 

positivos vigentes na Alemanha, o que não exclui a elaboração de uma teoria doutrinária com validade universal. 

Em relação à Constituição brasileira algumas especificidades podem ser identificadas, como a previsão expressa 

existente na Constituição alemã de que os direitos fundamentais são diretamente aplicáveis pelos três poderes e, 

por outro lado, o rol extenso de direitos fundamentais sociais previsto na Constituição brasileira e não na 

Constituição alemã. (Idem, p. 441) 
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Constituição do ordenamento jurídico analisado.
10

 O autor aponta então dois aspectos desta 

análise; um material e um formal. De acordo com o aspecto material, apenas os direitos 

constituídos como fundamento do próprio Estado é que seriam direitos fundamentais. Alexy 

rechaça esse critério por entender vincular o direito fundamental a uma determinada 

concepção de Estado, o que discorda ocorrer na própria Constituição alemã. Para infirmar o 

critério material, o autor utiliza o exemplo do direito à garantia de um mínimo existencial, 

largamente aceito como um direito fundamental, mas que, por exemplo, não tem a estrutura 

do direito de liberdade tal como concebido em um Estado de Direito liberal. Alexy defende, 

então, o critério formal, pelo qual os direitos fundamentais são identificados a partir de 

normas da Constituição que assim os intitulam.
11

Contudo, visando à superação de eventual 

alegação de estreiteza desse critério, Alexy classifica as normas de direitos fundamentais em 

normas estabelecidas e normas atribuídas. Diversamente das primeiras, que são 

expressamente definidas como direitos fundamentais no texto constitucional, as normas 

atribuídas são aquelas que exigem uma fundamentação específica para que sejam 

consideradas como tais
12

, permitindo-se uma ampliação do rol desses direitos a partir dos 

princípios que regem a Constituição. Admitir como direitos fundamentais apenas aqueles 

direitos expressamente concebidos como tais pela Constituição redundariam em uma violação 

reiterada de direitos, em uma insuficiente proteção dos direitos fundamentais apenas porque 

de menor importância para qualquer regime político. 
13

 

No ordenamento jurídico nacional também prevalecem a não taxatividade dos direitos 

fundamentais e a concepção de normas atribuídas. Nesse sentido, muito embora a 

Constituição Federal de 1988 elenque os direitos fundamentais em seu Título II – “Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais”, o qual é subdividido em cinco categorias: a) direitos e 

deveres individuais e coletivos; b) direitos sociais; c) direitos da nacionalidade, d) direitos 

políticos, e e) partidos políticos –, estabelece em seu art. 5º, § 2º, que os direitos ali previstos 

não excluem outros decorrentes do regime e princípios da Constituição, além daqueles 

mencionados no restante do texto constitucional e em tratados de direitos humanos celebrados 

                                                 
10

  ALEXY. Robert. Teoria dos direitos fundamentais. op. cit., p. 50-51. 
11

 Robert Alexy considera insuficiente apenas considerar como sendo direitos fundamentais os direitos previstos 

no capítulo da Constituição alemã intitulado “Os Direitos Fundamentais” (arts. 1º a 19), entendendo haver outras 

disposições do texto constitucional que expressam direitos fundamentais. Dessa maneira, utiliza-se do conceito 

de “disposições periféricas associadas”, de Friedrich Klein, e do critério formal do catálogo de direitos do art. 93, 

§ 1º, 4ª, da Constituição alemã para concluir que direitos fundamentais são aqueles contidos nos arts. 1º a 19, 

bem como as disposições garantidoras de direitos individuais previstas nos arts. 20, § 4º, 33, 38, 101, 103 e 104 

da Constituição alemã. (Idem, p. 68-69). 
12

 Idem, p. 74.  
13

 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. op. cit., p. 9. 
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pelo Brasil. Ademais, a definição da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III) reforça a não taxatividade dos direitos 

fundamentais, ao permitir a constituição de outros direitos dessa natureza embora não previsto 

expressamente na Constituição.  

Sobre o papel e a importância dos diretos fundamentais, deve-se registrar que referidos 

direitos integram elemento nuclear da Constituição material, havendo uma íntima relação 

entre as ideias de Constituição, Estado de Direito e direitos fundamentais. Na medida em que 

se pressupõe, no Estado Constitucional, uma atuação juridicamente programada e pautada 

pelos órgãos estatais, os direitos fundamentais constituem condição de existência das 

liberdades fundamentais, apenas podendo ter eficácia em um Estado assim concebido.
14

 Daí 

que, além de sua função limitativa do poder, os direitos fundamentais restam por legitimar o 

poder estatal na medida em que o poder se justifica por e pela realização dos direitos, sendo a 

ideia de justiça indissociável de tais direitos.
15

Nessa mesma perspectiva, pode-se afirmar que 

os direitos fundamentais consistem no próprio sentido do exercício da função estatal, 

tratando-se da principal garantia dos cidadãos no âmbito do Estado de Direito.
16

 

De acordo com Oscar Vilhena Vieira, em três diferentes aspectos, os direitos 

fundamentais passam a atuar no sistema jurídico como uma reserva de justiça. Sob um 

primeiro prisma, os direitos fundamentais apresentam uma abertura aos valores morais, o que 

se verifica, por exemplo, no valor de dignidade humana. Por outro lado, impõem um mesmo 

padrão de respeito a todas as pessoas, ao menos àquelas que se encontram em uma mesma 

situação fática, possibilitando uma distribuição imparcial dos valores que são protegidos 

como direitos. Por fim, os direitos fundamentais organizam procedimentos e a própria 

democracia, imprimindo racionalidade às decisões coletivas.
17

 

Além da vinculação das concepções de direitos fundamentais com as ideias de 

Constituição, Estado de Direito e Justiça, a doutrina também aponta uma direta imbricação 

desses direitos com a concepção de democracia, ao passo em que pelo reconhecimento da 

igualdade – perante a lei e de oportunidades –, da existência de um espaço real de liberdade e 

                                                 
14

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais 

na perspectiva constitucional. op. cit., p. 59. 
15

PINTO, Luzia Marques da Silva Cabral. Os limites do poder constituinte e a legitimidade material da 

Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 142.  
16

 LUNO, Antonio E. Perez. Los derechos fundamentales. 9. ed. Madrid: Tecnos, 2007, p. 20.  
17

 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017, p. 30.  
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da outorga do direito à participação, é que se garante o efetivo exercício do direito político, 

fundamento de funcionamento de uma ordem democrática. 
18

 

Em relação a sua função, os direitos fundamentais apresentam uma dupla natureza. Por 

sua natureza objetiva concebe-se que tais direitos apresentam uma eficácia irradiante, 

condicionando todo o ordenamento à sua observância e atuando como vetor interpretativo das 

normas constitucionais e infraconstitucionais, além de estabelecer ao Estado como um todo – 

Legislativo, Executivo e Judiciário – deveres de proteção a tais direitos, colocando o Estado 

no papel de realizador de direitos fundamentais, mediante providências materiais e normativas 

para salvaguardar os direitos das pessoas.
19

Já em sua acepção subjetiva, os direitos 

fundamentais conferem ao titular do direito a possibilidade de buscar sua efetiva realização 

perante o Poder Judiciário.   

Feitos esses apontamentos preliminares sobre a importância dos direitos fundamentais, 

de uma maneira geral, para a definição dos direitos fundamentais sociais, mais 

especificadamente, faz-se necessária uma brevíssima incursão sobre o processo histórico de 

construção de referidos direitos, muito embora o tema já tenha sido de certa maneira tratado 

quando da análise da formação do Estado de Direito e dos Estados Social e Democrático de 

Direito.  

Viu-se que, em um primeiro momento, com o escopo de se limitar o poder absoluto 

dos monarcas, e visando à preservação da esfera individual de liberdade, as revoluções 

burguesas do Século XVIII, utilizando-se de constituições escritas, estabeleceram em seus 

textos os direitos inscritos nas declarações dos direitos do homem e do cidadão,
20

 momento de 

surgimento dos direitos fundamentais civis e políticos.  

Em um segundo momento, com a Revolução Industrial e a forte opressão aos direitos 

dos trabalhadores, o proletariado adquire consciência de classe e passa a reivindicar direitos 

econômicos e sociais para a sua proteção. Enquanto o Manifesto Comunista de Karl Marx e 

Engels, de 1948, pode ser considerado o documento político desses novos direitos, a 

Constituição francesa da Segunda República, desse mesmo ano, ecoando essas exigências e 

conectada ao espírito da Constituição jacobina de 1793, pode ser tida como o marco jurídico 

que, ao prever diretos de ordem social e econômica, enfatizou os ideais de igualdade. Surgem 

então os direitos fundamentais econômicos, sociais e culturais nos textos constitucionais, 
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impondo deveres estatais com a finalidade de se prover condições dignas de existência, como 

pressuposto do próprio exercício da liberdade.  

Se mais tarde a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, 

promulgada em 1918, na União Soviética, deixou de reconhecer os direitos individuais em 

detrimento do direito à igualdade, a Constituição do México de 1917 foi considerada a 

primeira tentativa de se conciliar os direitos individuais e os direitos sociais.  

Contudo, o marco histórico da positivação e equilíbrio dos direitos fundamentais 

destas duas ordens foi a Constituição de Weimar de 1919, que foi seguida pelas Constituições 

francesa de 1946, italiana de 1947, Lei Fundamental da República Federal da Alemanha de 

1949 e, mais tarde, após um processo de redemocratização, pelas Constituições da Grécia de 

1975, de Portugal de 1976 e da Espanha de 1978, sendo que nesses últimos casos houve uma 

significativa ampliação do rol dos direitos sociais. 
21

 

No Brasil, a Constituição de 1946 estabeleceu em seu Título IV a “Declaração dos 

Direitos”, prevendo um capítulo para tratar da “Nacionalidade e Cidadania” e outro dos 

“Direitos e Garantias Individuais”, assegurando nesse último o direito à vida, liberdade, 

segurança individual e propriedade. Tanto nessa Constituição como nas de 1967 e 1969, os 

direitos econômicos e sociais foram previstos em Títulos específicos, sendo um sobre a ordem 

econômica e outro sobre família, a educação e a cultura.
22

 

Com a Constituição Federal de 1988, porém, é que os direitos fundamentais, e os 

sociais em particular, recebem especial tratamento. O novo texto constitucional simboliza o 

marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no país, 

com o estabelecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, “que passa a atuar como núcleo básico e informador de todo o 

ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação do 

sistema constitucional”.
23

A Constituição de 1988 representa um avanço extraordinário na 

consolidação dos direitos e garantias fundamentais, acolhendo a ideia de universalidade e 

indivisibilidade desses direitos, com a integração dos direitos sociais e econômicos no elenco 

dos direitos fundamentais, o que nas Constituições anteriores, como visto, encontrava-se 

pulverizado no capítulo referente à ordem econômica e social.
24
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Os ditos direitos sociais ganham espaço, portanto, em um contexto em que “o Estado 

deixa de exercer um papel de mero árbitro da paz, da ordem, da segurança, para assumir o 

escopo mais amplo e compreensivo de buscar, ele próprio, o bem-estar coletivo”,
25

resultando 

na obrigatoriedade estatal de realizar a Justiça Social mediante ações prestativas que 

impliquem no asseguramento de condições dignas de vida para as pessoas. Tais direitos 

implicam a exigência do exercício efetivo de liberdade e garantia da igualdade de 

oportunidade, inerentes à noção de democracia e Estado de Direito, em prol de um valor 

material de justiça,
26

 podendo-se afirmar resultarem em “posições jurídicas pelas quais um 

indivíduo pode exigir prestações do Estado ou da sociedade, ou até mesmo de abstenções de 

agir, tudo para assegurar condições materiais mínimas de sobrevivência”.
27

  

Conforme assinalado por Robert Alexy, a interpretação clássica liberal de direitos 

fundamentais é a de que tais direitos são destinados a proteger a esfera de liberdade do 

indivíduo contra intervenções do Poder Público, exigindo-se ações negativas do Estado. Em 

contrapartida, haveria os direitos a ações positivas, os quais podem ser compreendidos em um 

sentido amplo, a considerar qualquer ação estatal positiva, ou em um sentido restrito, em que 

se leva em conta somente os direitos a prestações estatais, sendo os direitos fundamentais 

sociais os direitos subjetivos a prestações por excelência.
28

 Para a sua definição de direitos a 

prestações, contudo, o autor parte do sentido amplo de ação positiva do Estado, eis que 

entende que todo direito a uma ação positiva é um direito a uma prestação. Desse modo, além 

dos direitos sociais propriamente ditos, também seriam objeto de direitos a prestações as 

ações positivas do Estado para o estabelecimento de normas penais ou a criação de normas 

organizacionais e procedimentais, o que o autor denomina de prestações estatais normativas. 

A justificativa de Alexy para a adoção desse sentido amplo decorre de dois principais 

argumentos. O primeiro do fato de que a realização de muitos dos direitos fundamentais 

sociais, direito a prestação por essência, não dependem exclusivamente de prestações fáticas – 

algo que o titular poderia obter de forma privada se dispusesse de meios financeiros 

suficientes e se houvesse no mercado uma oferta também suficiente –, mas também de 

prestações normativas. O segundo de que, ao contrário dos direitos de ação negativa, que 

estabelecem limites aos objetivos do Estado, os direitos a ações positivas têm em comum a 
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imposição ao Estado da persecução de alguns objetivos. Daí porque todos os direitos a ações 

positivas “suscitam o problema de se saber se e em que medida a persecução de objetivos 

estatais pode e deve estar vinculada a direitos constitucionais subjetivos do cidadão
29

, a 

justificar o agrupamento de todos eles no conceito de direito a prestações, compreendido 

como direitos subjetivos e de hierarquia constitucional.
30

 Dessa maneira, sempre que houver 

uma relação constitucional entre um titular de direito fundamental a prestações e o Estado, 

aquele terá a competência para exigir judicialmente deste a realização do direito, lembrando-

se que o caráter prima facie, próprio da natureza dos princípios, tornam esses direitos 

necessariamente restringíveis. 

Tratando-se especificamente dos direitos fundamentais sociais, direito a prestações por 

excelência, Robert Alexy os caracteriza estruturalmente como direitos subjetivos, vinculantes 

e de caráter prima facie, sendo apenas determinantes (regras) nos casos em que o direito se 

referir ao atendimento a um mínimo existencial,
31

 assunto que será abordado mais adiante. 

 

3.2 Direitos fundamentais sociais e a sua eficácia 

 

O caráter vinculante e a auto-aplicabilidade das normas constitucionais de direitos 

fundamentais traz à tona o debate sobre a eficácia jurídica dos direitos sociais. Conforme 

observado por Paulo Bonavides, esses direitos passaram em um primeiro momento por um 

ciclo de baixa normatividade, com eficácia duvidosa, haja vista a compreensão de que a 

escassez de meios e recursos seria um óbice para a concretização das prestações estatais, 

necessárias para a sua efetivação. Contudo, esse período passa a sofrer mudanças desde que as 

Constituições formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais,
32

 

aqui incluídos os direitos sociais.  

No caso da Constituição brasileira de 1988, seu artigo 5º, §1º, estabelece 

aplicabilidade imediata às normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, de 

aplicação tanto para os direitos de defesa, como para os direitos a prestações, entre eles os 

direitos sociais.  O debate que exsurge, então, se desdobra na verificação do exato significado 
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desta imediata aplicabilidade,
3334

mormente no que se refere à dispensabilidade de norma 

infraconstitucional para a sua realização.  

Tratando-se os direitos fundamentais de normas constitucionais, o enfrentamento do 

tema requer uma abordagem do debate doutrinário sobre a eficácia destas últimas, 

possibilitando-se uma análise posterior e mais particularizada quanto à eficácia dos direitos 

sociais. 

Na doutrina estrangeira, em sua clássica tipologia, Thomas Cooley classificou as 

normas constitucionais em auto exequíveis (self-executing), quando proveem os meios 

necessários para a sua realização; e em não auto exequíveis (not self-executing), quando não 

apresentam meios suficientes para a sua efetiva aplicação. Essa é considerada a classificação 

clássica da aplicabilidade das normas constitucionais, trazida e defendida no Brasil por Rui 

Barbosa.
35

Na doutrina pátria, pautando-se nesta concepção, Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

sustenta uma subdivisão das normas constitucionais em exequíveis por si sós, aquelas que 

independem de qualquer complementação para a sua aplicação; e normas não exequíveis por 

si sós, que requerem uma complementação.
36

 

Importante e decisiva contribuição ao tema adveio dos estudos do italiano Vezio 

Crisafulli, que reconhece a todas as normas constitucionais um caráter cogente, mesmo que 

dependente de lei posterior para se realizar. O autor então as classifica em normas de eficácia 

plena e normas de eficácia limitada, de modo que, embora estas últimas exijam 

complementação para a sua plena realização, desde já irradiam efeitos no ordenamento 

jurídico.
37
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Partindo-se desta compreensão de eficácia vinculante de todas as normas 

constitucionais, no âmbito nacional, Jose Horácio Meirelles Teixeira apresenta sua proposta 

classificatória de normas de eficácia plena e normas de eficácia reduzida, compreendidas as 

últimas como normas que dependem de lei para a sua plena realização.
38

Baseada nessa 

classificação, concebe-se também a clássica sistematização tricotômica de José Afonso da 

Silva, amplamente difundida na doutrina e na jurisprudência, que subdivide as normas 

constitucionais em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia 

limitada ou reduzida. Por normas de eficácia plena entendem-se aquelas que possuem 

aplicabilidade imediata, independente de legislação para a sua plena execução. Normas de 

eficácia contida, por sua vez, seriam aquelas que, muito embora apresentem imediata 

aplicabilidade, admitem redução de seu alcance pela edição futura de lei. Finalmente, por 

normas de eficácia limitada entendem-se as normas que para a sua plena realização dependem 

de posterior edição de lei. 
39

 

Importante contribuição doutrinária para a concepção de que as normas 

constitucionais, todas elas, incidem no ordenamento de modo a produzirem efeitos práticos, 

foi apresentada por Celso Bastos e Carlos Ayres Britto, para quem o principal critério 

diferenciador entre as espécies normativas se refere à imediatidade com que o efeito prático se 

opera. Por um lado, as normas de aplicação se realizam de pronto e integralmente. Podem ser 

subclassificadas em normas regulamentáveis, que admitem regulamentação legislativa; e 

normas irregulamentáveis, que não admitem, salvo se por norma também constitucional. De 

outra parte estão as normas de integração, que requerem legislação posterior para a sua plena 

realização, seja para complementá-la, seja para restringi-la.
40

 

Já a classificação proposta por Luís Roberto Barroso utiliza como critério o conteúdo 

disposto na norma, classificando-as em normas de organização ou de estruturação; normas 

definidoras de direitos, como as de direitos fundamentais, e normas programáticas, que 

estabelecem os programas para se alcançar os fins sociais. Em relação às normas definidoras 

de direito, no que atine aos direitos sociais, o autor as subdivide em normas que requerem 

uma abstenção estatal; normas que conferem exigibilidade do Direito perante o Estado; e 

normas cuja realização requer norma infraconstitucional integradora.  

Virgílio Afonso da Silva refuta a classificação proposta por José Afonso da Silva, que 

dominou o debate doutrinário por longo período, ao apontar que referida classificação confere 
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o mesmo tratamento dogmático para eficácia e aplicabilidade, fenômenos jurídicos distintos 

que não devem ser confundidos. De acordo com o autor, a eficácia, inerente a todas as normas 

constitucionais, consiste na aptidão da norma para produzir efeitos, enquanto a aplicabilidade 

é um conceito que envolve uma dimensão fática, sendo plenamente possível, portanto, que 

uma norma eficaz não tenha aplicabilidade.
41

 O constitucionalista desenvolve o seu raciocínio 

utilizando-se da terminologia criada por Tércio Sampaio Ferraz Jr., para quem a capacidade 

normativa de se produzir efeitos – eficácia – depende, para a sua efetiva realização, de 

condições fáticas (adequação em relação à realidade) e de condições técnicas (presença de 

elementos normativos para adequar a norma à produção de efeitos concretos). Em relação ao 

aspecto fático, consistente na efetividade da norma, o autor enfatiza a necessidade de sua 

ocorrência para a realização do Direito, afastando-se a concepção de que uma norma pode se 

realizar apenas mediante a observância de elementos normativos. Em relação ao aspecto 

técnico – normativo – ressalta o autor a imprescindibilidade de complementação normativa a 

todas as normas constitucionais, todas podendo, ou devendo, ser regulamentadas. Nesse 

diapasão, se todas as normas constitucionais requerem complementação normativa, deixa de 

fazer sentido a classificação em normas limitadas, na medida em que a necessidade de 

complementação passa a ser inerente a todas as normas constitucionais, e não de 

exclusividade de uma única espécie. Ao tratar da regulamentação das normas constitucionais, 

Virgílio anota que esta necessariamente implica em uma restrição, concluindo que, se todas as 

normas constitucionais podem e devem ser regulamentadas, portanto, também todas podem 

ser restringidas.
42

 Daí advém a sua crítica à classificação feita por José Afonso da Silva de 

normas constitucionais contidas, eis que, do mesmo modo que a regulamentação posterior não 

é de exclusividade de uma determinada espécie de norma constitucional, também não é a 

restrição. Sobre as críticas do referido autor sobre a classificação apresentada por José Afonso 

da Silva, além dos já expostos argumentos contrários à classificação das normas em limitas e 

contidas, Virgílio refuta que as normas constitucionais possam ser classificadas em plenas, 

uma vez que toda e qualquer norma – seja garantidora de liberdades públicas, seja de direitos 

sociais – requer uma complementação normativa para se tornar eficaz.    
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Feito esse retrospecto sobre as classificações doutrinárias pautadas na eficácia das 

normas constitucionais, e destacando a importância de cada uma delas para o 

desenvolvimento teórico do tema, entende-se acertada  a compreensão de eficácia normativa 

desenvolvida por Tércio Sampaio Ferraz Jr., que considera incidente a norma quando 

presentes os critérios de ordem fática (efetividade) e técnicos (normativos), haja vista o 

entendimento de que a norma não se basta por si só, mas requer a observância de seus 

elementos intrínsecos e extrínsecos para a efetiva produção de seus efeitos. Com efeito, a 

incidência da norma constitucional exige a verificação do suporte fático previsto na norma, só 

assim podendo produzir seus efeitos e alcançar sua efetividade. Do mesmo modo, e aqui 

compartilhando do entendimento de Virgílio Afonso da Silva, entende-se que tanto as normas 

garantidoras de liberdade pública como de direitos sociais exigem uma atuação estatal para a 

sua realização, conferindo-se, mediante a complementariedade normativa, eficácia técnica 

para a norma constitucional.  

Quanto à similitude de tratamento entre as normas de liberdades públicas e de direitos 

sociais, destaque merece ser dado aos apontamentos feitos pelo referido autor sobre uma 

necessária superação dos ideais estritamente liberais de liberdades públicas, segundo os quais 

estas estariam garantidas unicamente pela abstenção estatal em face da autonomia dos 

indivíduos, sobretudo ao se considerar as três novas formas de efeitos jurídicos dessas 

liberdades, quais sejam: a) efeitos horizontais incidentes nas relações entre particulares; b) os 

direitos de proteção e; c) os direitos a organização e procedimentos. Sob este enfoque, anota o 

constitucionalista, mormente no que se refere aos direitos de proteção, organização e 

procedimento, fica difícil concluir pela plena eficácia da norma constitucional 

independentemente de qualquer atuação estatal:  

 

Um exemplo pode deixar essa ideia um pouco mais clara. A norma que 

garante o direito de propriedade, enquanto norma que apenas exige uma 

abstenção estatal, seria de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Mas o 

direito de propriedade só é pleno se, de fato, o Estado cumprir seu dever de 

protegê-lo. Para tanto, é necessário legislar, criar e manter organizações – 

polícia, Poder Judiciário etc.; é necessário criar um registro de imóveis; é 

necessário pensar em procedimentos para a aquisição da propriedade – 

dentre outras ações necessárias. Sem tudo isso a norma não tem capacidade 

de produzir os efeitos desejados. Em suma: sem regulamentação, sem 

intervenção estatal, nem mesmo a norma que garante um direito individual 

ou uma liberdade pública tem capacidade de produzir esses efeitos.
43
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A partir deste raciocínio, Virgílio conclui que a verdadeira diferença entre as normas 

de liberdades públicas e de direitos sociais é a de que as condições institucionais, legais e 

materiais de produção de efeitos das primeiras já estão em geral estabelecidas, enquanto as 

condições de produção destas últimas ainda não existem.
44

 

Desse modo, entende-se que o argumento de que a exigência de uma atuação estatal 

seja requisito exclusivo para a eficácia das normas de diretos sociais, estranho, portanto, às 

normas referentes aos direitos civis e políticos, além de se pautar em uma concepção liberal 

dos direitos fundamentais, impõe ainda mais obstáculos à implementação dos direitos mais 

diretamente atrelados aos ideais de igualdade e justiça social, na medida em que, sob tal 

perspectiva, apenas os primeiros seriam exigíveis do Estado com fundamentação direta na 

Constituição. Frise-se, ademais, que o fato de ambos exigirem uma atuação estatal – critério 

técnico-normativo – para se tornarem eficazes, por certo não os tornam inexigíveis, haja vista 

que, como dito, a imperatividade e a cogência, atributo de todas as normas constitucionais, 

vinculam todos os agentes estatais e os particulares.  

Sobre a questão ora tratada, cumpre-se enfatizar que a exigência de uma 

complementação normativa pelo Estado, e a possibilidade de toda norma constitucional ser 

passível de regulamentação e restrição, não implica em uma menor proteção dos direitos 

fundamentais, o que poderia ser concluído em uma análise mais apressada. Conforme bem 

pontuado por Virgílio Afonso da Silva, o que ocorre, na verdade, é o contrário. Segundo o 

autor, a classificação tricotômica de José Afonso da Silva, ao conferir eficácia – plena, 

limitada e contida – às normas constitucionais, já teve o inegável mérito de romper com a 

concepção de norma constitucional despida de qualquer eficácia, sendo uma ideia já 

consolidada na doutrina, que agora precisa ir além.
45

A crença em uma plenitude da norma 

constitucional acaba por estagnar as ações estatais necessárias ao ganho de efetividade dos 

direitos fundamentais, devendo ser mitigada com vistas a se buscar ações efetivas à 

implementação de tais direitos. Acerca do tema, assim discorre o autor:  

 

A crença na eficácia plena de algumas normas, sobretudo no âmbito dos 

direitos fundamentais, solidificou a ideia de que não é nem necessário nem 

possível agir, nesse âmbito, para desenvolver essa eficácia. Se ela é plena, 

nada mais precisa ser feito. Quanto mais essa crença for mitigada, como é o 

caso das conclusões deste trabalho, tanto maior será o ganho em eficácia e 

efetividade. . 
46
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Com efeito, ao se concluir que a eficácia da norma constitucional requer uma 

complementação normativa, e adotando-se a concepção de norma                                                                                                        

jurídica desenvolvida ao longo deste estudo, bem como o entendimento de que as normas 

jurídicas expressam o exercício da função estatal, questão a ser mais aprofundada no próximo 

capítulo, desde já é possível afirmar que, estando o exercício da função estatal atrelado à 

realização dos direitos fundamentais, o Estado, no exercício de suas diferentes funções, não só 

pode, como deve, assegurar a máxima efetividade aos direitos fundamentais, de todas as 

espécies, quando da edição de seus atos normativos.  

Por certo, a realização dos direitos fundamentais pelo Estado, no exercício de suas 

funções, não pode se dar em desconformidade com as normas de competência do 

ordenamento, devendo sempre se coadunar com a já abordada “lei das competências 

normativas”, que pressupõe o modelo combinado de aplicação de princípios materiais e 

formais, e onde a ponderação realizada pelo agente estatal normativo leve sempre em 

consideração a ponderação anteriormente efetuada pelo agente estatal competente para a 

edição de norma com hierarquia superior no ordenamento. 

Nesse passo, conquanto se busque nos próximos capítulos tratar mais diretamente da 

concretização dos direitos fundamentais pelo exercício da função administrativa, necessário 

desde já uma abordagem sobre o debate doutrinário quanto à edição de lei, pelo Poder 

Legislativo, como condição de eficácia das normas de direitos sociais.    

Por certo, a análise da eficácia das normas constitucionais como um todo já envolve a 

análise da eficácia das normas garantidoras de direitos sociais, espécie daquela, contudo, a 

determinação de que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”, constante artigo 5º, §1º, da Constituição Federal, enseja uma análise 

apartada quanto à necessidade de lei para a eficácia destas últimas, até porque a interpretação 

deste dispositivo constitucional não é uniforme na doutrina.  

Antes de se expor os principais posicionamentos relativos ao tema, deve-se pontuar 

inexistir na doutrina divergência quanto à aplicabilidade do citado dispositivo aos direitos 

sociais, em que pese topograficamente não estar situado no âmbito do artigo 6º da 

Constituição Federal, onde, precisamente, os direitos sociais estão elencados.
47

 Isso de deve 

tanto à concepção materialmente aberta dos direitos fundamentais insculpida no artigo 5º, § 

                                                 
47
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2º, da Constituição Federal, como à inexistência de qualquer vedação expressa nesse 

sentido.
48

 

Nesse sentido, como visto, há quem entenda que sem uma lei disciplinadora, as 

normas de direitos sociais não produzem qualquer efeito. Pela já exposta evolução doutrinária 

quanto à eficácia das normas constitucionais, entende-se como sendo minoritário essa 

posição, haja vista prevalecer o entendimento de que todas as normas constitucionais, sendo 

normas jurídicas e, portanto, imperativas e cogentes, apresentam um mínimo de eficácia, 

sobretudo no que se refere aos efeitos de ordem objetiva inerentes aos direitos fundamentais.   

Em sentido diametralmente oposto, estão os que entendem que a eficácia dos direitos 

sociais independe da edição de lei regulamentadora, o que é fundamentado tanto por uma 

interpretação literal do artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, no sentido de que a expressão 

“aplicação imediata” contida no aludido dispositivo significa que os direitos fundamentais 

podem ser aplicados diretamente da Constituição, como pelo entendimento de que a 

prevalência desta exigência incorreria na subordinação do texto constitucional a uma norma 

de inferior hierarquia. Tal exigência implicaria em uma completa ausência de força normativa 

às normas de direitos sociais, redundando-as em meras orientações e aconselhamentos aos 

agentes estatais.
49

 Entre os adeptos desta corrente também esta, entre outros, Eros Roberto 

Grau, para quem até mesmo as normas de cunho evidentemente programático independem de 

concretização legislativa.
50

 É nesse sentido que Sueli Gandolfi Dallari sustenta que nenhum 

legislador ou administrador pode invocar a ausência de norma regulamentadora para justificar 

a não aplicação imediata de norma de direito social.
51

  

Para uma terceira corrente, que se pode considerar como intermediária, em que pese 

todas as normas constitucionais serem dotadas de certo grau de eficácia, afastando-se assim o 

argumento utilizado pela primeira corrente, as normas de direitos fundamentais, sem que se 

negue a sua eficácia, exigem uma atuação concretizadora pelos órgãos estatais, em razão da 

sua forma de positivação, função e finalidade, exigência esta advinda da própria natureza do 
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Estado Social de Direito. 
52

 Nesse sentido, para os adeptos desta corrente doutrinária, o 

disposto no artigo 5º, § 1º, impõe aos órgãos estatais o dever de maximização da eficácia dos 

direitos fundamentais, dotando-os de poderes para promoverem as “condições para que os 

direitos e garantias fundamentais sejam reais e efetivos” 
53

, conferindo-se ao dispositivo em 

referência uma natureza principiológica de mandado de otimização. Conforme pontuado por 

Ingo Sarlet, o aludido dispositivo gera uma presunção em favor da aplicabilidade imediata das 

normas de direitos fundamentais, de modo que eventual recusa de sua aplicação, por ausência 

de ato concretizador, deverá necessariamente ser justificada, presunção esta que não atua em 

favor das demais normas constitucionais em geral, muito embora também dotadas de eficácia 

imediata.
54

 Isso não significa dizer, contudo, que mesmo entre os direitos fundamentais não 

possam existir distinções no que concerne à graduação desta eficácia “a depender da forma de 

positivação do objeto e da função que cada preceito desempenha”.
55

 

No âmbito desta vertente, e no que se refere ao modo de positivação e à estrutura da 

norma, sustenta-se que as normas de direitos sociais apresentam conotações imprecisas e 

generalizadas se comparadas às normas de direitos civis e políticos, carecendo de 

condensação normativa; bem como que referidas normas, para a sua efetivação, ensejam o 

enfrentamento de questões que exigem a atuação do Poder Legislativo,
56

 órgão legitimado 

democraticamente para definir a destinação de recursos e com competência 

constitucionalmente prevista para as matérias de ordem orçamentária. Mais especificamente 

no que se relaciona à estrutura da norma, há quem aponte haver diferença entre as que 

garantem direitos de defesa e as garantidoras de direitos a prestações. Nesse sentido são as 

lições Clèmerson Merlin Clève:      

 

[...] a estrutura normativa de uma disposição tratando de um direito de defesa 

não é equiparável à estrutura de um direito prestacional. Há nas disposições 

contemplando direitos de defesa, em geral, um grau de determinabilidade 

maior. Por isso, nós encontramos nos direitos de defesa mais frequentemente 

possibilidade de aplicação imediata, porque muitas vezes do que se trata é 

impedir que o Estado venha a obstaculizar o exercício do direito pelo 

cidadão, um direito que poderia desde logo ser por ele exercido não fosse a 

atuação desconforme ou inconstitucional do Estado. Tudo se passa de modo 

diferente em relação à estrutura dos direitos prestacionais, porque esses 

direitos, ao contrário, só podem ser exercitados em virtude de uma atuação 

positiva, de cunho legislativo primeiro, de cunho administrativo ou material 
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depois, do Poder Público. Porque não fora a atuação do Estado, certamente 

esse direito não poderia ser satisfeito.
57

 

 

  Discorda-se do argumento de que, sob o aspecto estrutural, apenas as normas 

constitucionais de direitos sociais sejam carecedoras de atuação complementar positiva do 

Estado, o que, como vimos anteriormente, decorre de uma argumentação de cunho ideológico 

para afastar a exigibilidade dos direitos desta natureza, haja vista que também os ditos direitos 

de defesa não se satisfazem mediante a mera previsão da norma na Constituição, mas sim 

mediante uma atuação do Poder Público. Em melhor medida, todos os direitos fundamentais, 

inclusive os de defesa, exigem um conjunto de medidas a serem empreendidas pelo Estado, 

inclusive a envolver investimento de recursos, não sendo os custos dos direitos uma 

exclusividade dos direitos sociais.
58

 

Entende-se que os argumentos comumente adotados para justificar que a necessidade 

de completude normativa seria uma exclusividade dos direitos sociais, tais como a escassez de 

recursos – “reserva do possível” –, a exigir uma atuação prospectiva do Legislativo, órgão 

democraticamente legitimado para a definição da destinação de recursos e para a elaboração 

de leis orçamentárias; e a indeterminabilidade dos conceitos normativos, que seriam mais 

vagos e fluidos nas normas de direitos sociais, ao exigir a densificação da norma, são, em 

larga medida, também aplicáveis aos direitos civis e políticos. Conforme apontado 

anteriormente, a diferença não está na estrutura da norma, mas na adoção de uma concepção 

liberal dos direitos fundamentais, e no histórico liberal de constituição do Estado, onde as leis 

e as estruturas estatais voltadas à garantia dos direitos de defesas já estão presentes em grande 

medida, ao passo que a estrutura estatal reservada à realização dos direitos sociais e à escassez 

de recursos de países onde impera a pobreza e a desigualdade social exige atuação mais direta 

e efetiva do Poder Público.       

Feita essa ressalva, e anotando-se que a cogência das normas constitucionais de 

direitos sociais – direitos subjetivos que são – impõe a sua justiciabilidade perante o Poder 

Judiciário, não podendo o Estado se omitir de seu dever de conferir concretude aos direitos 

fundamentais, mas, pelo contrário, a eles conferir a máxima efetividade, tem-se que a 

implementação de tais direitos deve ocorrer em consonância com a lei das competências 

normativas, de sorte que, a princípio, a prestação fática e material dos direitos sociais pelo 

Poder Executivo se dê em consonância com as ponderações efetuadas pelo legislador, 
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observadas suas competências constitucionais, aqui incluídas, notadamente, a de disciplinar as 

normas constitucionais, mormente nos casos de reserva absoluta de lei. Do mesmo modo, no 

exercício da função legislativa, deve o legislador atuar em observância às ponderações já 

efetuadas e de atribuição dos constituintes originário e reformador, circunscrevendo sua 

atividade aos contornos traçados pelo constituinte.    

A ressalva de que a lei como exigência à eficácia dos direitos sociais trata-se de um 

requisito a priori decorre da possibilidade de sua dispensa nos casos em que tais direitos 

visam resguardar o que se reconhece como mínimo existencial, compreendido como 

condições mínimas para uma existência digna.  

 Sem por ora adentrar na análise do núcleo essencial dos direitos fundamentais, o que 

se fará no próximo tópico, no que se refere a sua realização independentemente de lei, insta 

trazer a lume o posicionamento inovador de Otto Bachof que, já no início da década de 

cinquenta, reconheceu, com fundamento direto no princípio da dignidade humana previsto na 

Constituição alemã, como sendo subjetivo o direito à prestação visando à garantia de recursos 

mínimos para uma existência digna.
59

 Duas décadas mais tarde, o próprio Tribunal Federal 

Constitucional reconheceu
60

 esse direito subjetivo à prestação, também com fundamento 

direto na Constituição, consolidando-se na jurisprudência constitucional alemã a concepção 

da devida garantia estatal ao mínimo existencial, compreendido como conteúdo essencial do 

princípio do Estado Social de Direito. 
61

 

A doutrina alemã influenciou sobremaneira a doutrina e jurisprudência brasileiras, 

que, pautando-se nos princípios da dignidade humana e da vida, base de todos os direitos 

sociais e previstos expressamente no texto constitucional, firmou considerável consenso no 

sentido de que o mínimo existencial apresenta tanto uma dimensão negativa, a impedir 

intervenções estatais e de particulares aptas a mitigá-los, como uma dimensão positiva, a 

ensejar o direito a prestações do Estado. 
62

 A vocação prestacional do mínimo existencial tem 

se consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo diversas as decisões 

reconhecendo o dever de prestação independente de lei ou política pública, nesses casos, 
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consoante a linha argumentativa adotada pelo Ministro Celso de Mello na conhecida ADPF 

45, da qual vale transcrever o seguinte excerto:  

 

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em 

particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar 

do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua 

própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, 

condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 

fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão 

estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. [...] Não 

obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de 

opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam 

investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela 

absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de 

atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de 

modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, 

comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, 

afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de 

um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível 

consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas 

necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do 

indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e 

até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a 

possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a 

todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada 

pelo Estado.
63

 

 

Pautando-se nesses argumentos, e em todo substrato teórico desenvolvido ao longo 

deste trabalho, em linhas conclusivas no que atine à eficácia das normas constitucionais 

garantidoras de direitos sociais, pode-se afirmar que a implementação desses direitos requer 

uma atuação complementar do Estado, exigindo-se, a priori, a edição de leis como requisito 

para a sua efetivação, o que pode ser dispensado nos casos em que o que se busca garantir são 

condições mínimas a uma vida digna.  

Não se olvida a dificuldade de se definir o conteúdo do que venha a ser o mínimo 

existencial, o que certamente dependerá das condições fáticas existentes, dos recursos 

efetivamente disponíveis e da espécie do direito social abordado, a exigir uma ponderação do 

agente estatal com vistas a definir a exata prestação devida.  

De toda sorte, para a ponderação a ser realizada com vistas a assegurar o mínimo 

existencial, mesmo diante da ausência de lei editada pelo órgão democraticamente eleito, 

vale-se da concepção de direitos fundamentais sociais adotada por Robert Alexy, bem como 

de seu entendimento de que apenas mediante o sopesamento de princípios tal garantia se torna 

possível.      
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 Para a elaboração de sua teoria, o jusfilósofo alemão elenca previamente os 

argumentos favoráveis e contrários à existência dos direitos sociais. Entre os primeiros se 

destacam: a) a ideia de que a liberdade jurídica exige a liberdade fática, de modo que esta 

apenas pode ser realizada se a pessoa tiver condições reais de exercê-la, e b) o entendimento 

de que a liberdade fática de muitos titulares de direitos fundamentais não encontra seu 

substrato material em um espaço por eles controlado, dependendo necessariamente das 

atividades estatais. Ao tratar deste segundo argumento, Alexy destaca que a questão central 

está justamente em demonstrar porque a liberdade fática deve ser garantida diretamente pelos 

direitos fundamentais,
64

ao que sustenta que a razão de ser dos direitos fundamentais é a de 

proteger juridicamente aquilo que é especialmente importante para o indivíduo – argumento 

formal –, bem como que, independente da proteção jurídica formal, os valores do 

ordenamento são no sentido de que todos devem ter garantidas condições mínimas para o 

desenvolvimento da personalidade humana – argumento substancial.
65

Por outro lado, entre os 

argumentos contrários à realização dos direitos sociais independente de lei estão: a) o da 

inobservância da competência constitucionalmente prevista, na medida em que a competência 

legislativa de conferir concretude ao conteúdo indeterminado dos direitos sociais, 

estabelecendo-se as políticas sociais, acaba sendo deslocada para a competência judicial, 

órgão destituído de legitimidade democrática e que sequer conta com critérios jurídicos para 

elaboração de políticas; além do judiciário também não possuir competência para tratar de 

política orçamentária, e  b) o argumento substancial, consistente na concepção de que os 

direitos fundamentais sociais são, em verdade, incompatíveis com as ditas normas 

constitucionais materiais, entendidas estas somente como as que se voltam a garantir a 

liberdade. Partindo-se, então, dos argumentos favoráveis e contrários acima tratados, Alexy 

defende que para se aferir quais direitos sociais, de fato, devem ser garantidos, o sopesamento 

de princípios é imprescindível.  Nessa medida, deve-se, de um lado, alocar o princípio 

material da liberdade fática e, do outro, os princípios materiais contrapostos somados ao 

princípio formal da competência decisória do legislador democraticamente legitimado e o 

princípio formal da separação de poderes.
66

 Muito embora o autor ressalve a peculiaridade 

dogmática de cada espécie de direito fundamental social para a averiguação do conteúdo a ser 

protegido, Alexy sustenta que o direito social deve ser efetivamente garantido nos casos em 

que o princípio da liberdade fática apresentar maior peso que os princípios materiais e formais 
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contrapostos, o que, segundo ele, sempre ocorrerá nos casos dos direitos sociais mínimos ou 

mínimo existencial.
67

 

 

3.3 O mínimo existencial e a sua delimitação: Teoria Absoluta e Teoria Relativa do 

Conteúdo Essencial 

 

 Verificados os contornos dogmáticos da teoria dos direitos fundamentais para se 

garantir o mínimo existencial, restam alguns apontamentos sobre a previsão de referido 

princípio no ordenamento nacional, bem como quanto ao seu conteúdo propriamente dito.  

Como visto, a positivação do núcleo essencial dos direitos fundamentais foi 

originariamente estabelecida no artigo 19.2 da Lei Fundamental de Bonn, previsão esta 

seguida, posteriormente, pelas Constituições de Portugal e da Espanha e, na América do Sul, 

pela Constituição do Chile de 1980. No plano internacional dos direitos humanos, a Carta de 

Direitos Fundamentais da União Europeia estabelece em seu artigo 52.1 que “qualquer 

restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela presente Carta deve ser 

prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades”.
68

 

No Direito brasileiro, Ana Paula de Barcellos expõe, com acuidade, os fundamentos 

garantidores do mínimo existencial que, segundo a jurista, são de duas ordens: jusfilosóficos e 

jurídicos. De acordo com o primeiro, uma sociedade contemporânea regrada por postulados 

humanistas e pela democracia deve ter a dignidade humana como seu valor fundamental. No 

que concerne ao plano jurídico, a Constituição Federal de 1988  tornou a dignidade da pessoa 

humana seu princípio fundante, com todas as consequências hermenêuticas que esse status 

jurídico acarreta.
69

 Ademais disso, salienta a jurista, que uma Constituição democrática busca 

realizar ao menos dois principais objetivos: assegurar um consenso mínimo e garantir o 

pluralismo político. Nesse sentido, resta por adotar decisões políticas fundamentais como a de 

garantir um mínimo de direitos aos indivíduos, independente das deliberações das maiorias 

eleitas, e por assegurar a abertura do sistema e o exercício democrático, de modo que se 

assegure o respeito aos consensos mínimos estabelecidos pela Constituição,
70

 sob pena de 

                                                 
67

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais.  op. cit. p. 517.  
68

 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. op. cit., p. 133. 
69

 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. op. cit., p. 248-249. 
70

Idem, p. 250.  
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violação ao princípio constitucional e consequente exigibilidade judicial da prestação 

equivalente.
71

 

Já para Ingo Sarlet, embora inexista dispositivo expresso assegurando o mínimo 

existencial na Constituição Federal de 1988, tais direitos estão implicitamente assegurados, o 

que, segundo o autor, resulta das cláusulas pétreas previstas em seu artigo 60, § 4º.
72

 

Feitos esses apontamentos acerca da fundamentação do mínimo existencial em nosso 

ordenamento, impende-se analisar, então, no que de fato consiste esse preceito. 

De acordo com Juan Carlos Gavara de Cara, baseando-se nas lições de Gunter Durig, 

o qual entende ser o precursor do entendimento que identifica o mínimo existencial com a 

dignidade humana, esta expressa o sentido de que toda pessoa, independente do tempo e do 

espaço, apresenta uma essência que a capacita a adotar decisões próprias sobre si mesma e 

sobre a configuração do mundo que a rodeia, conferindo-lhe plena autonomia.
73

 

 Em sentido aproximado, J.J. Gomes Canotilho compreende referidos direitos como o 

mínimo a ser garantido a todas as pessoas com vistas a possibilitar até mesmo a fruição de 

outros direitos:  

 

Das várias normas sociais, econômicas e culturais é possível deduzir-se um 

princípio jurídico estruturante de toda a ordem econômico-social português: 

todos (princípio da universalidade) têm um direito fundamental a um núcleo 

de direitos sociais (minimum core of economic and social rights), na 

ausência do qual o estado português se deve considerar infractor das 

obrigações jurídico-sociais constitucionais e internacionalmente impostas.
74

 

 

Ricardo Lobo Torres sustenta que, embora direitos como a educação e a moradia não 

sejam originariamente tidos como direitos fundamentais, adquirem esse status ao se 

configurarem como um mínimo sem o qual o homem não sobrevive. Importante observação 

feita pelo autor é a de que a obrigação estatal não se esgota na garantia do mínimo existencial, 

embora, segundo ele, ao contrário do que ocorre com o núcleo essencial, as demais prestações 

positivas devidas pelo Estado estão sujeitas à reserva do possível. 
75

 

Para Vidal Serrano Nunes Júnior, o mínimo essencial impõe a preservação material do 

ser humano, assegurando-lhe “condições mínimas para a preservação da vida e para a 
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SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, op. cit., p. 354. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. op. cit., p. 470.  
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 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. op. cit., p. 243-244.  
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integração na sociedade, como uma questão prejudicial às políticas públicas a serem 

desenvolvidas pela governança estatal”.
76

 

 A partir da concepção de mínimo existencial, a conclusão que se chega é a de que o 

Estado não pode deixar de prover condições mínimas de vida à população, devendo 

empreender atuações estatais positivas nesse sentido, anotando-se que, nas ponderações 

administrativas a serem realizadas pela Administração, quando o princípio material a ser 

concretizado envolver o mínimo existencial, seu peso será sempre maior que o peso do 

princípio material colidente somado ao princípio formal correspondente.  
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4 A REALIZAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

4.1 Funções estatais, função administrativa e a realização do interesse público 

 

Pautando-se na concepção teleológica do Estado, segundo a qual o Estado não pode 

ser compreendido como um fim em si mesmo, mas como um instrumento voltado à obtenção 

do interesse público, para o objetivo deste trabalho insta desenvolver algumas premissas para 

uma melhor compreensão da maneira pela qual as atividades estatais são realizadas com vistas 

a este propósito, sobretudo no que se refere à atividade exercida pela Administração Pública, 

desvendando-se com maior clareza o que, afinal, se entende por interesse público como fim 

último a ser promovido pelo Estado.        

Ao tratarmos no primeiro capítulo sobre as razões que culminaram, inicialmente, na 

criação do Estado e, mais tarde, nos mecanismos voltados à limitação do exercício 

concentrado do poder, verificou-se o intento de formação de uma sociedade organizada, 

voltada à obtenção de um bem comum, e de maneira que o poder fosse exercido sem 

cometimento de abusos. 

Viu-se, nesse sentido, que a Teoria Política da Tripartição dos Poderes acabou sendo 

adotada pela ampla maioria das Constituições modernas, concebendo-se um modelo de 

limitação de poder engendrado na repartição das funções estatais entre seus três diferentes 

poderes, que passam cada qual a exercer suas funções típicas e a fiscalizar o exercício das 

funções desempenhadas pelos demais.     

O que ocorre é uma divisão das atividades estatais entre os três blocos orgânicos que 

se convenciou denominar de Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário -, sem se descurar 

que o poder, na verdade, é uno e indivisível. Diz-se que cada um deles exerce suas funções 

típicas na medida em que realiza predominantemente as atividades ordenadas pela 

Constituição, e que lhes são características, mantendo-se a possibilidade de exercer, a 

depender do regramento constitucional vigente, e de forma atípica, atividades que não lhes 

são próprias. 

Cada uma no exercício de suas atribuições típicas e atípicas, constitucionalmente 

delimitadas, a proporcionar o que se convencionou denominar de “freios e contrapesos”, as 

atividades estatais buscam, em última instância, exercer todas elas a função estatal, entendida 
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esta como o dever do Estado de “alcançar o interesse público, mediante o uso dos poderes 

instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica”.
1
”.

1
 

Essa definição consolida o Estado como instrumento para se alcançar o bem comum, 

afastando-se da concepção de Estado como fim e si mesmo. Consoante os ensinamentos de 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, o Estado constitucionalmente estruturado “se acha em 

condições de levar a efeito o seu fim, razão de ser da sua existência, qual seja, o bem comum 

do Estado-sociedade”.
2
 

Anote-se que por função deve se compreender a atividade dotada das prerrogativas 

necessárias para se obter o fim almejado, no caso, o interesse público. Existe função “quando 

alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse de outrem, 

necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las”.
3
 Portanto, o Estado 

age em prol dos interesse dos particulares, enquanto partícipes da sociedade (dimensão 

pública dos interesses individuais) e, exatamente porque nessa condição possui prerrogativas 

aptas a viabilizar o interesse comum, que atuam como instrumento para o cumprimento de um 

dever
4
.      

Entre os critérios utilizados para se identificar as funções do Estado, o critério formal, 

aqui adotado, se pauta pelas características atribuídas pelo Direito a cada uma delas. Sob tal 

perspectiva, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a função legislativa é aquela exercida 

pelo Estado, por via de normas gerais, via de regra abstratas, que inovam na ordem jurídica. 

Já a função administrativa consubstancia-se na atividade exercida pelo Estado, ou por quem 

lhe faça as vezes, no âmbito da intimidade de sua estrutura e sob regime hierárquico, mediante 

o desempenho de comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais, 

sempre submetendo-se ao controle pelo Poder Judiciário. Finalmente, a função jurisdicional 

se refere à atividade do Estado exercida por meio de decisões, proferidas apenas e somente 

pelo Judiciário, que resolvem controvérsias com força de “coisa julgada”.
5
 

Em uma aprofundada análise sobre as funções estatais, Ricardo Marcondes Martins 

enumera seis aspectos que lhes considera inerentes, quais sejam: a busca do interesse público, 

a imposição de um dever, o cumprimento dos princípios constitucionais, a edição de normas 

jurídicas, a edição de atos jurídicos e a irrelevância ou secundariedade do elemento volitivo 

                                                 
1
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. op. cit., p. 29. 

2
 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha, Princípios Gerais de Direito Administrativo, 3ª ed., 2ª tir., vol. I. 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 30. 
3
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. op. cit., p. 31.  

4
 Idem, p. 32. 

5
 Idem, p. 36. 
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do agente estatal.
6
Dessa maneira, toda função estatal importa na busca da realização do bem 

comum, imposta ao agente, a ser concretizada mediante a efetivação dos princípios 

constitucionais, o que apenas é possível por meio da edição de normas jurídicas decorrentes 

da vontade global do ordenamento jurídico, e não do agente.  

Sobre os aspectos das funções estatais acima delineados, cumpre-se, inicialmente, 

tecer algumas considerações sobre a ideia de interesse público como finalidade última do 

Estado.   

Com supedâneo na doutrina de Renato Alessi, o conceito de interesse público 

apresentado por Celso Antônio Bandeira de Mello é o mais acatado pela doutrina nacional. 

Para o eminente jurista, o interesse público é “resultante do conjunto de interesses que os 

indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da 

sociedade e pelo simples fato de o serem”.
7
 Para o autor, portanto, o interesse público não se 

identifica e nem contraria o interesse individual, mas o abarca em sua dimensão pública, ou 

seja, acopla ao interesse público o interesse do indivíduo decorrente da sua condição de 

membro da coletividade em que está inserido. Com o escopo de elucidar tal distinção, o autor 

exemplifica com a provável ausência de interesse de um administrado, individualmente, em 

ter seu imóvel expropriado, o que não significa que ele possa ter interesse jurídico na 

inexistência do instituto da desapropriação caso esta venha a seu desfavor.
8
 

Do mesmo modo, o interesse público não se confunde com os interesses do Estado 

enquanto pessoa jurídica, considerado estes como interesses individuais do Estado. Não 

obstante a referida distinção, e diversamente do que ocorre com os particulares, o Estado 

apenas poderá defender seus interesses individuais quando estes coincidirem com os 

interesses públicos propriamente ditos. Nesse sentido, o citado jurista exemplifica essa 

coincidência de interesses ao anotar não ser concebível que o Estado recuse administrativa e 

judicialmente a responsabilidade patrimonial por atos lesivos a terceiros, quando 

reconhecidamente os cometeu; ou mesmo que atue para pagar valor ínfimo nas 

desapropriações que empreende mesmo em confronto com os preceitos constitucionais que 

preveem justa indenização.
9
 

                                                 
6
 Para o autor, que adota o critério material de identificação das funções do Estado, embora reconheça que 

muitas das enunciações de Montesquieu são totalmente impertinentes ao direito positivo brasileiro, com a 

redação do artigo 2 da CF/88, não há como negar que os traços gerais de sua teoria foram adotados pelo direito 

positivo brasileiro.(MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: 

Malheiros, p. 43).  
7
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. op. cit., p. 62.. 

8
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Grandes temas de Direito Administrativo. A noção jurídica de 

“interesse público”. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 182. 
9
Idem, p. 189. 
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O interesse público a ser protegido não é intangível, mas decorre do próprio direito 

positivo
10

, sendo inicialmente delimitado pela Constituição e, a seguir, pelo Poder Legislativo 

na elaboração de normas legislativas e, posteriormente, pelo Poder Executivo na edição de 

atos administrativos. 

Apoiado nesta acepção de interesse público, Celso Antônio Bandeira de Mello 

propugna como princípio geral do Direito a supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado, condição da própria existência da sociedade, na medida em que viabiliza a realização 

do interesse da coletividade nos termos acima delineados. Como decorrência deste princípio é 

que se estabelecem prerrogativas à Administração, como a imperatividade, a exigibilidade, a 

autoexecutoriedade e a autotutela de seus atos, que, em última instância, atuarão como 

deveres-poderes instrumentais para o cumprimento da finalidade última do Estado. Por 

evidente, e tal como enfaticamente sublinhado pelo autor, tais prerrogativas apenas poderão 

ser validamente exercidas em estrita obediência aos preceitos constitucionais, “na extensão e 

intensidade proporcionais ao que seja irrecusavelmente requerido para o atendimento do 

escopo legal a que estão vinculados”. 
11

 

Para Humberto Bergmann Ávila dois são os significados possíveis para a expressão 

“interesses públicos” em um Estado de Direito. O primeiro deles é o de que a norma deve 

possuir fundamento de validade dentro de determinado ordenamento jurídico. O outro 

significado é o de que o interesse público deve representar uma necessidade racional para uma 

comunidade política, um preceito ético-político que aponta as necessidades da comunidade 

independente de qualquer positivação
12

. Todavia, de forma diversa de Celso Antônio 

Bandeira de Mello, Ávila, pautando-se em sua classificação de postulados normativos como 

“condição de possibilidade do conhecimento do fenômeno jurídico”, e de princípios como 

normas de razão prima facie e fundamento de aplicação do Direito, entende que a supremacia 

do interesse público não se trata nem de postulado, nem de princípio, apto a ser submetido ao 

procedimento de ponderação.
13

 No entendimento do autor, a advogada supremacia implica em 

sua prevalência sobre quaisquer outros interesses, em todas as circunstâncias, de modo que, 

nesse sentido, não haveria como se vislumbrar o submetimento deste princípio ao 

sopesamento com outros colidentes.  

                                                 
10

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. op. cit., p. 64. 
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Idem, p. 101-102.  
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 ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. 

Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo, n. 24, 1998, p. 175. 
13

Idem, p. 178.  
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Conforme bem observado por Emerson Gabardo, o fato do princípio da supremacia 

estabelecer sua prevalência deve ser compreendido como uma condição a priori, como um 

“ponto de partida” preferencial, não se tratando de um critério exclusivo de decisão, pois a 

realidade “não admite decisões com base em apenas um pressuposto”. Esclarece o referido 

autor que o elemento a adquirir supremacia é o “interesse público”, e não o “princípio da 

supremacia do interesse público”, conforme sustentam aqueles que buscam mitigar o 

princípio em comento.
14

 Nesse sentido, Gabardo assim elucida a questão:  

O argumento contraprincipiológico parece decorrer de certa confusão teórica 

entre a supremacia como conteúdo definitório do princípio (situação interna) 

e o seu momento externo. Ou seja, imbrica-se de forma equivocada o 

aspecto ontológico com o normativo. 
15

 

 

Tendo a classificação proposta por Renato Alessi e Celso Antônio Bandeira de Mello 

de interesses públicos primário e secundário, Daniel Wunder Hachem desenvolve os 

conceitos de interesse público em sentido amplo e de interesse público em sentido estrito, que 

considera mais adequados para a compreensão e definição do interesse público a ser tutelado. 

Para o administrativista, enquanto o interesse público em sentido amplo se refere a todo 

interesse resguardado pelo ordenamento jurídico, cuja satisfação deve ser garantida pelo 

Estado, o interesse público em sentido estrito se identifica com o interesse geral, a ser 

delimitado pelos agentes estatais no caso concreto, nas hipóteses em que a lei lhes atribua 

competência para tanto.
16

 

A relevância e utilidade desses conceitos estão na possibilidade de, a partir deles, se 

extrair o entendimento de que, apesar do interesse público garantido pelo ordenamento 

jurídico como um todo, o agente estatal poder, no caso concreto, extrair o legítimo interesse 

público cabível para o contexto fático existente. Tal possibilidade não implica em uma 

autorização de atuação contrária à norma, mas proporciona condições mais apropriadas para 

uma aplicação justa do Direito, na medida em que os valores positivados são interpretados em 

harmonia com as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, a atribuição de tais 

prerrogativas ao agente permite a satisfação do interesse da coletividade na realidade 

concreta, ainda que em detrimento de interesses coletivos e individuais também juridicamente 

protegidos. Daí a observação do autor sobre a importância de que as decisões sejam 

                                                 
14

GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil para além do bem e do 

mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 294.  
15

 Idem, p. 295. 
16

HACHEM, Daniel Wunder. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. Belo Horizonte: 

Fórum, p. 181. 
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satisfatoriamente motivadas, com exposição detalhada das circunstâncias fáticas que a 

embasaram.
17

  

Filiando-se ao conceito de interesse público delineado por Celso Antônio Bandeira de 

Mello, e apoiado em sua própria definição de função estatal, acima exposta, Ricardo 

Marcondes Martins destaca a imprescindibilidade da ponderação como instrumento de 

exercício da função administrativa e, portanto, de definição do interesse público a ser tutelado 

no caso concreto.
18

 Segundo o autor, esta ponderação consiste no próprio aspecto substancial 

da função administrativa, que pode ser compreendida como a “apuração da medida 

constitucional da exigência de cumprimento de determinados fins, tendo em vista as 

circunstâncias do caso concreto, a atividade legislativa até então exercida e as diferenças de 

peso efetuadas pelo constituinte; bem como a fixação para o caso concreto, de acordo com a 

medida apurada, dos meios necessários para realização desses fins” 
19

. 

Portanto, o interesse público a ser perseguido pela Administração Pública será aquele 

extraído da ponderação de princípios a ser realizada pelo agente, sempre a partir das 

circunstâncias fáticas e jurídicas concretamente estabelecidas. 

Da análise da busca do interesse público como um dos aspectos das funções estatais, 

dois outros podem ser depreendidos: a natureza da função estatal como um dever, na medida 

em que referida busca se impõe de modo cogente ao agente estatal, não se tratando de uma 

faculdade a ele atribuída; e o aspecto de cumprimento dos princípios constitucionais, no 

sentido de que, como visto, a tarefa de se concretizar o interesse público ocorrerá mediante 

ponderações voltadas à aplicação de princípios constitucionais, em que princípios materiais e 

formais devem ser observados, de modo a se garantir o sopesamento de princípios materiais 

mediante a devida consideração das competências normativas. Sobre a correlação entre a 

efetivação de princípios constitucionais e a realização do interesse público, cumpre-se trazer à 

baila os ensinamentos de Rodríguez-Arana Munóz, para quem fundamentos constitucionais 

positivados como a dignidade da pessoa humana e os direitos invioláveis que a ela estão 

relacionados implicam que a “operatividade dos direitos fundamentais se dirija para a 

organização de prestações positivas do Estado a favor do cidadão”, tornando 

“permanentemente possíveis sua existência, seu livre desenvolvimento e a manutenção de seu 

papel central no sistema”.
20

    

                                                 
17

 HACHEM, Daniel Wunder. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. op. cit., p. 190.  
18

MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. op. cit., p. 93. 
19

Idem. p. 95. 
20

 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. Derecho administrativo y Constitución. Granada: Cemci, 2000, p. 

108. 
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Outro aspecto de relevância, e de importância singular para o presente estudo, consiste 

em que todo exercício de função estatal implica na edição de uma norma jurídica, ao passo 

que a “incidência dos princípios jurídicos ou decorre da edição de uma norma ou causa essa 

edição.”
21

, sobretudo ao se adotar o conceito de norma jurídica acatado neste trabalho, que 

considera como norma todo imperativo autorizante dotado de estrutura lógica hipotético-

condicional, e que não se restringe às normas classificadas como gerais e abstratas, como 

comumente se defende na doutrina. Nesse sentido, “legislar, julgar e administrar consiste na 

concretização de princípios constitucionais e, consequentemente, na edição de normas 

jurídicas”. 
22

 

  Finalmente, outros dois aspectos a serem destacados consistem na irrelevância da 

vontade do agente para o exercício da função estatal e na necessidade de edição de um ato 

jurídico para veiculação da norma produzida no exercício desta função. No que se refere ao 

primeiro, tem-se que o elemento volitivo do agente não tem qualquer importância para a 

edição da norma, devendo ser considerado tão somente sua correspondência material e formal 

com as normas de hierarquia superior, mormente a Constituição.
23

 Finalmente, exige-se a 

edição de um ato jurídico para a introdução da norma decorrente do exercício da função 

estatal propriamente dita. A partir desta distinção entre o veículo introdutor de norma e a 

norma efetivamente introduzida, diferenciação proposta por Tárek Moysés Moussallem
24

, e 

aqui adotada, pode-se afirmar, então, que enquanto a lei é um ato jurídico (veículo introdutor) 

de normas legislativas, o ato administrativo é um ato jurídico (veículo introdutor) de normas 

administrativas.  

A partir desta concepção de função estatal, e pautando-se na conceituação de função 

administrativa proposta por Celso Antônio Bandeira de Mello, Ricardo Marcondes Martins 

conceitua a função administrativa como a função estatal de editar normas jurídicas para a 

concretização dos princípios constitucionais, voltadas à realização do interesse público, 

mediante a edição de um veículo introdutor de normas genericamente denominado de ato 

                                                 
21

 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. Derecho administrativo y Constitución. op. cit., p. 52.  
22

 Idem, p. 53.  
23

Uma ressalva é feita nesta questão por Ricardo Marcondes Martins, ao apontar que, diferentemente do que 

ocorre no exercício das funções legislativa e jurisdicional, no âmbito da competência discricionária realizada no 

exercício da função administrativa, a vontade viciada do agente, muito embora não implique no vício do ato, 

resulta nas causas de um vício. Nesse sentido, o desvirtuamento da manifestação de vontade adquire relevância 

na medida em que se configura em meio para a apuração do vício, decorrente de (i) erro sobre as circunstâncias 

de fato ou de direito; (ii) intencional divergência do fim visado pelo agente e aquele previsto no ordenamento. 

(Idem, p. 57) .   
24
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administrativo, sendo exercida pelos Poderes Legislativo e Judiciário apenas em relação à sua 

auto-administração, e pelo Poder Executivo também em assuntos que lhes são privativos.
25

 

Segundo essa concepção de função administrativa, a qual aderimos, excluindo-se as 

atividades administrativas relacionadas à auto-administração de cada um dos Poderes, pode-se 

afirmar que  o Poder Executivo, de forma privativa, busca a realização do bem comum por 

meio de atos administrativos, editados com embasamento em normas constitucionais e 

infraconstitucionais, sempre passíveis de revisão pelo Poder Judiciário.  

Conforme ressalvado anteriormente, em que pese os aspectos das funções estatais até 

aqui abordados serem inerentes a todas as funções estatais, por certo cada uma das funções 

estatais apresentam características que lhes são peculiares.  

Foge do propósito deste estudo a análise pormenorizada do exercício de cada uma 

delas, contudo, para a abordagem da competência regulamentar da Administração Pública, 

questão a ser enfrentada no próximo capítulo, alguns apontamentos se fazem necessários para 

sublinhar a distinção entre o campo da competência discricionária dos agentes legislativos e 

administrativos e aquele voltado à realização da ponderação pelos referidos agentes estatais.  

 

4.2 Competência discricionária e ponderação administrativa  

 

Para a abordagem da competência vinculada e discricionária do administrador, parte-

se do conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre discricionariedade, que assim a 

define: 

[…] é a margem de liberdade que remanesça 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 

univocal para a situação vertente26
 

 

A partir do conceito transcrito, e com a ressalva de que o agente estatal, ao contrário 

do particular, não tem sua atuação pautada na liberdade de atuação, denota-se que a 

discricionariedade, na verdade, se dá no exercício da competência do agente de editar um ato 
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MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. op. cit., p. 77. 
26

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros. 

2. ed., 9 tir., p. 48. 
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nas situações em que detiver certa margem de avaliação, “segundo critérios de conveniência e 

oportunidade formuladas por ela mesma”
27

. 

Ao conceito de competência discricionária se contrapõe a concepção de competência 

vinculada, que consiste na competência de a Administração editar atos, com base em prévia e 

objetiva definição do único possível comportamento da Administração, não interferindo o 

agente administrativo com qualquer apreciação subjetiva.
28

 

Importante observação feita pelo citado jurista, que aqui merece destaque, se refere ao 

entendimento de que, mesmo sendo o interesse público o fim último sempre a ser buscado 

pelo administrador, a apreciação do que vem a ser tal interesse público, em determinado caso 

concreto, dependerá, “em certa medida, de uma apreciação subjetiva, isto é, de uma 

investigação insuscetível de se reduzir a uma objetividade absoluta”
29

. 

Dessa maneira, e conforme anotado por Afonso Rodrigues Queiró, o fundamento 

político da discricionariedade é precipuamente a impossibilidade de a lei prever todas as 

situações abstratamente
30

, fazendo-se necessário que, em alguma medida, os órgãos estatais 

detenham uma possibilidade de escolha, a serem adotadas no exercício de sua função. Já o 

fundamento jurídico consiste na garantia do Estado de Direito e na preservação da separação 

das funções estatais, ao passo que ao se conferir ao Poder Executivo uma possibilidade de 

escolha entre aquelas estabelecidas pela lei, assegura-se que o Poder Legislativo não 

concentre as atribuições de formulador e executor das leis.
31

 

Diante do caso concreto, sendo possível ao administrador, no exercício de sua 

competência, optar entre duas ou mais medidas, ambas agasalhadas pelo Direito, poderá optar 

por aquela que entenda melhor alcançar ao interesse público. Isso não significa, porém, que, 

diante de mais de uma medida válida, todas serão aptas a serem adotadas, mas sim que a 

medida escolhida se revele a melhor opção na análise do caso concreto.  

Eduardo García de Enterría propugna a “redução a zero” da discricionariedade 

administrativa, no âmbito fático de aplicação, nos casos envolvendo direitos fundamentais; 

obrigações legais de intervenção da Administração Pública em que esta se queda inerte, e nas 

situações em que, diante de duas alternativas, uma delas se evidencia a mais justa. 
32
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 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, op. cit., p. 438. 
28

 Idem, ibidem. 
29

 Idem. p. 439.  
30

QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Estudos de Direito Público. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra, 1989. 1 v., p. 99. 
31

 Idem. p. 100. 
32

ENTERRÍA, Eduardo García de. Democracia, jueces y control de la administración, 5. ed., Madrid: Thomson, 

2000, p. 259. 
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De toda sorte, sem se olvidar da relevância dos critérios indicados pelo jurista 

espanhol, é possível deles se despreender, haja vista que, como visto, a verificação da 

existência ou não de uma margem de escolha pelo administrador se dará diante do caso 

concreto, onde cada qual apresentará suas nuances e particularidades a serem consideradas. 

Acerca do esvaziamento da possibilidade livre de escolha pelo administrador no contexto 

fático de aplicação da norma, Celso Antônio Bandeira de Mello assim esmiúça a questão:  

 

Com efeito, discricionariedade só existe nas hipóteses em que, perante a 

situação vertente, seja impossível reconhecer de maneira pacífica e 

incontrovertível qual a solução idônea para cumprir excelentemente a 

finalidade legal. Ou seja: naquelas em que mais de uma opinião for 

razoavelmente admissível sobre a medida apropriada para dar a melhor 

satisfação ao objeto da lei. Em suma, está-se aqui a dizer que a 

discricionariedade é pura e simplesmente o fruto da finitude, isto é, da 

limitação da mente humana. À inteligência dos homens falece o poder de 

identificar sempre, em toda e qualquer situação, de maneira segura, objetiva 

e inobjetável, a medida idônea para preencher de modo ótimo o escopo 

legal.
33

 

 

Do excerto acima transcrito se depreende, portanto, que a autorização para que o 

administrador escolha uma das medidas válidas existentes exige que, previamente, se esgote a 

capacidade da “mente humana”, mediante argumentação e racionalização, de se obter a 

solução ótima para caso vertente.    

Nesse sentido, o procedimento de ponderação da Teoria dos Princípios, na medida em 

que se pauta em elementos de argumentação jurídica voltados a obter maior objetividade da 

solução, embora não absoluta, presta enorme serviço à apuração da legitimidade da 

competência discricionária.
34

 

Isso significa que se do procedimento da ponderação administrativa resultar apenas 

uma única solução jurídica a ser adotada, será o caso de competência vinculada, ao passo que 

se o resultado da ponderação concluir por duas ou mais alternativas admitidas pelo Direito, o 

sistema imputará a escolha ao agente, que deverá adotar aquela que entenda melhor atender ao 

interesse público
35

. Daí se conclui pela necessária diferenciação do exercício da competência 

discricionária e da realização da ponderação pelo agente administrativo, uma vez que o 

exercício da discricionariedade apenas ocorrerá ao término da ponderação, e somente nos 
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BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. op. cit., p. 441. 
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PIRES, Luis Manuel Fonseca. Controle judicial da discricionariedade administrativa: dos conceitos jurídicos 
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casos em que a ponderação indicar duas ou mais medidas reputadas válidas pelo Direito
36

. À 

vista disso, pode-se afirmar que o exercício da competência discricionária só tem início com o 

término do procedimento da ponderação, de sorte que o que confirma ou infirma a 

legitimidade da discricionariedade administrativa é o procedimento de ponderação da Teoria 

dos Princípios.
37

 

Outro a ponto a ser ressaltado, e consoante já anotado anteriormente ao tratarmos da 

lei das competências normativas, é que a atuação discricionária do agente administrativo é 

limitada pela incidência do princípio formal que confere primazia às ponderações realizadas 

previamente pelo legislador – além daquelas efetuadas pelos poderes constituintes originário e 

reformador. Importante nota a ser feita é a de que o aludido princípio formal tem incidência, e 

portanto também limita a atuação do administrador, nos casos em que inexiste prévia lei 

formal disciplinando determinada matéria, na medida em que, em tais hipóteses, muito 

embora o legislador não tenha imposto expressamente uma obrigação ou proibição, com a sua 

omissão resta por estabelecer uma conduta facultativa ao administrador, de onde se conclui 

que, também nesses casos, a competência normativa do legislador foi observada. Isso quer 

dizer que, ao não se editar a lei, houve, pelo legislador e no plano abstrato, uma consideração 

de que o peso do princípio concretizado pela omissão prevalece sobre o peso do princípio 

concretizado pelo agente administrativo. A incidência do princípio formal da competência 

normativa do legislador, tanto quando existente lei disciplinadora, como nos casos de omissão 

de lei, é assim bem esclarecida por Ricardo Marcondes Martins: 
38

 

 

Em ambos os casos, há uma decisão legislativa: no primeiro caso em prol da 

respectiva disciplina legislativa, no segundo em prol da não disciplina. A 

Administração Pública sempre deve levar em consideração, nas ponderações 

que realiza, o peso do referido princípio formal. Assim, não é correto supor 

que somente a lei expressa interfere na discricionariedade administrativa. A 

inexistência de lei também interfere, pois, objetivamente, também é 

considerada fruto de uma decisão legislativa.  

 

Ainda sobre o exercício da competência discricionária do administrador, que deve 

observância à ponderação efetuada previamente pelo legislador, insta anotar a faculdade deste 

último de editar normas legislativas completas e normas legislativas incompletas, embora não 

com toda a liberdade, conforme se verá adiante ao tratarmos da discricionariedade legislativa. 
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No primeiro caso, a hipótese, a consequência e a finalidade normativas são precisamente 

definidas pelo legislador, não deixando margem de atuação para o agente administrativo. Já 

no segunda hipótese, a incompletude será total quando o legislador deixar de estabelecer a 

hipótese, a consequência ou a finalidade normativa, restando a complementação ao 

administrador no momento de aplicação da lei; ou a incompletude será parcial nos casos em 

que são estabelecidas pelo legislador duas ou mais hipóteses, consequências ou finalidades 

normativas, restando ao administrador a adoção daquela que melhor atenda ao interesse 

público.
39

 

 Outra importante anotação a ser feita se refere à distinção entre a Teoria Legalista da 

Discricionariedade Administrativa e a Teoria Neoconstitucionalista
40

, adotada no presente 

estudo. De acordo com a primeira, a discricionariedade administrativa está diretamente 

relacionada com a margem de atuação conferida ao administrador pelo legislador, o que 

restringe a ocorrência de discricionariedade administrativa tão somente aos casos de 

incompletude normativa. De forma diversa, para a Teoria Neoconstitucionalista, a fonte da 

discricionariedade administrativa não é exclusivamente o legislador, mas o Direito 

considerado como um todo. Desse modo, para essa última teoria, embora a atuação legislativa 

seja relevante para a aferição da discricionariedade ou vinculação administrativa, não é 

condição necessária e nem suficiente, na medida em que para sua verificação o Direito deverá 

ser analisado globalmente à luz do caso concreto.
41

 

Finalmente, e embora fuja do escopo deste trabalho a análise pormenorizada da 

discricionariedade administrativa, considera-se, na linha defendida por García de Enterría e 

Fernandez, que os conceitos vagos, fluídos e indeterminados não invocam o exercício da 

competência discricionária, mas sim uma atividade interpretativa. A aplicação de conceitos 

jurídicos indeterminados trata-se, também a nosso ver, de um processo vinculado que se 

esgota no processo intelectivo de compreensão de uma realidade
42

. Essa atividade 

interpretativa busca afastar a indeterminação do enunciado e alcançar uma “unidade de 

solução justa”, o que se obtém mediante atividade de cognição, e não de volição, no sentido 

de escolha.
43

 Em sentido análogo, Fernando Sainz Moreno esclarece que um conceito é 

indeterminado se não apresenta limites precisos, havendo sempre uma zona de certeza 
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positiva, uma zona de certeza negativa e, entre elas, um zona de indeterminação, em que o 

conceito ali situado, para ser desvendado, exige uma interpretação voltada a uma solução 

justa, ou seja, coerente com a ideia de justiça que a norma expressa e que equivale ao 

princípio de uma solução verdadeira.
44

 

Contrapondo-se a este entendimento estão aqueles que vislumbram nos conceitos 

jurídicos indeterminados uma margem de discricionariedade à Administração, podendo-se 

mencionar, também no âmbito da doutrina espanhola, entre outros, os entendimentos de Eva 

Desdentado Daroca e Mariano Bacigalupo. De acordo com Daroca
45

, existem entre os 

conceitos aqueles que são “jurídico-políticos”, os quais podem  ser decifrados pela 

Administração conforme a conveniência para se obter o interesse público. Em sentido 

próximo, Bacigalupo
46

 defende que os conceitos indeterminados não contam com um 

parâmetro de decisão, cabendo à Administração a definição de critérios para a aplicação do 

conceito.  

No Brasil, a compreensão de que os conceitos indeterminados ensejam 

discricionariedade pode ser traduzida pelos entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro e 

Celso Antônio Bandeira de Mello. Para Di Pietro
47

, referidos conceitos caracterizam-se pela 

mutabilidade, de modo que para a aferição dos valores neles contidos, variáveis no tempo e no 

espaço, pode a Administração se valer da discricionariedade. Nesse mesmo sentido, para 

Celso Antônio Bandeira de Mello, muito embora a concorrência de fatores fáticos e concretos 

atuem para delimitar o âmbito de intelecção dos conceitos imprecisos, conferindo-se 

densidade suficiente para se dissipar as dúvidas quanto à aplicabilidade do conceito, haverá 

situações em que mais de uma intelecção será admissível, não podendo se afirmar que “um 

entendimento divergente do que se tenha será necessariamente errado, isto é, “objetivamente 

reputável como incorreto””
48

.                 

Em divergência, o entendimento de que a aferição do conceito indeterminado enseja 

interpretação, e não discricionariedade, tem como premissa o reconhecimento de que a 

interpretação também implica em uma atividade que envolve vontade para a construção de 

uma solução, no sentido de que o operador jurídico não atua de maneira autômata, mas busca 

um significado jurídico para o conceito a partir de toda a sua cultura, informação e formação, 
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o que não se confunde com a concepção de vontade ínsita ao exercício da competência 

discricionária, onde subjaz a ideia de vontade no sentido de pluralidade de escolha entre duas 

ou mais medidas.
49

 

Tal distinção, conforme precisamente anotado por Luis Manuel Fonseca Pires, não 

redunda em “mero jogo de palavras”, como se não houvesse distinção prática a respeito. Isso 

porque, enquanto a discricionariedade pressupõe uma pluralidade de decisões legítimas, que 

podem ser modificadas a depender dos critérios de conveniência e oportunidade existentes em 

cada caso, na interpretação o resultado da atividade intelectiva não pode ser alterado com base 

nesses critérios. Isso não quer dizer, frise-se, que uma determinada interpretação será 

imutável, o que escapa até mesmo da lógica e da natureza do Direito. Com efeito, a 

interpretação varia a depender da convicção de cada operador e, mesmo em relação às 

interpretações feitas pelo mesmo intérprete, admite-se a sua alteração, o que por certo exigirá 

um maior ônus argumentativo, apto a superar as razões inicialmente invocadas.
50

 

 

4.3 Competência discricionária e ponderação legislativa 

 
 Tal como ocorre no exercício da competência discricionária administrativa, a 

competência discricionária do legislador tem lugar ao término da ponderação que realiza, 

sempre que restarem duas ou mais alternativas permitidas pelo Direito. Contudo, ao contrário 

do que ocorre no âmbito da Administração Pública, onde o administrador deve observância à 

ponderação realizada previamente pelo legislador, a ponderação efetuada no âmbito do 

Legislativo apenas deve observância às ponderações efetuadas anteriormente pelos 

constituintes originário e reformador. Daí se dizer que entre as discricionariedades legislativa 

e administrativa existe um diferença quantitativa, decorrente do princípio da legalidade e da 

incidência do princípio formal que dá primazia à ponderação efetuada pelo legislador em 

detrimento daquela realizada pelo agente administrativo. 

 Consoante antecipado no tópico anterior, não é facultado ao legislador estabelecer ou 

não normas incompletas, de maneira que, se abstratamente for possível ao legislador editar 

uma norma completa com vistas a atender ao interesse público, assim deve fazê-lo. Isso 

porque, consoante assinalado por Celso Antônio Bandeira de Mello, a incompletude 
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normativa pelo legislador apenas é admitida se a sua adoção implicar em uma ótima 

realização do interesse público. 
51

 

 Ante a incidência para a Administração Pública do dever de boa administração, existe 

também entre as competências discricionárias legislativa e administrativa uma diferença 

qualitativa. Explica-se: a Administração, no exercício de sua função administrativa, não está 

autorizada a adotar quaisquer das medidas válidas que estejam ao seu alcance. Isso porque, no 

âmbito administrativo, prevalece o direito fundamental à boa administração pública, a exigir 

que entre as medidas igualmente válidas no plano abstrato seja sempre adota aquela 

considerada como sendo a melhor no plano concreto
52

.         

 A concretização do princípio da boa administração pelo agente administrativo, 

segundo Ricardo Marcondes Martins, ocorre em três diferentes situações. Em uma primeira 

hipótese, a própria lei confere ao administrador a escolha da melhor medida, tratando-se dos 

casos de incompletude normativa total e parcial. Em uma segunda situação, a lei estabelece 

uma medida específica para o administrador, mas, à luz da ponderação no caso concreto, parte 

ou a totalidade desta medida é afastada. Por fim, em uma terceira situação, apesar da 

inexistência de lei, a ponderação efetuada pelo administrador no caso concreto afasta o 

princípio formal que confere primazia à decisão do legislador, o que ocorrerá nos casos em 

que o princípio material a ser implementado pela Administração tiver mais peso que a soma 

do princípio material oposto e o princípio formal da competência normativa do legislador.
53

 

 De forma diversa, o legislador não está obrigado a adotar a melhor medida válida a sua 

disposição, porém, caso verificada a existência de medidas melhores àquela adotada, 

estabelece-se um indício de desproporcionalidade em relação à ponderação que efetuou.  

 Em análise sobre o subprincípio da idoneidade no âmbito da aplicação do princípio da 

proporcionalidade pelo legislador, Laura Clérico observa que referido subprincípio é atendido 

na medida em que se estabelece uma relação de “fomento” entre o meio escolhido e o fim a 

ser alcançado pela lei, não exigindo que o meio eleito pelo legislador seja o melhor ou o mais 
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justo, devendo este, contudo, enfrentar todos os argumentos contra e a favor de eventual 

restrição a um direito, até para que se possa analisar a constitucionalidade da medida.
54

 

Dessa maneira, quanto menos idônea for a medida legislativa em comparação a outras 

medidas possíveis, menor será o peso que dá primazia às ponderações legislativas, do que se 

conclui que, quando da execução da lei pelo administrador, quanto mais evidente for a 

existência de melhores medidas legislativas do que aquela estabelecida na lei a ser aplicada, 

menor será o peso do princípio formal que dá primazia à ponderação do legislador.
55

 Dessa 

assertiva é possível se extrair o entendimento de que, diante do caso concreto, caso o peso do 

princípio material a ser garantido pelo administrador seja maior do que a soma do peso do 

princípio material previsto na lei com o peso do princípio formal que dá primazia à decisão do 

legislador, admitir-se-á, mediante o sopesamento de princípios, e ao menos em tese, que o ato 

administrativo editado assegure a implementação do princípio material não previsto na lei, 

sobretudo nos casos de aplicação de direitos fundamentais. 

Ademais, no que se refere às normas constitucionais de direitos fundamentais sociais, 

objeto deste estudo, pode-se afirmar que a competência discricionária do legislador em editar 

ou não lei disciplinadora resta mitigada, haja vista os pontos anteriormente abordados quando 

da análise da eficácia dessas normas. Como visto, a cogência das normas de direitos sociais 

impõe ao Estado, por meio do exercício de suas diferentes funções, a obrigação de concretizar 

tais direitos, a elas conferindo-se a máxima efetividade. Isso quer dizer que, nesses casos, o 

legislador não pode se omitir de seu dever de regulamentação, estando vinculado a tal mister. 

A inadmissibilidade de inércia do Poder Público perante tais circunstâncias é assim 

justificado por J.J. Gomes Canotilho:  

 

Os domínios em que é mais reduzido o âmbito da conformação do legislador 

são aqueles em que os interesses públicos se acham previamente 

determinados pela constituição, ficando o legislador simplesmente 

autorizado a concretizar esses direitos. 
56

 
 

Nesse passo, o órgão incumbido de estabelecer a norma regulamentadora, Legislativo 

ou Executivo, a depender do caso, não tem “liberdade de conformação” ou possibilidade de 

assim o fazer ou não, mas tem um verdadeiro dever de concretização das normas que 

                                                 
54

 CLÉRICO, Laura. Sobre la prohibición por acción insuficiente por omisión o defecto y el mandato de 

proporcionalidad. In: SIECKMANN, Jan-R. (Coord.). La teoria principialista de los derechos fundamentales: 

estudios sobre la teoria de los derechos fundamentales de Robert Alexy. Madrid: Marcial Pons. p. 174. 
55

MARTINS, Ricardo Marcondes. Proporcionalidade e boa administração. op. cit., p. 36.  
56

CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão 

das normas constitucionais programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 253.   
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requererem densificação, pautando-se sempre no conteúdo dos princípios e regras 

constitucionais.
57

  

No escólio de Anabelle Macedo Silva, a Constituição não delega ao legislador a 

competência para atribuir os direitos já estabelecidos constitucionalmente, mas confere aos 

entes competentes para regulamentar os direitos fundamentais a possibilidade de escolha dos 

meios para a sua concretização, sendo a obtenção dos fins por ela já traçados uma imposição 

vinculativa.
58

  

Sendo o dever de implementação dos direitos fundamentais inerente ao Estado como 

um todo, e não apenas de um dos seus Poderes, entende-se, no caso do ordenamento nacional, 

e conforme já indicado anteriormente, que a necessária densificação normativa deve, a priori, 

observar a lei de competência normativa, admitindo-se, porém, a depender do peso dos 

princípios materiais e formais envolvidos, e por meio do sopesamento, que, em determinadas 

hipóteses de ausência de lei, o disciplinamento se dê diretamente pelo Poder Executivo, 

conforme será mais detidamente desenvolvido no próximo capítulo.     
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão 

das normas constitucionais programáticas, op. cit., p. 316.  
58

 SILVA, Anabelle Macedo. Concretizando a Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 166. 
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5 A COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

5.1 Princípio da legalidade no ordenamento jurídico brasileiro 

 

5.1.1 Princípio da legalidade na Constituição Federal de 1988 e a Teoria dos 

Princípios 

 

De acordo com todo o traçado histórico do princípio da legalidade visto nesse estudo, 

mormente em consonância com as premissas neoconstitucionais que se entende incidir na 

Constituição brasileira de 1988 e, por conseguinte, no ordenamento jurídico nacional como 

um todo, outra não poderia ser a conclusão, por tudo que aqui se expôs, de que o princípio da 

legalidade no Direito brasileiro deve ser compreendido à luz da Teoria dos Princípios, 

considerando-o como uma norma jurídica de status constitucional, portanto dotada de 

imperatividade e cogência, a ser aplicada em harmonia com as demais normas de mesmo 

status, a exigir o método de ponderação em sua aplicação. 

Pela abordagem anteriormente feita da Constituição Federal brasileira, entende-se não 

restarem dúvidas da sua natureza principiológica e da abertura de seus preceitos, nos mesmos 

moldes prevalentes nas Constituições europeias promulgadas após a Segunda Guerra 

Mundial, onde, como visto, também houve uma revisitação da concepção clássica do 

princípio da legalidade, de sorte a não mais se permitir o cometimento de atrocidades e 

injustiças com a exclusiva justificativa de cumprimento estrito da lei, mesmo que em 

desarmonia com os demais princípios também positivados nas Constituições.  

No Brasil, o princípio da legalidade esta assegurado na Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso II, ao dispor que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”, e delimitado pelo artigo 84, inciso IV, que prevê a edição de 

decretos e regulamentos tão somente visando à fiel execução da lei
1
. Ainda, o artigo 37, 

                                                 
1
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: de 5 de outubro de 1988: 

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...)  

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”. 
“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República 
(...) 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução;”. 
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caput, estabelece o princípio da legalidade entre aqueles a serem obedecidos pela 

Administração Pública
2
.  

Tais disposições, conforme anotado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, não 

significam, porém, que o constituinte tenha optado “pelo mesmo formalismo originário do 

positivismo jurídico”, um vez que, do próprio texto constitucional decorrem outros princípios 

que permitem afirmar o retorno ao Estado de Direito em detrimento do Estado legal. Nesse 

sentido, a referida autora destaca o disposto no preâmbulo da Constituição, onde consta o 

escopo de se instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, estabelecendo-se como valores supremos de uma sociedade fraternal e 

pluralista, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.
3
 

Somando-se tais valores a todos os demais positivados na Constituição, sobretudo 

aqueles elencados como fundamentos da República, entre eles a dignidade da pessoa humana 

e o pluralismo, além dos objetivos que deve perseguir, como a construção de uma sociedade 

livre, justa, solidária e voltada à erradicação da pobreza e da marginalização – valores estes 

dirigidos ao legislador, administrador e ao magistrado – tem-se que, do mesmo modo que a lei 

não pode contrariá-los sob pena de padecer de inconstitucionalidade, também a competência 

discricionária dos agentes estatais deve sempre estar em conformidade com a ideia de justiça, 

no sentido de confluência harmônica de todos esses valores. Conforme anotado por José 

Carlos Francisco, os limites de ação conferidos à Administração Pública pela Constituição e 

pelas leis devem ser integrados pelos valores da justiça social, “servindo como orientação e 

limitação para a ação estatal, que deve observá-la na definição e na gestão de suas políticas 

públicas”
4
  

   O sentido de justiça ora adotado se refere àquele empregado por Tercio Sampaio 

Ferraz Júnior, ao interpretá-lo como o princípio que se preenche substantivamente dos demais 

valores, como valor fundante que organiza os demais e se revela “como equilíbrio axiológico, 

ponderação e prudência, mas também desafio e realização”.
5
 

 A aludida revisão do princípio da legalidade empreendida após 1945, em diversas 

Constituições ocidentais, teve como influência duas principais novas compreensões deste 

princípio, uma decorrente do tratamento conferido à legalidade pela doutrina francesa, e outra 

                                                 
2
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: de 5 de outubro de 1988: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:”. 
3
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. op. cit., p. 45. 

4
 FRANCISCO, José Carlos. Função regulamentar e regulamentos. op. cit., p. 308-309.  

5
 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Direito Constitucional. São Paulo: Manole, 2007, p. 31. 
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da acepção de legalidade originada da doutrina alemã. Ao passo que a Constituição francesa 

de 1958 elencou em seu texto as matérias a serem disciplinadas por leis editadas pelo Poder 

Legislativo e atribuiu ao Poder Executivo a competência para disciplinar as demais por meio 

da edição de regulamentos autônomos, conferindo verdadeira função legislativa a este Poder, 

a Constituição alemã funda-se no conceito de princípio jurídico, no sentido de que a lei deve 

ser cumprida pela Administração na medida em que reflita o cumprimento dos demais 

princípios constitucionais.
6
 

Por certo que a Constituição Federal de 1988 não se inspirou na concepção francesa de 

legalidade, em que a atividade legislativa sobre determinadas matérias é atribuída ao Poder 

Executivo, havendo apenas hipóteses taxativas que autorizam o Poder Executivo a editar leis 

delegadas quando expressamente autorizada pelo Congresso Nacional, a editar medidas 

provisórias em casos excepcionais e a iniciar e participar dos processos legislativos nas 

hipóteses autorizadas. 

A concepção principiológica da Constituição e, como não poderia ser diferente, do 

próprio princípio da legalidade, é o que, a nosso ver, prevalece no país.  

Aos argumentos expostos no início deste tópico cumpre-se trazer à baila os 

fundamentos apresentados por Ricardo Marcondes Martins para confirmar a adoção de nossa 

Constituição do que ele denomina de concepção alemã de legalidade. De acordo com o autor, 

os fundamentos são de três ordens. O primeiro deles, de ordem normativa, consiste na própria 

concepção de norma jurídica da Constituição, a exigir o método da ponderação para a 

aplicação do Direito, o que se coaduna com a concepção alemã e com a teoria dos princípios 

abordada ao longo de todo este trabalho. O segundo fundamento é de ordem técnica, e decorre 

da conclusão do autor de que a atual doutrina e jurisprudência brasileira dificilmente refutaria 

as soluções adotadas pelo Tribunal Constitucional alemão nos casos indicados como 

precursores da concepção principiológica da legalidade.
7
 Por fim, o terceiro e último 

                                                 
6
 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. op. cit., p. 80-81.  

7
Os casos citados foram o da “incapacidade processual” (BVerfGE 51, 324) e o “caso Lebach” (BVerfGE 35, 

202). O primeiro envolve debate sobre a admissibilidade de audiência oral de acusado que sofre risco de infarto 

devido as pressões psicológicas dela decorrentes. Por um lado, a lei processual estabelece o direito de defesa do 

acusado de comparecimento em audiência, de outro a Constituição garante os direitos à vida, integridade e saúde 

do acusado. Considerando que nenhum princípio tem prevalência absoluta sobre o outro, o Tribunal solucionou o 

caso pela aplicação da ponderação de princípios, mediante o sopesamento, entendendo que, no caso concreto, o 

direito à vida do acusado apresentava maior peso do que o dever de cumprimento da norma processual penal, 

determinando-se o adiamento da audiência. Já no “caso Lebach”, o conflito se deu entre os princípios da 

proteção da personalidade e da liberdade de informação. A situação envolvia a pretensão de um canal de 

televisão de transmitir um documentário sobre o homicídio dos soldados de Lebach às vésperas de um dos 

condenados ser solto, o que implicaria em risco a sua vida, integridade física e óbice a sua ressocialização. Por 

meio da ponderação, o Tribunal deu precedência ao princípio da proteção à personalidade em relação à liberdade 

de informação, por entender que, à luz do caso concreto, a repetição de informação sobre um delito grave não era 
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fundamento é o de ordem prática, consistente na premissa de que, tal como o povo alemão 

buscou criar concepções teóricas para enfraquecer o poder do Parlamento em vista de sua 

desconfiança, também o povo brasileiro, imbuído da mesma falta de confiança, poderia 

desenvolver mecanismos similares.
8
 Entende-se que este último fundamento, de natureza 

extrajurídica, conforme anotado pelo próprio autor, apresenta uma conotação de considerável 

relatividade, ao se apoiar no nível de confiança que o cidadão possui em relação ao Poder 

Legislativo. Ademais, entende-se que o escopo da conotação principiológica da legalidade 

não deve se basear em eventual enfraquecimento de quaisquer dos Poderes constituídos, mas 

sim na própria conotação principiológica da Constituição, consoante precisamente 

estabelecido pelo autor no seu intitulado fundamento normativo.            

Com base nos argumentos até aqui expostos se conclui que a Constituição Federal de 

1988 concebeu a legalidade em uma concepção principiológica, no sentido inicialmente 

concebido no ordenamento jurídico alemão pós Segunda Guerra Mundial, e sedimentado 

pelos métodos concretistas de aplicação do Direito, a exemplo da Teoria dos Princípios de 

Robert Alexy. 

A consequência prática desta acepção do princípio da legalidade é a admissão de seu 

submetimento ao procedimento de ponderação, nos termos expostos no capítulo anterior, 

quando da análise das ponderações realizadas pelo legislador e pelo administrador, e 

conforme será mais adiante aprofundado quando da análise do regulamento executivo no 

Direito brasileiro, sobretudo no que se refere à possibilidade de sua edição nos casos de 

inexistência de lei disciplinadora de direitos fundamentais sociais.      

Contudo, antes disso, e em complementação ao que já se expôs no primeiro capítulo 

sobre o princípio da legalidade administrativa, mormente considerando toda a evolução 

histórica deste princípio desde a formação do Estado de Direito até a consolidação do Estado 

Democrático de Direito, alguns apontamentos adicionais sobre a sua configuração na 

Constituição brasileira ainda se fazem necessários.   

Nesse sentido, deve-se registar que, a priori, as expressões “em virtude de lei” e “fiel 

execução da lei”, utilizadas respectivamente nos já mencionados artigos 5º, inciso II, e 84, 

inciso IV, da Constituição Federal, tornam necessária a preexistência de lei em seu sentido 

formal para o agir administrativo, afastando-se a possibilidade de imposição de direitos e 

atribuição de deveres que não seja pelo Poder Legislativo.    

                                                                                                                                                         
exigida para os interesses de informação da época, implicando em risco da ressocialização do condenado. 

(ALEXY. Robert. Teoria dos direitos fundamentais. op. cit., 172-175). 
8
MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. op. cit., p. 91.  
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De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, tais disposições, além de garantirem 

às pessoas que não serão coartadas por proibições ou imposições senão em decorrência de 

mandamento oriundo do corpo legislativo, confere ao administrado a garantia de que nenhum 

dever lhe será imposto sem prévia existência de lei formal, impedindo que a Administração 

assim o faça unilateralmente.
9
 

Do mesmo modo que a atribuição de deveres ao administrado depende de lei, a mesma 

exigência se dá para a concessão de direitos pela Administração, pois, conforme anotado por 

André Ramos Tavares, o direito concedido a um administrado implicará, necessariamente, na 

obrigação dos demais o respeitarem.
10

 

No mesmo sentido são os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao afirmar 

que a atuação administrativa deve ser regulada por lei com densidade administrativa 

suficiente para o seu agir, estando proibida de conceder direitos, criar e impor obrigações sem 

supedâneo legal. 
11

 

Para Marçal Justen Filho, a legalidade trata de um princípio, no sentido de elemento 

estruturante do sistema normativo, porém, entende que a previsão contida no art. 5º, II, da 

Constituição Federal, estabelece uma regra ao vedar a criação de direitos e obrigações por 

meio diverso da lei, regra essa também prevista em muitos outros dispositivos constitucionais 

que exigem expressamente existência de uma lei para a produção de certo resultado jurídico
12

. 

Em nosso entender, ao se conferir natureza principiológica à legalidade, no sentido de 

se admitir o seu sopesamento, nos moldes até aqui desenvolvidos, a legalidade administrativa 

exige que a Administração Pública atue com supedâneo em lei prévia que disponha sobre o 

seu agir, assim fundamentando as normas por ela própria editadas, sejam elas de cunho 

concreto ou abstrato. Dessa maneira, eventual e excepcional atuação em contrariedade à lei, 

ou mesmo sem embasamento direto nela, só se admite nos casos em que, mediante o 

sopesamento de princípios, e com especial atenção ao princípio formal que confere primazia à 

decisão do legislador, adicionando peso aos correspondentes princípios materiais, se verifique 

o peso do princípio a ser concretizado pelo administrador, no caso concreto, e até mesmo a 

fim de se uniformizar decisões futuras da Administração, prevaleça sobre o peso dos 

princípios materiais colidentes.        

                                                 
9
 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio“Poder” regulamentar ante o princípio da legalidade. Revista 

Trimestral de Direito Público, p. 145. 
10

 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, p. 445.   
11

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas, p. 68.  
12

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 190. 
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Finalmente, e em reforço à diferenciação anteriormente apresentada quanto aos 

princípios da legalidade e juridicidade, entende-se que os dispositivos constitucionais que 

tratam da legalidade em nosso ordenamento reforçam o posicionamento de que, embora a 

juridicidade, incidente no Direito brasileiro, imponha à Administração o dever de agir em 

conformidade com os preceitos constitucionais e demais valores positivados, além de atuar 

sempre em consonância com as normas administrativas por ela mesma editadas, não é 

suficiente para, isoladamente, afastar a necessária previsão legal para o agir administrativo. 

Essa distinção também é feita, entre outros, por Fabrício Motta, que não entende ser o 

princípio da legalidade uma juridicidade qualificada, a permitir o embasamento da atuação 

administrativa com base exclusiva nesse último princípio. Conforme anotado pelo referido 

autor, não restam dúvidas de que, em alguma medida, todos estão sujeitos ao ordenamento, 

não trazendo o conceito de juridicidade qualquer novidade quanto ao dever da Administração 

sempre atuar em consonância com a ordem jurídica estabelecida. Contudo, discordamos de 

seu posicionamento de que, ao buscar harmonizar a concepção tradicional de legalidade à 

natureza normativa da Constituição e à concepção de legalidade em consonância com os 

demais valores nela positivados, considera a Constituição, e não mais a lei, norma que direta e 

imediatamente habilita a atuação administrativa.
13

 Para o aludido autor, existe uma vinculação 

direta da Administração à Constituição a impor o reconhecimento da possibilidade direta de 

atuação, sem intermediação legislativa, quando não exigida pela própria Constituição.
14

 

Na linha em que vimos defendendo nesse estudo, todavia, muito embora a perspectiva 

neoconstitucional confira normatividade às normas constitucionais, o alcance da legalidade 

administrativa deve ser analisado sem se que se desconsidere a literalidade dos dispositivos da 

Constituição, mas mediante uma interpretação que os tenha como ponto de partida, de sorte 

que, no nosso entendimento, o argumento de que a Constituição, por sua força normativa, 

pode substituir a lei como fundamento da atuação administrativa resta por macular a própria 

concepção de legalidade.  

Por tais razões que entendemos que o princípio da legalidade administrativa, no 

sentido de que a atuação da Administração depende de lei prévia autorizativa, é a regra em 

nosso ordenamento, que apenas pode ser superada nas situações já abordadas, nos moldes da 

ponderação de princípios que adiante trataremos com maior profundidade.  

 

 

                                                 
13

MOTTA, Fabrício. Função normativa da Administração Pública. op. cit., p. 130-131.  
14

 Idem, p. 133.  
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5.1.2 A primazia e a reserva de lei 

 

Algumas notas são necessárias para bem diferenciar os conceitos de preferência de lei 

e reserva de lei no âmbito do nosso ordenamento, até mesmo para que melhor se compreenda 

as situações em que, a princípio, se admite o submetimento do princípio da legalidade ao 

procedimento de ponderação.            

Em relação à Administração Pública, entende-se que do princípio da legalidade 

decorrem outros dois princípios: o da primazia ou preferência de lei e o da reserva legal.
15

 

O princípio da primazia surge antes do princípio da reserva de lei, ao passo que 

primeiro se exigiu que os monarcas se submetessem às normas e ao Direito (primazia) e 

apenas depois que seus atos estivessem estritamente vinculados à lei como espécie 

normativa.
16

 

Referido princípio é corolário da própria concepção de Estado de Direito e da 

legitimidade democrática atribuída ao Poder Legislativo para, representando a vontade do 

povo, estabelecer as condutas dos particulares e do Estado.
17

 Significa a absoluta prioridade 

da Lei, expressão da vontade da comunidade, em relação ao Regulamento, expressão da 

vontade subalterna da Administração, “em virtude da origem da legitimidade que diferencia 

uma e outra norma” a implicar na absoluta subordinação do Regulamento à Lei.
18

 

No Direito brasileiro, tal compreensão decorre do contido no artigo 1º, inciso I e 

parágrafo único da Constituição, da própria legalidade prevista no artigo 5º, inciso II, e no 

artigo 48 do texto constitucional ao prever que “cabe ao Congresso Nacional, com a sanção 

do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 

sobre todas as matérias de competência da União”.    

Na medida em que tais preceitos constitucionais não estabelecem que a lei deverá 

disciplinar inteiramente a matéria nela veiculada, o que sequer seria possível tendo em vista 

que a mesma Constituição prevê instrumentos complementares de regulamentação, José 

Carlos Francisco entende se tratar de uma preferência relativa, a ensejar a combinação de 

outros preceitos, como a reserva de lei e a reserva regulamentar.
19

 Acrescenta, ainda, que a 

primazia também é relativizada na medida em que, pelo disposto no artigo 48 da Constituição 
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CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos. op. cit., p. 

20. 
16

 Idem, 21.  
17

SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. La teoria general del Derecho Administrativo como sistema: objeto y 

fundamentos de la construcción sistemática. Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 194.  
18

ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. op. cit., p. 

248. 
19

Idem, p. 311.  
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Federal, a lei não poderá tratar das matérias contidas nos artigos 49, 51 e 52 do texto 

constitucional, além daquelas matérias de tratamento reservado a decreto legislativo e 

resoluções, de exclusividade do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado.
20

Discorda-se, 

contudo, de referido entendimento, uma vez que o aludido artigo 48, na verdade, atribui ao 

Congresso Nacional competência para disciplinar todas as matérias, não havendo no Direito 

brasileiro reserva regulamentar no sentido inicialmente concebido pela Constituição Francesa 

de 1958, que elencou as matérias a serem tratadas por cada um dos Poderes. Anote-se, nesse 

sentido, que, entre nós, com exceção da emenda constitucional, todas as espécies elencadas no 

artigo 59 da Constituição Federal são consideradas lei enquanto emanações de órgãos dotadas 

de competência legislativa autorizadas a inovar na ordem jurídica, sendo que as leis 

complementares e ordinárias, leis em sentido formal, conforme convencionado pela doutrina, 

apenas apresentam especificidades relativas à forma e procedimento em relação às demais 

espécies.
21

 São as leis formais, portanto, espécies do gênero lei, todas contidas no citado 

artigo 59 da Constituição.  Mesmo o que alguns indicam como exceção à regra, como as 

medidas provisórias e as leis delegadas, também devem ser consideradas leis no sentido latu 

aqui propugnado.    

 A primazia de lei não implica na reserva legal, que requer lei em sentido formal para 

o disciplinamento de conduta de determinada matéria, mormente para a interferência na 

liberdade e propriedade. Suas origens advêm da doutrina jusnaturalista, da separação de 

poderes e do princípio da soberania popular
22

, firmando como objetivo a amplitude 

democrática, ao definir o Poder Legislativo como espaço adequado para o debate plural entre 

as diversas forças políticas da sociedade, bem como a necessidade de fortalecer esse Poder 

ante a preponderância do Poder Executivo no advento e desenvolvimento do Estado Social.
23

 

Pode-se dizer, assim, que a reserva de lei consubstancia-se como a técnica constitucional que 

confere ao Parlamento a atribuição de disciplinar matérias sensíveis, mediante a premissa de 

que o processo legislativo ali desenvolvido contribui para a garantia de proteção dos direitos, 

sob o raciocínio de que os representantes eleitos sempre agirão para resguardar os interesses 

                                                 
20

 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. op. cit., p. 

312. 
21

 A lei formal exprime no contexto democrático-pluralista um processo público geral, podendo ser traduzida 

como síntese do debate parlamentar, produto da interação comunicativa processualizada e pública. No Direito 

brasileiro, a lei formal carrega ainda a noção de somatória de vontades manifestadas pelos Poderes Legislativo e 

Executivo, tratando-se, portanto, de ato complexo. (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do Poder 

Executivo. op. cit., p. 65-67). 
22

 CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos. op. cit., 

p. 22. 
23

 CABO MARTIN, Carlos de. Sobre el concepto de ley. Madrid: Trotta, 2000, p. 65.  
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de seus representados.
24

 Em outras palavras, concebe-se que assuntos sensíveis, sobretudo 

relacionados a direitos fundamentais, devem ser, a princípio, de tratamento reservado aos 

representantes escolhidos diretamente pelo povo, ante sua maior legitimação democrática.
25

 

Ao se utilizar a natureza dita “sensível” da matéria a exigir lei para a sua veiculação, e 

desde pronto visualizando a dificuldade prática de se definir, nos casos concretos, tal e qual 

devam assim ser consideradas, muito embora não seja suficiente para a solução do dilema, 

cumpre-se destacar, por sua importância doutrinária, a denominada “teoria da essencialidade”, 

desenvolvida pelo Tribunal constitucional alemão no pós Segunda-Guerra. De acordo com 

essa teoria, que representa uma interpretação reforçada e afinada do princípio da reserva de 

lei, exige-se lei em sentido formal para todas as decisões estatais consideradas “essenciais”, 

tidas como aquelas em que se verifica o atingimento, de forma mais ou menos intensiva, da 

esfera de vida dos cidadãos protegida pelos direitos fundamentais.
26

 

Fala-se em reserva legal absoluta e reserva legal relativa. Naquela primeira concepção, 

exige-se que a lei formal regule a matéria a ser legislada de modo exauriente, não deixando 

qualquer espaço para posterior regulamentação por outra espécie normativa que não seja a 

própria lei em sentido formal. Nesses casos, “a lei deve conter o fundamento e a totalidade 

dos critérios de decisão, no caso concreto, não conferindo ao agente qualquer margem de 

liberdade na sua aplicação”
27

.  

Na Constituição Federal de 1988, dois típicos exemplos de dispositivos que exigem 

tratamento pleno por lei formal são os artigos 5º, inciso XXXIX, que, em matéria penal, 

estabelece que “não há crime sem lei anterior que o defina”, e o artigo 150, inciso I, que, em 

matéria tributária, prevê que tributos somente podem ser criados e majorados mediante lei. No 

âmbito do Direito Administrativo pode-se também mencionar sua ocorrência em grande 

medida na instituição de sanções administrativas, sobretudo ante sua imbricação com os 

direitos fundamentais dos administrados,
28

 exigindo-se ponderação prévia e exaustiva do 

legislador.        

Já a dita reserva relativa se refere aos casos em que a legislação estabelece um núcleo 

essencial sobre a matéria regulada, definindo requisitos e condições consideradas primordiais, 
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CYRINO, André. Delegações legislativas, regulamentos e administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 

2018, p. 64. 
25

BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
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KRELL, Andreas J. . Leis de normas gerais, regulamentação do Poder Executivo e cooperação 

intergovernamental em tempos de reforma federativa. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 75-76. 
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XAVIER, Alberto. Legalidade e tributação. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 47-48, p. 329-335, jul.-

dez. 1978, p. 332. 
28

CYRINO, André. Delegações legislativas, regulamentos e administração pública. op. cit., p. 65.  
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porém deixando uma margem de atuação para a Administração editar normas infralegais com 

o fito de conferir às leis parâmetros mais precisos de cumprimento. Aqui, “a lei se contenta 

em autorizar o agente à prática de certo ato, mas sem, com isto, determinar necessariamente 

seus critérios de decisão”, conferindo-lhe, uma margem de atuação na aplicação do Direito ao 

caso concreto.
29

A exata aferição do conteúdo a ser transferido para regulamentação infralegal, 

mormente se verificado eventual conteúdo que venha a inovar na ordem jurídica, nos remete à 

análise dos regulamentos delegados e sua aceitação ou não em nosso ordenamento, tema a ser 

enfrentado mais adiante. 

Anotada as concepções de reserva de lei tratadas pela doutrina, importante o registro 

de que, para parte dela, não há sentido nem mesmo em se falar de “reserva de lei” no Direito 

brasileiro, haja vista que, conforme já anotado, a Constituição brasileira, ao contrário da 

Constituição francesa de 1958, estabeleceu caber à lei dispor sobre toda e qualquer matéria, 

não podendo o Poder Executivo se opor “a que o Poder Legislativo discipline certos temas 

por meio de lei”.
30

 

Sem se olvidar de tais premissas, entende-se acertada, e útil à operacionalização do 

Direito, a concepção de reserva de lei em seu sentido absoluto. Em um primeiro aspecto, 

permite-se a partir desta compreensão uma clara definição das matérias constitucionais que 

exigem lei em sentido formal como instrumento disciplinador, afastando-se, com maior 

precisão, a possibilidade de espécies normativas que não tenham o mesmo rigor democrático 

de tramitação virem a tratar de matérias sensíveis e mais diretamente relacionadas à esfera de 

proteção dos indivíduos. 

 Mas essa expressa exigência de lei feita pela Constituição atua também como 

importante vetor de compreensão da legalidade como princípio constitucional, sobretudo no 

que se refere às situações em que se admite sua ponderação com outros princípios 

constitucionais. Isso porque, nos casos em que a Constituição definir textual e expressamente 

a lei como única espécie normativa admitida para o tratamento de determinada matéria, a 

Administração fica impedida de realizar qualquer ponderação administrativa que vise a afastar 

a necessidade da lei.
31

Isso significa, por exemplo, que “não importa o peso que os princípios 
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XAVIER, Alberto. Legalidade e tributação. op. cit., p. 332.  
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 200. 
31

De acordo com Ricardo Marcondes Martins, a reserva legal consiste, na verdade, em regra constitucional de 
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decorram da ponderação em concreto sem a prévia ocorrência de ponderação em abstrato. (MARTINS, Ricardo 

Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. op. cit., 72-74). 
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venham a ter no caso concreto, não importam as circunstâncias, nenhum crime será tipificado 

e nenhum tributo instituído sem ser por lei”.
32

 

Feitas nossas considerações sobre a incidência da legalidade administrativa no Direito 

brasileiro e seus reflexos no exercício da função administrativa, cumpre-se agora tecer alguns 

apontamentos sobre a competência regulamentar da Administração Pública, inserida no rol de 

atividades exercidas pela Administração, a fim de que, a partir das premissas 

neoconstitucionais desenvolvidas ao longo do trabalho e da compreensão de que a função 

administrativa deve ter como finalidade a realização do interesse público – compreendido 

como o resultado das ponderações de princípios constitucionais efetuadas pelos agentes 

estatais, voltadas sempre à máxima realização dos direitos fundamentais e à preservação da 

dignidade humana – se evidencie as espécies de regulamentos admitidas em nosso 

ordenamento, bem como se demonstre de que maneira deve a Administração atuar nos casos 

em que, não obstante a inexistência de lei, os direitos fundamentais sociais a serem tutelados 

impõem um dever de atuação da Administração.       

 

5.2 O Regulamento no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 5.2.1 Relação lei e regulamento, fundamento e competência regulamentar 

 

 Viu-se que pelos princípios da legalidade administrativa, e seus corolários princípios 

da primazia e da reserva de lei, que, independente da extensão que se imprima ao critério para 

distinguir o conteúdo a ser disciplinado por lei ou por regulamento, não se tergiversa sobre a 

existência desse delimitador constitucional que, em vista das próprias concepções de Estado 

de Direito, separação de Poderes e legalidade, conferem às leis, a priori, a competência para 

inovar na ordem jurídica, estabelecendo direitos e deveres, e aos regulamentos editados pelo 

Executivo a competência para regulá-la, se necessário. Tal como pontuado por Seabra 

Fagundes ao comparar as características normativas da lei e do regulamento, não obstante a 

similitude dos aspectos de generalidade e abstração de ambos, o regulamento se distancia da 

lei ao não impor inovação na ordem vigente, não lhe cabendo alterar situações jurídicas, mas 

apenas “pormenorizar as condições de modificação originária de outro ato (a lei)”.
33

 

                                                 
32

“Trata-se de subsunção, ou seja, diante da instituição de crimes ou tributos incide, inevitavelmente, a regra: 

exige-se o veículo lei.” (MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. op. cit., p. 72). 
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 Ocorre, porém, conforme já advertia Rui Barbosa, que os limites de atuação do 

legislador e da Administração na atividade de normatização nem sempre são tão claros assim:  

 

[…] a Constituição nitidamente separa da função de legislar a de regular, 

cometendo cada uma, como primitiva, a um só poder. Mas as duas, verdade 

seja, não se podem considerar substancialmente distintas e rigorosamente 

delimitáveis. Do regular ao legislar, do legislar ao regulamentar, nem sempre 

são claras as raias. Entre as duas competências medeia uma zona de fronteira 

indecisa, mista, porventura comum, em que ora as leis regulamentam, ora os 

regulamentos legislam.
34

 

 

 Sem que se permita uma confusão entre o legislar e o regulamentar, a advertência ora 

destacada deve ser compreendida como a dificuldade prática que muitas vezes se impõe para 

se verificar se determinado conteúdo regulamentar está ou não a extravasar os limites 

estabelecidos pela Constituição, e a que deve ficar adstrito, sendo inconteste que eventual 

expansão de fronteiras o tornará desconforme ao Direito. A não admissão desta invasão de 

competências normativas foi assim anotada por Pontes de Miranda:  

 

Se o regulamento cria direito ou obrigações novas, estranhas à lei, ou faz 

reviverem direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações ou exceções, que a 

lei apagou, é inconstitucional. Por exemplo: se faz exemplificativo o que é 

taxativo, ou vice-versa. Tão-pouco pode ele limitar, modificar ou ampliar 

direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações ou exceções. Não pode 

facultar o que na lei se proíbe, nem lhe procurar exceções à proibição, salvo 

se estão implícitas.
35

 

 

 Em vista dessas considerações preliminares, mormente das mencionadas distinções 

entre o conteúdo e a competência para edição de leis e regulamentos, a serem aprofundadas, 

para uma compreensão mais precisa da figura do regulamento deve-se observar, consoante os 

ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, que, na verdade, não se trata este de um 

nomen juris, que “isola com precisão uma categoria de atos uniformes”, mas sim de um 

designativo que “em diferentes países e em diferentes épocas, tem servido para recobrir atos 

de virtualidade jurídicas distintas e nem sempre oriundos de fonte normativa equivalente”.
36

 

Nesse passo, observa o referido jurista que a precisa compreensão desse instituto jurídico 

sempre dependerá do Direito positivo de cada ordenamento, de modo que, a par deles, o que 

se pode extrair como denominador comum “é tão somente o caráter geral e normalmente 

abstrato que possuem”, bem como o fato de serem expedidos “por órgão diverso daquele ao 
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qual esteja cometida a edição de leis (Legislativo)”, que, na grande maioria dos casos, é a 

Administração Pública.
37

 

 Por tais razões que, no Direito brasileiro, para a verificação da competência da 

Administração Pública editar regulamento e, consequentemente, para a análise do regime 

jurídico a ser conferido a tal instituto, deve-se sempre ter em vista os termos expressamente 

previstos no artigo 84, inciso IV, da Constituição, seu fundamento no Direito nacional, que, 

conforme visto, a priori, prevê a edição de regulamentos tão somente visando à fiel execução 

da lei. 

 Antes de se adentrar na análise da natureza jurídica, conceito e principais 

características do regulamento no Direito brasileiro, impende-se relembrar a premissa de que, 

no Estado Democrático de Direito, os poderes acaso conferidos a alguém se inserem em um 

contexto de fins a serem atingidos, devendo ser compreendidos, na realidade, não como fins 

em si mesmo, mas como instrumentos a serem utilizados para a consecução do interesse 

público.
38

 Nesse sentido são as tão conhecidas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

  

Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas 

finalidades em prol do interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar 

os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais poderes são instrumentos ao 

alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito investido na função 

não teria como desincumbir-se do dever posto a seu cargo. Donde, quem os 

titulariza maneja, na verdade, “deveres-poderes”, no interesse alheio.
39

 

 

Daí a conclusão de que, se o correto é se referir a atribuição de competências e não a 

atribuição de poderes, por conseguinte, deve-se falar em “competência regulamentar” e não 

em “poder regulamentar”. 
40

 

 Diante deste entendimento de competência regulamentar como instrumentalizadora da 

consecução do interesse público, de se registrar que, em determinadas hipóteses, sobretudo 

quando a atividade regulamentar foi imprescindível para o atingimento do interesse público a 

ser obtido, o exercício desta competência se imporá como uma verdadeira obrigação à 

Administração, da qual não poderá se omitir.  

Não há, em tais hipóteses, uma faculdade de atuação pela Administração, a ponto dela 

poder escolher entre regulamentar ou não. Até porque, do contrário, além de se violar o 
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princípio da isonomia, na medida em que a lei seria aplicada diversamente pelos distintos 

órgãos da Administração, estaria se admitindo que esta se desincumbisse de um dever, haja 

vista que “aquilo que é necessário não pode depender do exercício de uma faculdade” que 

implique “no agir ou não agir, segundo a vontade do agente”.
41

 

 

5.2.2 Conceito e natureza jurídica do regulamento  

 

 Considerando-se o conceito de norma jurídica adotado nesse estudo, bem como a 

premissa, também já abordada, de que o exercício da função estatal implica na edição de 

normas jurídicas, conclui-se que a Administração, ao exercer a função administrativa, produz 

norma jurídica.  

Conforme bem anotado por Ricardo Marcondes Martins, e tal como anteriormente 

indicou-se quando da análise do exercício da função administrativa, o que ocorre é a produção 

unilateral de uma norma pela Administração, a qual é introduzida por um ato administrativo, 

compreendido como a denominação genérica dos veículos introdutores de normas 

administrativas.
42

 

Para Antônio Carlos Cintra do Amaral, os atos administrativos também são 

qualificados como normas jurídicas, sendo conceituados pelo autor como “norma jurídica 

concreta criada pelo Estado no exercício da função administrativa, que produz efeitos, 

diretamente, na esfera jurídica dos particulares, fora, portanto, do âmbito do aparelho 

estatal”.
43

 Em sentido análogo, Carlos Ari Sundfeld considera o ato administrativo “uma 

norma, uma regra imperativa que serve ou para regular comportamentos ou para qualificar 

situações com vistas a uma regulação contida em outra norma” 
44

. 

O ato administrativo, no sentido acima discriminado de norma administrativa 

produzida, é definido por Celso Antônio Bandeira de Mello como a “declaração unilateral do 

Estado, ou de quem lhe faça às vezes, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada 

mediante comandos concretos da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de 
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legitimidade por órgão jurisdicional”.
45

Verifica-se pelo referido conceito que, ao se 

considerar o ato uma declaração do Estado, adota-se um conceito amplo, admitindo-se não 

apenas atos administrativos concretos, mas também atos administrativos abstratos.
46

 Ademais, 

conforme viu-se quando da análise das classificações de normas jurídicas propostas por 

Norberto Bobbio, as normas jurídicas, e portanto também os atos administrativos, podem ser 

configuradas com destinatários diversos (geral) ou determinado (individual), bem como a 

ação prescrita pode ser abstrata ou concreta, do que se conclui que os atos administrativos 

podem se apresentar em combinações variadas, quais sejam; gerais e abstratos, gerais e 

concretos, individuais e abstratos, e individuais e concretos. 

Desse modo, considerando-se que os regulamentos, em essência, e não obstante as 

divergência doutrinárias quanto ao seu conceito, são editados no âmbito da Administração 

Pública e dotados de abstração e generalidade, além de normas jurídicas, devem ser 

compreendidos como atos administrativos.  

A partir das definições de regulamento atribuídas pela doutrina, com a indicação de 

suas principais características, é possível se aferir as divergências existentes quanto a sua 

natureza jurídica, a considerá-lo ou não como um ato administrativo. 

Para Oswaldo Bandeira de Mello, os regulamentos podem ser conceituados como 

normas jurídicas gerais, abstratas e impessoais, voltadas ao desenvolvimento das leis, no 

âmbito da organização e ação do Estado enquanto Poder Público.
47

Em sentido próximo são as 

definições de Geraldo Ataliba, para quem os regulamentos são atos administrativos expedidos 

no exercício da função regulamentar, contendo preceitos dirigidos aos subordinados do editor, 

que visam o disciplinamento do modo de aplicação das leis pela Administração Pública;
48

 e 

de Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem os regulamentos consistem em atos gerais e, 

de regra, abstratos, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, “expedido com a 

estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias à 

execução de lei cuja aplicação demande atuação da Administração Pública”.
49

 

Por outro lado, atribuindo-se uma maior abrangência ao conceito, pode ser destacada a 

definição conferida por Sérgio Ferraz, para quem os regulamentos são atos administrativos de 

caráter normativo, editados no exercício de função não legislativa, com a finalidade de não 

apenas especificar os mandamentos nela contidos, como também de prover situações ainda 
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por ela não disciplinadas.
50

 Em sentido aproximado, Diogenes Gasparini conceitua 

regulamento como o ato normativo, editado privativamente pelo Presidente da República, 

“segundo uma relação de compatibilidade com a lei, para desenvolvê-la ou para regular 

matéria a ele reservada constitucionalmente”.
51

  

 O que se percebe ao se confrontarem tais conceitos é que aqueles tidos como mais 

ampliativos não enxergam nos regulamentos uma função exclusiva de conferir exequibilidade 

à leis, mas neles visualizam um instrumento apto a complementar a lei e, quando necessário, 

até mesmo a própria Constituição.
52

 

 Adotamos, porém, os conceitos que enfatizam a função operacional dos regulamentos, 

no sentido de imprimir exequibilidade às leis, sem que se ultrapasse os seus contornos 

normativos. Entendemos, nesse sentido, que eventual amplitude do conceito, ao permitir a 

complementação legal pelos regulamentos, ou mesmo a regulamentação direta de dispositivos 

constitucionais, resta por contrariar o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, 

que expressamente estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”. Do mesmo modo, ao delimitar o alcance da competência 

regulamentar do Chefe do Poder Executivo, o artigo 84, inciso IV, prevê, também de forma 

expressa, que os regulamentos devem visar a “fiel execução” da lei, o que deve ser lido em 

harmonia com o princípio da legalidade administrativa, previsto no artigo 37, caput, da 

Constituição Federal. 

 Registre-se que ao se rechaçar uma função complementar do regulamento em relação à 

lei, o que se busca defender é a inadmissibilidade dos regulamentos estatuírem direitos e 

deveres nela não estabelecidos, haja vista que, ao se buscar, pela regulamentação, maior 

concretude ao comando legal, alguma inovação do conteúdo normativo é inescapável. Tal 

como observado por Clèmerson Merlin Clève, diferentemente da lei, que inova no 

ordenamento de forma originária, o regulamento inova de modo derivado, ou seja, de maneira  

subordinada à lei. 
53

 O que não se admite, portanto, é que a inovação implique em atribuições 

e restrições de direitos ou liberdades dos particulares.
54

 

 Uma compreensão ampliativa, a nosso ver, ao atuar em contrariedade com os 

dispositivos supracitados, entre eles o que dispõe sobre a legalidade administrativa, resta 

também por violar os princípios da separação de Poderes e as próprias balizas do Estado de 
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Direito, na medida em que se permite que o Poder Executivo passe a tratar diretamente de 

matérias reservadas ao Poder Legislativo, órgão democraticamente eleito para tal mister.  

 Não nos convencem os argumentos que buscam legitimar tal atuação sob a alegação 

de se tratar de uma inescapável adaptação do Direito à complexidade e velocidade das 

transformações da sociedade moderna, como forma de viabilizar maior prontidão e eficiência 

para que Administração possa dar resposta efetiva aos inúmeros desafios que lhe são postos 

na prática diária administrativa.
55

Do mesmo modo, discorda-se de que se deve ampliar a 

flexibilidade dos regulamentos com o escopo de se permitir um acompanhamento mais 

aprimorado pela Administração dos avanços técnicos e da exigência de conhecimentos 

especializados.
56

 

 Não se questiona, por evidente, o processo de grandes transformações sociais e 

econômicas que impera nos dias de hoje, a exigir continua e permanente adaptação dos órgãos 

da Administração para que o exercício da função administrativa se dê em consonância e em 

atendimento aos anseios sociais, sobretudo para resguardo do interesse público a ser tutelado. 

Contudo, isso não significa que, para tanto, deva se admitir uma ampla delegação de funções 

entre os Poderes, de modo a autorizar um verdadeiro exercício de função legislativa pela 

Administração Pública, sobretudo em um Estado historicamente caracterizado por práticas 

autoritárias, como o brasileiro, a se evidenciar pelos curtos períodos de democracia 

institucional e pelo manejo abusivo de medidas provisórias nos períodos de formal 

estabilidade democrática. Da mesma forma, embora se reconheça que, nos dias de hoje, o 

administrador não é, “por definição, o déspota que se precisava combater nos períodos 

autocráticos”
57

, questiona-se, em vista dos inúmeros casos de corrupção e dos desmandos 

atuais da Administração Pública, se realmente podemos considerar vivenciarmos em um 

cenário tal qual o descrito no excerto ora colacionado, utilizado para fundamentar a 

essencialidade de uma maior delegação legislativa à Administração Pública:  

 

Vivemos o maior período de estabilidade democrática da nossa História. O 

Poder Executivo é instituição dotada de significativa legitimidade 

democrática, fruto do sufrágio, do controle intenso de órgãos políticos e 

jurídicos, bem como do próprio controle social permitido por um ambiente 

inédito de liberdade de expressão no Brasil. O mesmo se diga da 

Administração Pública, que se procedimentalizou e ganhou novos 
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mecanismos de controle, supervisão pelos órgãos eleitos, participação e 

transparência.
58

 

 

 Entende-se, por tudo que se expôs sobre as bases de formação do Estado de Direito, 

mormente no que se refere aos avanços civilizatórios que os princípios da legalidade e da 

separação de Poderes, estampados em nossa Constituição Federal, trouxeram no sentido de 

impedir o excesso e o abuso do poder por aqueles que o detém, que o amplo processo 

democrático de debates nas formações das leis não pode ser mitigado, mesmo diante das 

críticas que atualmente se fazem ao Poder Legislativo, em especial aquelas atinentes a uma 

suposta letargia e ausência de conhecimentos técnicos deste Poder. Nesse sentido, entende-se 

não haver óbice para que o Legislativo seja municiado de informações técnicas, seja 

diretamente pelos parlamentares, seja por um corpo técnico de assessoramento, e sempre 

tendo-se em vista que o nosso ordenamento não impede que questões estritamente técnicas 

sejam regulamentadas pelo Poder Executivo, mediante a edição de normas em branco, tal 

como ocorre até mesmo em material penal.   

 A nosso ver, portanto, acertado está o entendimento da parcela da doutrina que 

compreende que, no Brasil, a competência regulamentar cinge-se aos regulamentos 

executivos,
59

o que será oportunamente justificado com maior profundidade quando da análise 

dos denominados regulamentos delegados e autônomos.    

 Assim compreendidos os regulamentos, as razões jurídicas para considerá-lo como 

uma espécie de ato administrativo tornam-se ainda mais contundentes, na medida em que, ao 

se distinguir com maior precisão o objeto e os limites próprios aos regulamentos e às leis, não 

sobra espaço para imputar aos regulamentos qualquer espécie de natureza legislativa, apesar 

de sua natureza normativa, nos termos anteriormente anotados.
60

 

 

5.2.3 Finalidade, objeto e titularidade da competência regulamentar  

 

 Como toda e qualquer norma decorrente do exercício da função estatal, o regulamento, 

ato administrativo geral e abstrato produzido no âmbito do exercício da função administrativa, 

mediante a competência regulamentar do Chefe do Poder Executivo, visa, em um sentido 

amplo, a consecução do interesse público, tratando-se de um dever-poder da Administração 
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Pública, sobretudo nos casos em que a regulamentação da lei é condição necessária para a 

obtenção do interesse público a ser tutelado.  

 Em um sentido mais estrito, a finalidade ou função do regulamento consiste em 

conferir exequibilidade, ou operacionalidade, aos comandos legais, na medida em que, muitas 

vezes, a generalidade e abstração das leis não permitem uma pronta e isonômica aplicação 

pelos diversos órgãos da Administração. 

 Isso se deve à impossibilidade do texto de lei prever em seu suporte fático todas as 

situações a serem enfrentadas pela Administração, o que seria até mesmo indesejável ante o 

risco de se inviabilizar o exercício da atividade administrativa, na medida em que um cipoal 

de determinações em minúcias por certo eliminaria qualquer espaço de atuação real pela 

Administração. Nesse sentido são as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello:     

 

Nas situações referidas, ou em muitas delas, seria impossível, impróprio e 

inadequado que todas as convenientes disposições a serem expedidas 

devessem ou mesmo pudessem estar previamente assentadas em lei e 

unicamente em lei, com exclusão de qualquer outra fonte normativa. 

Exigência dessa ordem simplesmente estaria a pretender do Legislativo uma 

tarefa inviável, qual seja, a de produzir uma miríade de regras, ademais 

extremamente particularizadas, dependentes de situações peculiares e muitas 

vezes cambiantes cuja falta, insuficiência ou inaptação literalmente 

paralisariam as atividades públicas ou instaurariam o caos. 
61

  

 

 A edição de regulamento para imprimir operacionalidade à lei não significa que toda e 

qualquer lei necessite de uma regulamentação, haja vista que esta pode estar perfeitamente 

disciplinada de modo suficiente,
62

 tornando-se porém uma exigência nos casos em que, 

expressa ou tacitamente, a lei assim o faça, sob pena de se negar vigência ao princípio da 

isonomia e inviabilizar a efetiva concretização do Direito.
63

 

 Nessa medida, os regulamentos têm por finalidade, a partir da lei, dispor sobre o modo 

de atuação da Administração Pública, definindo aspectos procedimentais e estipulando 

critérios para o cumprimento do objetivo legal.
64

 

Observe-se que as leis a serem objeto de regulamentação apenas podem ser aquelas de 

aplicação pela Administração, não podendo haver regulamento administrativo sobre leis que 

disciplinam atividades privadas. O regulamento, assim, deve atuar como “instrumento de 
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adaptação ou ordenação do aparelho administrativo, tendo em vista, exatamente, a criação de 

condições para a fiel execução das leis”.
65

 

Trata-se do denominado regulamento de execução, admitido por toda a doutrina, e 

para parcela expressiva o único admitido no Direito brasileiro, que tem por finalidade, como 

dito, detalhar e explicitar os comandos legais, “interpretando seus conceitos e dispondo sobre 

órgãos e procedimentos necessários para sua aplicação pelo Executivo”.
66

 

De acordo com os ensinamentos de Geraldo Ataliba, o regulamento de execução visa 

“dispor sobre medidas necessárias ao fiel cumprimento da vontade legal, dando providências 

que estabeleçam condições para tanto. Sua função é facilitar a execução da lei, especificá-la 

de modo praticável e, sobretudo, acomodar o aparelho administrativo, para bem observá-la”.
67

 

Existe certo consenso doutrinário de que o regulamento de execução, de um modo 

geral, busca precisar o conteúdo dos conceitos, genérica ou ambiguamente, referidos pela lei, 

bem como determinar o modo de agir administrativo em suas relações com os particulares 

quando da aplicação da lei.
68

 

Em última análise, pode-se afirmar ser pela competência regulamentar da 

Administração Pública que se viabiliza o asseguramento da isonomia entre os administrados 

quando da efetiva aplicação da lei. Isso porque, na medida em que a lei, ao não estar 

exaustivamente disciplinada, confere espaços de atuação para que a Administração concretize 

os objetivos nela estabelecidos, visando-se sempre a melhor realização do interesse público, 

será mediante o exercício da competência regulamentar que a Administração estabelecerá 

critérios e procedimentos uniformes a todos os administrados.
69

 

    A Administração, portanto, deve atuar na aplicação da lei com vistas a garantir a 

plena isonomia entre os administrados, sob pena até mesmo de se violar o princípio da 

igualdade, insculpido no artigo 5º da Constituição Federal, bem como atuar em observância 

ao princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição, nesse último caso de 

forma a impedir qualquer atuação da Administração que indique intenção de privilégio a 

terceiros, tornando-se irrelevante a vontade do administrador no momento de aplicação da 

lei.
70
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Do mesmo modo, pode-se ainda afirmar que o exercício da competência regulamentar 

atua no sentido de assegurar segurança jurídica entre os administrados, na medida em que, 

com a antecipação das interpretações dos conceitos legais nos textos dos regulamentos, 

previne-se os efeitos de atos ou condutas da Administração contrários ao entendimento então 

adotado.
71

 Em outras palavras, havendo uma margem de atuação para o agir administrativo, a 

densificação dos termos legais procedidas pela Administração, de forma antecipada e 

mediante ato geral e abstrato, por certo confere aos administrados maior segurança em suas 

ações, na medida em que possibilita por parte destes um conhecimento prévio das ações 

administrativas.
72

 
73

  

Dos argumentos expostos para traçar a finalidade dos regulamentos, é possível se 

depreender seus objetos propriamente ditos, ou seja, os específicos conteúdos legais que 

podem ser tratados pela via regulamentar.  

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, com quem compartilhamos o 

entendimento sobre a finalidade regulamentar, o objeto do regulamento está nas disposições 

legais que conferem discricionariedade ao administrador para estabelecer: a) regramento 

procedimental a ser observado pelos órgãos da Administração, e b) o significado de conceitos 

vagos e indeterminados. Além dessas duas hipóteses, segundo o mesmo autor, existe ainda 

um espaço para o exercício da função regulamentar alheio a qualquer exercício de 

discricionariedade administrativa, o que ocorre nos casos em que o regulamento simplesmente 

enuncia de modo analítico aquilo que já está disposto na lei.
74

 

Aderimos a referido posicionamento, com a ressalva feita anteriormente de que, em 

nosso entender, a atribuição de significado aos conceitos indeterminados, muito embora esteja 

no âmbito da competência regulamentar, não decorre do exercício de uma competência 

discricionária, decorrendo de um ato interpretativo do agente estatal.  

Ao tratar dos conceitos indeterminados no âmbito da competência regulamentar, 

Fabricio Motta, após apontar as divergências doutrinárias quanto a relação daqueles e a  
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discricionariedade administrativa, anota que referido embate não apresenta especial relevância 

na análise do regulamento, eis que, segundo seu entendimento, “a discricionariedade e 

conceitos indeterminados são expressões de um mesmo fenômeno: a concreção de normas 

abertas, na fase de sua aplicação, pela Administração”.
75

 Trata-se, segundo o autor, portanto, 

de uma margem de atuação administrativa, “controlada jurisdicionalmente em intensidades 

variáveis e caracterizada por elementos de eleição, ponderação e valoração”.
76

 Em qualquer 

hipótese, a atribuição de sentido a conceitos legais desta ordem, não terão somente a função 

informativa para com o particular, mas, principalmente, vincularão a atividade dos órgãos da 

Administração e agentes subordinados, “evitando aplicações diferentes do ordenamento”. 
77

 

Com efeito, em última análise, ao se interpretar os conceitos indeterminados pela via 

regulamentar, adotando-se, ou não, a posição de que tal procedimento envolve uma 

competência discricionária, o regulamento, ao final, atuará no sentido de conferir exatidão a 

termos de maior amplitude de significados, conferindo-se operacionalidade à lei objeto de 

regulamentação. Contudo, em que pese a tentativa doutrinária de relativizar tal distinção, 

entendemos não ser possível relegá-la a um segundo plano, na medida em que, a adoção de 

um ou outro posicionamento implicará diretamente na compreensão do processo de 

interpretação do agente regulamentador, bem como na admissão ou não de posterior tutela 

jurisdicional sobre a interpretação atribuída ao conceito indeterminado.  

Reforçando-se nosso entendimento anteriormente apresentado quando da abordagem 

da relação entre lei e regulamento, anote-se que, no que se refere mais diretamente ao objeto 

dos regulamentos, muito embora concorde-se não haver previsão em nosso ordenamento para 

a delegação da atividade legislativa à Administração, à exceção da hipótese de edição de lei 

delegada nos termos constitucionalmente estabelecidos, entende-se que a vedação de inovação 

pelo regulamento se refere a atribuição de direitos e deveres, sendo possível o que se concebe 

como “inovação derivada”, sob pena de se conferir aos regulamentos uma função de mera 

repetição da lei, inviabilizando-se, com isso, a almejada exequibilidade legislativa. Veja-se, 

nesse sentido, que, sempre atuando nos contornos definidos pela lei, seja mediante o 

estabelecimento de procedimentos, seja mediante a atividade interpretativa de conceitos vagos 

e indeterminados, de alguma maneira a inovação, no sentido ora tratado, estará presente. 

Nesse sentido, considera-se pertinente, e ainda atuais, as lições de Victor Nunes Leal 

ao anotar a função operacional dos regulamentos, adstrita aos termos legais, mas sem que 
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redunde em uma repetição legal. Dessa maneira, afirma que o regulamento não é a mera 

reprodução da lei, mas “um texto mais minucioso, mais detalhado, que completa a lei, a fim 

de garantir sua exata e fiel execução”. 
78

Anote-se, porém, conforme já ressalvado 

anteriormente, que o sentido a ser conferido aqui a completude normativa deve ser aquele 

decorrente de uma inovação secundária, sem a qual o regulamento sequer haveria razão de 

existir. O regulamento, portanto, “deve ater-se aos limites impostos pela lei no que diz 

respeito ao estabelecimento de direitos e deveres”, não lhe cabendo “alargar estes limites e 

criar, por exemplo, deveres não contemplados pelo legislador”. 
79

   

Feitos estes apontamentos sobre a finalidade e o objeto dos regulamentos, aqui 

considerados os regulamentos ditos executivos, para nós os únicos admitidos em nosso 

ordenamento, cumpre-se tecer algumas considerações sobre a titularidade da competência 

regulamentar.   

 Pela expressa previsão do inciso IV do artigo 84 da Constituição Federal, e pelas 

definições de regulamentos já expostas nesse trabalho, não sobram dúvidas de que a 

autoridade competente para editá-los é o Chefe do Poder Executivo de cada ente federativo.   

 Contudo, na medida em que a Administração Pública, em sua atuação diuturna, e até 

mesmo para viabilizar o exercício de sua função, necessita da edição de outros atos 

administrativos gerais e abstratos para uniformizar sua atuação, mormente considerando a 

enorme quantidade de órgãos e o escalonamento hierárquico entre eles, surge o 

questionamento se essas outras normas gerais e abstratas podem ser qualificadas como 

regulamento e, em caso negativo, a que regime jurídico estariam submetidas.  

 De acordo com Eduardo Melero Alonso, seria possível unificar o regime jurídico de 

tais normas ao regime dos regulamentos, mesmo que editadas por autoridades de hierarquia 

inferior, uma vez haver uma prevalência de um conceito material de regulamento no sentido 

de subordinação à lei, além do fato de referidas normas serem internas à Administração.
80

 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello existe, com efeito, uma similitude entre os regimes 

jurídicos de umas e outras, ressalvando-se, porém, que normas como resoluções, instruções e 

portarias, por advirem de autoridades de escalão mais baixo, portanto subalternos aos 

regulamentos, jamais podem exprimir “poderes mais dilatados que os suscetíveis de 
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expedição mediante regulamento”.
81

 Ricardo Marcondes Martins, por sua vez, distingue com 

maior ênfase tais normas dos regulamentos, anotando não se destinarem aquelas ao 

cumprimento de uma lei, mas sim a disciplinar o cumprimento das funções pelos 

subordinados. Possuem, portanto, apenas efeitos internos, restringindo-se à relação funcional 

dos servidores.
82

Em nosso entender, concordamos que os regulamentos, introduzidos no 

ordenamento pela edição de decretos, não se confundem com as demais normas gerais e 

abstratas veiculadas por órgãos administrativos de posição hierárquica inferior, mediante a 

edição de veículos introdutores como portarias e resoluções. Com efeito, existem entre tais 

normas e os regulamentos diferenças quanto ao agente competente para edição da norma, em 

relação ao veículo introdutor e, principalmente, quanto à subordinação normativa-hierárquica, 

na medida em que enquanto o regulamento deve observância à lei e às normas constitucionais, 

as demais normas gerais e abstratas editadas no âmbito da Administração devem estar em 

consonância não somente àquelas normas, como também em relação aos regulamentos 

propriamente ditos. Contudo, a par destas imprescindíveis distinções, entende-se possível se 

afirmar que, no restante, existe sim uma similitude de regime jurídico entre umas e outras. 

  

5.2.4 Espécies de regulamentos e a regulamentação administrativa de direitos 

fundamentais sociais nos casos de omissão legislativa 

     

5.2.4.1  Regulamentos autônomos 

   

Entre as definições de regulamento tidas como ampliativas, anteriormente 

apresentadas, verificou-se que, para parcela da doutrina, a função dos regulamentos não se 

restringe a conferir exequibilidade às leis, mas também à própria Constituição, nos casos em 

que inexista óbice constitucional.  Trata-se dos denominados regulamentos autônomos, em 

que a normatização infralegal realizada pela Administração, mediante a edição de atos gerais 

e abstratos, se dá com supedâneo direto em dispositivos constitucionais, portanto, sem 

vinculação a lei alguma. De acordo com Clèmerson Merlin Clève, regulamentos autônomos 

“são aqueles que prescindem da lei como fundamento de sua existência, tendo na própria 
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constituição, de forma explícita ou implícita, o fulcro imediato de competência para sua 

emanação”.
83

  

Em estudo monográfico sobre o tema, Diógenes Gasparini sustentou que os 

regulamentos autônomos sempre foram admitidos no ordenamento nacional. Ainda sob a 

égide da Constituição de 1969, que continha tratamento sobre a legalidade administrativa e 

sobre a edição de regulamentos pelo Chefe do Executivo similares ao contido na Constituição 

Federal de 1988,
84

o autor defendeu que uma interpretação sistemática da Constituição 

permitiria a edição de regulamentos autônomos. Em uma apertada síntese de sua tese, o jurista 

inicialmente propugnou que o princípio da separação de Poderes, tal qual concebido no país, 

ao estabelecer o exercício de funções típicas a cada um deles, permite que, em exceção que 

confirma a regra, cada Poder exerça, de forma atípica, as funções inerentes aos demais, 

admitindo-se, com isso, em determinadas hipóteses, o exercício da função legislativa pelo 

Poder Executivo.
85

 Por outro lado, sustentou que ao longo do texto constitucional então 

vigente foram estabelecidas ao Poder Executivo atribuições de natureza tipicamente 

legislativa, podendo-se destacar entre estas últimas a função legislativa de editar 

regulamentos, consoante previsto no artigo 81, inciso III, da referida Constituição.
86

 Nesse 

sentido, segundo o autor, nesses casos de atuação atípica do Poder Executivo, “visando a 

precípua execução das atribuições excepcionais que o texto da Lei Maior lhe consagra de 

modo expresso e privativo”, sua atuação deve se dar “com a exclusão de qualquer 

participação, direta ou indireta, dos demais Poderes”, de modo que eventuais regulamentos 

editados em nada contrariam a ordem legal ou constitucional, na medida em que se harmoniza 

com a regra de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”, compreendida esta última em sentido amplo, a envolver a própria 

Constituição.
87

  E assim autor condensou o seu posicionamento:  

 

A Constituição Federal, outorgando uma série de atribuições privativas ao 

Presidente da República, visou garantir a sua execução e a sua não 

submissão a qualquer outro Poder. Essa competência de dispor normativa e 

originariamente sobre certas matérias, não é obtida em qualquer lei ordinária 
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previamente aprovada, mas retirada direta e imediatamente da Constituição. 

Esta realidade constitucional excepciona o princípio, segundo o qual, só a 

lei, em sentido estrito, pode gerar obrigações e ao mesmo tempo veda, nessas 

mesmas matérias, a ingerência do Poder Legislativo. Assim, os regulamentos 

autônomos no Brasil têm, segundo entendemos, um campo próprio de 

atuação onde é proibida qualquer participação do Poder Legislativo, que, no 

caso, seria da mais notória inconstitucionalidade se intentada.
88

  

 

Desse modo, o Chefe do Poder Executivo estaria autorizado a editar regulamentos em 

relação às matérias e este reservada pela própria Constituição, até porque ao Poder Legislativo 

seria vedado se imiscuir em matérias cujo disciplinamento não lhe foi atribuído. Desta feita, 

como sequer poderia haver lei para tratar a matéria, não haveria qualquer impedimento para 

que os regulamentos inovassem na ordem jurídica, estabelecendo direitos e deveres.    

Ainda na vigência da Constituição de 1969, o regulamento autônomo era admitido 

também, entre outros, por Sérgio Ferraz e Helly Lopes Meirelles.  

Para Sérgio Ferraz, o regulamento autônomo deveria ser admitido tanto em matérias 

não reservadas à lei de forma expressa pela Constituição, como naquelas em que, em 

consonância com o texto constitucional, a Administração deve levar a cabo o exercício de sua 

função, reconhecendo-se uma espécie de “reserva de Administração”.
89

 

 Já para Helly Lopes Meirelles, o regulamento autônomo deveria ser admitido nos 

casos de matérias pendentes de disciplinamento pela lei, vindo, de certa maneira, a suprir uma 

omissão do legislador, ressalvando-se que, com a superveniência de lei, ficaria o regulamento 

superado. O autor, que denominava tais regulamentos de independentes, e não de autônomos, 

assim os definia:  

 

Regulamento independente é o que dispõe sobre matéria ainda não regulada 

especificamente em lei. A doutrina aceita esses provimentos administrativos 

praeter legem para suprir a omissão do legislador, desde que não invadam as 

reservas de lei, isto é, as matérias que só por lei podem ser reguladas (...) tais 

regulamentos não substituem definitivamente a lei: suprem, apenas, a sua 

ausência naquilo que pode ser provido por ato do Executivo, até que lei 

disponha a respeito. Promulgada a lei fica superado o decreto.90 

 

Do excerto transcrito se verifica que, diferentemente dos argumentos baseados mais 

enfaticamente em uma reserva de matéria regulamentar, o autor em referência pauta sua 

justificativa para a edição de regulamentos independentes de lei no fato de inexistir 

disciplinamento legal sobre determinada matéria e na possibilidade do Poder Executivo poder 
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suprir essa omissão, do que se compreende sua preferência pela terminologia 

“independentes”, em detrimento de “autônomos”. 
91

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, e o advento da nova redação 

trazida pelo artigo 84, inciso VI, estabelecendo de forma ainda mais expressa a admissão de 

regulamentos apenas para a “fiel execução de lei”, arrefeceram-se na doutrina, de uma 

maneira geral, os posicionamentos favoráveis aos regulamentos autônomos ou independentes, 

tendo Helly Lopes Meirelles, contudo, mantido sua posição em relação aos regulamentos 

independentes. 

Cumpre-se destacar o posicionamento de Eros Roberto Grau no sentido de que, não 

obstante a redação do inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal, a possibilidade de 

edição de regulamentos autônomos pelo Poder Executivo decorre de uma atribuição 

normativa conferida pelo texto constitucional, com vistas a viabilizar o exercício da função 

administrativa pela Administração Pública, o que pode ocorrer, inclusive, de forma implícita 

pelos dispositivos constitucionais.  A título exemplificativo, o autor menciona o disposto no 

artigo 21, inciso XII, que, ao atribuir competência à União para explorar determinadas 

atividades mediante autorização, concessão ou permissão, estaria também, implicitamente, 

conferindo atribuição regulamentar ao Poder Executivo como forma de garantir a efetiva 

realização destas atividades
92

.  

O posicionamento predominante, contudo, era o de que o regulamento tem por função 

exclusiva a exequibilidade das leis, conforme visto ao tratarmos da finalidade e do objeto 

desta espécie normativa, afastando-se a possibilidade de edição de regulamento autônomo ou 

independente, consoante raciocínio assim sintetizado por Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

[...] é livre de qualquer dúvida ou entrevúdida que, entre nós, por força 

dos arts. 5º, II, 84, IV, e 37 da Constituição, só por lei se regula 

liberdade e propriedade; só por lei se impõem obrigações de fazer ou 

não fazer. Vale dizer: restrição alguma à liberdade ou à propriedade 

pode ser imposta se não estiver previamente delineada, configurada e 
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estabelecida em alguma lei, e só para cumprir dispositivos legais é que 

o Executivo pode expedir decretos e regulamentos.
93

 

 

Geraldo Ataliba era ainda mais enfático ao rechaçar a admissibilidade do regulamento 

autônomo no ordenamento nacional, pontuando que tal possibilidade sequer deveria ser 

aventada por completa incompatibilidade com o sistema jurídico pátrio, entendendo tratar-se 

de verdadeira ousadia doutrinária, alicerçada em constituições estrangeiras, a sustentação de 

regulamento independe de lei mesmo diante de expressa previsão constitucional no sentido de 

que os regulamentos a elas devem fiel execução. 
94

  

Assim como na doutrina, no âmbito do Supremo Tribunal Federal apenas os 

regulamentos executivos foram admitidos até o advento da Emenda Constitucional nº 

32/2001, prevalecendo o entendimento de que os regulamentos sequer poderiam ser objeto de 

controle constitucional pela Corte, uma vez compreendidos como meros instrumentos de 

execução de lei.
95

   

Dessa maneira, conforme observado por André Rodrigues Cyrino, de acordo com a 

jurisprudência do STF até aquele momento, o ato regulamentar contraria a Constituição 

apenas de forma indireta, tratando-se tal contrariedade de hipótese de ilegalidade, e não de 

inconstitucionalidade, sendo que, não havendo uma ofensa direta à lei, mas à Constituição, 

tratar-se-ia de pretenso regulamento autônomo, a ser rechaçado e extirpado da ordem 

jurídica.
96

 

O debate ganha novos contornos na doutrina com a edição da EC nº 32/2001, que 

alterou a redação do inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal, ao estabelecer como 

competência privativa do Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a 
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“organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 

despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos” (alínea “a”) e a “extinção de funções e 

cargos públicos, quando vagos” (alínea “b”).   

Para parcela da doutrina, a destacada inovação constitucional retoma, de certa 

maneira, a força dos argumentos favoráveis aos regulamentos autônomos, mormente devido à 

exclusão da expressão “na forma da lei”, antes contida no inciso VI do referido dispositivo 

constitucional.
97

  

De acordo com Gustavo Binenbojm, em que pese a nova redação consolidar uma 

expressa hipótese de regulamento autônomo no Direito nacional, não implica em uma reserva 

de matéria regulamentar atribuída pela Constituição, ante a prevalência do princípio da 

preferência de lei no ordenamento. Nesse sentido, o aludido autor defende a edição de 

regulamentos autônomos em matérias normativas não reservadas à lei pela Constituição, nos 

casos em que, diante de omissão legislativa, a Administração Pública estiver compelida a agir 

para cumprimento de seus deveres constitucionais. Isso com a ressalva de que leis editadas 

posteriormente sobre a mesma matéria teriam prevalência sobre os decretos então editados.
98

. 

Em sentido próximo, José Carlos Francisco defende a viabilidade de edição de 

regulamento independente nos casos de omissão legislativa, “desde que a norma 

constitucional tenha aplicação imediata e exija a atuação do Executivo por se tratar de tema 

de interesse público”. Sobre a imprescindibilidade de atuação da Administração Pública 

mediante a edição de regulamento independente assim propugna o autor:  

 

Mesmo que lei possa ser editada a qualquer tempo (exigida implicitamente 

em razão de o tema ter sido tratado pelo Constituinte com elevada 

abstração), o silêncio do Legislativo não dispensa o Executivo de cumprir 

suas atribuições institucionais, dando aplicação ao comando constitucional 

que, no caso, impõe a geração de ordenação de regulamentos denominados 

independentes, com efeitos internos ou externos à Administração Pública.
99

  

 

Já para André Rodrigues Cyrino, as matérias relativas à organização e ao 

funcionamento da Administração Pública, quando não implicarem aumento de despesas, 

tratam-se de verdadeiras reservas regulamentares, atingindo diretamente o princípio da 

universalidade temática do Legislativo. O aludido autor rechaça o argumento de que a 
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inovação trazida pela EC nº 32/01 teria mantido incólume o referido princípio, apenas tendo 

conferido uma competência comum aos Poderes Executivo e Legislativo para o 

disciplinamento das atividades referidas nas alíneas do inciso VI do artigo 84 da Constituição 

Federal, a caracterizar hipóteses de regulamento independente. Nesse sentido, ao invocar a 

alteração empreendida pela referida emenda também no artigo 61, § 1º, alínea “e”, que retirou 

do chefe do Executivo a iniciativa privativa para os projetos de lei que tratam da organização 

e funcionamento da Administração Pública, sustenta que a ratio da referida emenda foi dar 

cumprimento ao princípio da eficiência da Administração, facilitando a edição de normas de 

organização e funcionamento diretamente por regulamentos autônomos.
100

   

Em contrariedade a tais entendimentos, Celso Antônio Bandeira de Mello, mantendo 

seu posicionamento de que o ordenamento pátrio apenas admite o regulamento executivo, no 

que se refere às alterações promovidas pela EC nº 32/01, assevera implicarem em mera 

manifestação de poder hierárquico para viabilização de organização interna de órgãos criados 

por lei, de sorte que as regulamentações embasadas nesse dispositivo constitucional estariam 

adstritas às leis de criação dos órgãos, entendimento a que perfilhamos. 

Em sentido análogo, Marçal Justen Filho entende não se tratar de hipótese de 

regulamento autônomo, anotando-se que os efeitos produzidos pelos regulamentos previstos 

no dispositivo constitucional em comento apenas produzem efeitos internos à 

Administração.
101

 

Já para Ricardo Marcondes Martins, as hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do 

inciso VI, do artigo 84 da Constituição Federal, não importam na regulamentação de um 

diploma legislativo. A hipótese prevista na alínea “a”, decreto para organização e 

funcionamento da Administração que não implica em aumento de despesas, criação ou 

extinção de órgãos públicos, decorre da separação dos Poderes e da prerrogativa que cada 

Poder possui de se autoadministrar. Já aquela prevista na alínea “b”, decreto para extinção de 

funções ou cargos públicos quando vagos, consiste numa ponderação em concreto, e não 

norma em abstrato.
102

      

 No âmbito da jurisprudência do STF, sem que se tenha textualmente admitido a 

existência de regulamento autônomo no ordenamento nacional, em julgamento atinente ao 

alcance do disposto no inciso VI, do artigo 84, o Tribunal concluiu que a regulamentação 

pelo Chefe do Poder Executivo, nas hipóteses previstas em suas alíneas, não ofende o 
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princípio da reserva legal, sendo, portanto, em tais situações, admitida a edição de 

regulamento independentemente de lei. 
103

  

Não obstante o referido entendimento, em julgado posterior, o STF assentou seu 

posicionamento de que a admissibilidade de regulamentação pela Administração 

independente de lei não pode, em nenhuma hipótese, restringir direitos ou criar obrigações, 

sob pena de abuso de poder regulamentar, a ser sustado pelo Congresso Nacional, nos termos 

do inciso V do artigo 49 da Constituição Federal:  

 

O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional 

ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se 

reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos 

ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou 

restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente 

reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso 

de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua 

contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle 

jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse 

comportamento governamental o exercício, pelo Congresso Nacional, da 

competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da 

Constituição da República e que lhe permite “sustar os atos normativos do 

Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar”. 
104

  

 

Outro importante e paradigmático julgado do Supremo Tribunal Federal envolvendo o 

debate sobre a edição de ato regulamentar com supedâneo direito em dispositivo 

constitucional, se deu no julgamento sobre a constitucionalidade da Resolução nº 7, de 18 de 

outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou o impedimento da 

prática de nepotismo no Poder Judiciário.
105
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Em voto de relatoria do Ministro Carlos Ayres Brito, o STF concluiu pela 

competência constitucional do CNJ de zelar pela observância do artigo 37 da Constituição 

Federal e, frente à eficácia normativa dos princípios constitucionais, entendeu que a vedação 

ao nepotismo estabelecida na Resolução decorre diretamente do princípio da impessoalidade 

prevista no dispositivo constitucional em referência, além de que a Administração Pública, no 

caso o CNJ, deve pautar suas ações com observância ao princípio da juridicidade, 

possibilitando-se, dessa forma, uma concretização normativa direta da Constituição. Nos 

termos do acórdão, portanto, entendeu-se que a referida Resolução apresenta “caráter 

normativo primário”, ao passo que “arranca diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta cidadã 

e tem como finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais 

de centrada regência de toda atividade administrativa do Estado, especialmente o da 

impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade”, 
106

tratando-se, portanto, 

de mera densificação desses princípios.  

Em que pese também entendermos que a referida Resolução é constitucional, não 

compartilhamos do entendimento, conforme melhor se demonstrará quando da análise do 

procedimento da ponderação nos casos de omissão legislativa, de que sua edição decorre de 

direto mandamento constitucional, a ponto de se desconsiderar o princípio da legalidade, ou 

mesmo de que tal se deve à aplicação do princípio da juridicidade. 

 

5.2.4.2  Regulamentos de execução e ponderação 

 

As características e peculiaridades dos regulamentos executivos foram destrinchadas 

nos tópicos antecedentes, ao se tratar do regime jurídico dos regulamentos no Direito 

nacional, onde se destacou o entendimento aqui adotado de que apenas esta espécie 

regulamentar é acatada em nosso sistema jurídico.    

A questão a ser enfrentada neste tópico, em linhas conclusivas a toda a abordagem 

feita nesse estudo sobre o dever-poder do Estado exercer sua função administrativa com vistas 

à realização do interesse público e à efetivação dos direitos fundamentais sociais, mormente 

no que se refere à garantia ao mínimo existencial, mas sempre pautando sua atuação pela 

observância ao princípio da legalidade administrativa, que, como visto, exige a edição de lei 

prévia para o agir da Administração, volta-se à verificação da conduta e do procedimento a 
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ser empreendido pela Administração Pública para levar adiante referido dever-poder 

constitucional, nos casos de inexistência de lei disciplinadora de direitos fundamentais sociais, 

tendo-se em conta o posicionamento que inadmite a edição de regulamento autônomo em 

nosso ordenamento, bem como o entendimento de que o princípio da juridicidade não 

dispensa a observância do princípio de legalidade.      

Sem que se repise todas as premissas conceituais desenvolvidas ao longo de todo o 

trabalho, impende-se retomar que a legalidade foi concebida em nosso ordenamento em uma 

acepção principiológica, a ensejar o seu sopesamento com os demais princípios 

constitucionais, a partir dos elementos fáticos existentes. Como consequência prática desta 

concepção, e em consonância com a lei das competências normativas, imprescindível para se 

garantir que a aplicação do Direito pelo método da ponderação ocorra sem que se descure das 

competências e hierarquias normativas estabelecidas pela Constituição Federal, verificou-se 

que, a priori, assim como a ponderação em abstrato é privativa da função legislativa; a 

separação dos poderes e o princípio da legalidade implicam um princípio formal que, na 

realização da ponderação, confere peso adicional à ponderação realizada pelo legislador. 

Conforme já se expôs, o efeito prático da existência desse princípio formal é o de se 

conferir primazia à ponderação realizada pelo legislador, de modo que apenas se o peso do 

princípio oposto for maior que o peso do princípio previsto na lei, somado ao peso do 

princípio formal, é que a ponderação realizada pelo legislador poderá ser afastada pelo 

administrador.   

 Nesse sentido, no caso de omissão legislativa, ao princípio material deve-se adicionar 

o princípio formal que confere primazia à decisão do legislador, neste caso a de não legislar, 

sendo que, nas hipóteses envolvendo o mínimo existencial, o direito fundamental a ser 

efetivado para sua garantia sempre terá maior peso que os princípios colidentes. Consoante 

assinalado por Robert Alexy, “o indivíduo tem um direito definitivo à prestação quando o 

princípio da liberdade fática tem um peso maior que os princípios formais e materiais 

colidentes, considerados em conjunto; esse é o caso dos direitos mínimos”.
107

 

Ao tratar do tema, Ricardo Marcondes Martins ilustra a situação com o exemplo de 

que para o Estado disponibilizar uma casa a uma pessoa pobre necessita de prévia lei assim 

dispondo, na medida em que a utilização do erário para a doação de casas populares às 

pessoas carentes requer o apoio do princípio formal que dá primazia às ponderações do 

legislador. No entanto, segundo o autor, para a disponibilização de uma vaga em albergue 
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como forma de garantir um teto à pessoa e, assim, atender ao mínimo existencial, a 

Administração, mesmo que não exista lei nesse sentido, não possui discricionariedade para 

deixar de dar cumprimento àquilo a que esta vinculada pela Constituição. 
108

   

Tal como já elucidado, a ponderação administrativa parte da ponderação efetuada 

previamente pelo legislador, realizada no plano abstrato, e leva em consideração as 

circunstâncias fáticas do caso concreto. Isso não quer dizer, contudo, que as ponderações 

efetuadas pela Administração serão sempre realizadas no plano concreto. Assim o serão nos 

casos de edição de ato administrativo concreto.  

Nas hipóteses de edição de ato administrativo abstrato, como o regulamento, a 

Administração, como não poderia ser diferente, se atentará à ponderação do legislador e, antes 

de dar cumprimento à lei, fará também uma ponderação em plano abstrato, em antecipação ao 

caso concreto. 

Com efeito, o agente público competente para a edição do regulamento, a partir de 

uma prognose dos fatos e das disposições da lei, estabelecerá os meios necessários ao seu 

cumprimento, podendo-se concluir que essa ponderação, apesar de abstrata, é instrumental à 

ponderação legislativa
109

. Portanto, a ponderação em abstrato pela Administração consiste em 

uma ponderação instrumental a do legislador, conferindo concretude e meios para o 

cumprimento da lei.  

O que se questiona, porém, é se, nos casos de ausência de lei, a Administração, sem 

contar como uma prévia ponderação legislativa, e diante de princípios constitucionais que 

exigem uma atuação administrativa positiva, ficará sempre adstrita à realização de uma 

ponderação a resultar em um ato concreto, ou, diversamente, poderá exercer sua competência 

regulamentar sem que, para tanto, sejam utilizados os fundamentos que justificam a edição de 

regulamentos autônomos, já rechaçados no presente estudo.  

A partir do método da ponderação e da Teoria dos Princípios de Robert Alexy, 

sobretudo de acordo com a regra da precedência condicionada, segundo a qual, em 

observância à segurança jurídica e à isonomia, deve-se garantir a adoção de uma mesma 

solução para circunstâncias fáticas e jurídicas equivalentes, Ricardo Marcondes Martins 

defende a possibilidade de a Administração editar, excepcionalmente, norma abstrata nos 

casos de ausência de lei em que se exija dela uma atuação para dar cumprimento a princípios 

constitucionais. Nesses casos, enfatiza o autor, o regulamento a ser editado deve decorrer de 
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uma ponderação que alcance um resultado vinculado, ou seja, o sopesamento entre a omissão 

legislativa – princípio formal - e os princípios constitucionais que exigem cumprimento deve 

indicar à Administração uma solução precisa, sem escolha para a Administração.
110

 

Com efeito, a solução proposta, balizada na ponderação, ao mesmo tempo em que 

garante ao administrado a satisfação de um direito fundamental, proporciona à Administração 

meios hábeis para que de cumprimento ao seu dever de promover princípios constitucionais, 

impedindo que se mantenha inerte ante a omissão do legislador.  Por outro lado, a 

normatização pela Administração, nesses casos, além de promover segurança jurídica, por 

certo também garante isonomia de tratamento entre os administrados, uma vez que, por meio 

dela, se evitará a realização de ponderações administrativas isoladas para cada caso similar.  

A fim de se afastar qualquer comparação entre o regulamento editado nas condições 

ora analisadas e o regulamento autônomo, deve-se realçar que a solução alcançada pela 

ponderação administrativa, nesses casos, e a ser inserida na norma administrativa, já está, na 

verdade, implícita no sistema, diferenciando-se, portanto, da ponderação realizada pelo 

legislador, que admite a discricionariedade. Com isso, afasta-se qualquer invocação de 

apropriação indevida de funções estatais, ou mesmo de que, nessas hipóteses, a Administração 

estaria adentrando em competência típica do Poder Legislativo. Ademais disso, 

diferentemente do que ocorre na edição do regulamento autônomo, em que o ato 

administrativo abstrato é editado por força direta de dispositivo constitucional, afastando-se o  

princípio da legalidade, a hipótese regulamentar aqui tratada não dispensa a legalidade, que é 

devidamente considerada no procedimento de ponderação como princípio formal, 

adicionando peso ao princípio material colidente àquele que, no caso concreto, apresenta 

maior peso.    

Ao tratar desta hipótese de exercício da competência regulamentar pela 

Administração, Ricardo Marcondes Martins, além de enfatizar sua excepcionalidade, destaca 

que, em tais situações, o sistema normativo exige, mesmo no plano abstrato, uma solução 

precisa pela Administração, sem margens de escolha. Segundo o autor, a “Administração 

apenas explicita o que já está disciplinado no sistema normativo”, editando o hierarca normas 

administrativas abstratas “para positivação das regras de precedência condicionadas extraídas 

de ponderações estritamente vinculadas”.
111
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Nessa linha de intelecção, entende-se que, no caso dos direitos fundamentais sociais 

que exigem concretização pela Administração como forma de se garantir o mínimo 

existencial, a verificação de seu disciplinamento pelo ordenamento jurídico e o mandamento 

para a sua efetiva implementação restam caracterizados com ainda maior nitidez, de maneira 

que o regulamento a ser editado claramente se configura como mero instrumento explicitador 

daquilo que já está constituído. Não será esse regulamento que estabelecerá qualquer direito 

àqueles que devem ter o mínimo existencial garantido, tais direitos já existem. Nesse caso, 

portanto, o regulamento apresentará as características intrínsecas de regulamento executivo, 

atuando como mero vetor de interpretação de conceitos abertos e indeterminados e de 

estabelecimento de procedimentos. 

 Ante os questionamentos que poderiam surgir sobre quais seriam, exatamente, as 

situações jurídicas que estariam previamente disciplinadas pelo ordenamento, carecendo 

somente de explicitação por via regulamentar, entende-se que o mínimo existencial, 

compreendido como o mínimo vital a ser garantido para toda e qualquer pessoa, pode então 

atuar como claro elemento de discrímen, afastando-se, com isso, eventuais alegações de 

subjetividade ao modelo aqui tratado.  

Ressalve-se não se estar aqui afirmando que a exata prestação estatal a ser garantida 

para o suprimento do mínimo existencial já está, nesses casos, previamente disciplinada no 

ordenamento. A questão, sem dúvidas, enfrentará as mesmas dificuldades práticas que 

atualmente se encontra no debate sobre o alcance da judicialização de políticas públicas e na 

definição do que o Poder Judiciário esta autorizado a estabelecer como o mínimo a ser 

garantido em cada caso. As prestações como um todo devem ser dimensionadas à luz das 

situações fáticas existentes. Quando se fala, então, de mínimo existencial como critério e 

dimensão de peso a superar o peso do princípio material colidente somado ao peso do 

princípio formal que dá primazia à ponderação do legislador, está-se tratando do peso do 

direito fundamental que exige implementação sob pena de destituir a pessoa do mínimo que 

lhe é devido. Dessa forma, apenas a título exemplificativo, e apoiando-se no exemplo 

anteriormente mencionado, no caso de uma pessoa em situação de rua, possível que haja 

divergência sobre o conteúdo específico da prestação estatal a ser garantida, alguns 

entendendo que a disponibilização de uma vaga em albergue atende ao propósito, outros, 

diversamente, entendendo ser necessária a disponibilização de um imóvel. Contudo, não se 

tergiversa que, nesse caso, o direito fundamental envolvido e que deve ser objeto de prestação 

estatal é o direito fundamental à moradia, a exigir uma atuação da Administração Pública.    
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Por outro lado, e em reforço ao que já se abordou anteriormente, de se destacar a 

imprescindibilidade de edição de regulamento em situação tais quais a aqui tratadas como 

forma de se garantir, ainda, segurança jurídica e tratamento isonômicos entre os 

administrados. Tais princípios, conforme já analisado, estão inclusive entre as finalidades dos 

regulamentos, na medida em que publicizam antecipadamente o comportamento a ser 

adotado pela Administração Pública, que será o mesmo para todos aqueles que se 

encontrarem em situação análoga. Dessa forma, ao mesmo tempo em que possibilita ao 

particular planejar suas condutas de antemão, também impede que diferentes órgãos da 

Administração ponderem e editem atos de conteúdos diversos para situações fáticas 

semelhantes.     

Daí concluir-se pela possibilidade de edição de regulamento pela Administração 

Pública, nos casos de omissão de lei disciplinadora de direitos sociais, com vistas a conferir 

concretude a tais direitos. Referida edição, como visto, deve ser precedida de ponderação 

administrativa, efetuada pelo agente competente, mediante sopesamento de princípios em que 

se verifique que o peso do princípio material vinculado ao direito social, a ser implementado, 

seja maior que o princípio material oposto somado ao princípio formal que dá primazia à 

decisão do legislador. A garantia do mínimo existencial, nesse sentido, deve atuar como 

balizamento para se aferir o peso do princípio material a ser concretizado e, por conseguinte, 

para se autorizar a edição de regulamento que, conforme já explicitado, não decorre de 

autorização direta da Constituição, mas de ponderação que, devidamente motivada, levou em 

consideração a exigência a priori de lei para o agir administrativo.         

   

 5.2.4.3  Regulamentos autorizados ou delegados 

 

Outra espécie de regulamento admitida por parcela da doutrina nacional são os 

regulamentos autorizados ou delegados, decorrentes de autorização regulamentar prevista em 

lei. Para os adeptos desta corrente, a própria lei, como ato normativo originário, pode atribuir 

alguma quantidade de função normativa à Administração Pública.
112

 

Nesse sentido, por exemplo, Eros Grau sustenta que, apesar do Executivo não exercer 

função legislativa, exerce função normativa, ínsita aos três Poderes, de maneira que, segundo 

o autor, a hipótese não configura uma delegação de função, o que é vedado pelo ordenamento, 
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mas somente que, mediante a edição de lei, o Poder Legislativo delega ao Poder Executivo o 

exercício de função normativa sobre a matéria nela veiculada
113

.  

Essa possibilidade de normatização pela Administração Pública, segundo seus 

defensores, difere daquela expressamente prevista no artigo 68 da Constituição Federal, que 

estabelece a delegação de função legislativa do Poder Legislativo ao Poder Executivo, 

mediante a edição de resolução do Congresso Nacional, nos termos e limites estabelecidos 

pela Constituição. Ao passo que a mencionada previsão constitucional estabeleceria hipótese 

excepcional de delegação legislativa relativa a matérias não sujeitas à reserva absoluta de lei, 

a edição de regulamentos delegados se referiria mais diretamente ao que se convencionou 

denominar de remissão normativa, ou seja, o remetimento do disciplinamento de determinada 

matéria, da lei para o regulamento, conferindo-se à Administração a atribuição de 

complementar o conteúdo legal de acordo com os padrões ali definidos.  

Para Fabrício Motta, trata-se de mecanismo técnico necessário, sobretudo ante a 

necessidade de se pormenorizar pontos específicos da atividade administrativa, de alteração 

frequente, e que não podem ficar presos às amarras do rígido processo de elaboração de lei, 

ressalvando-se, porém, que tais regulamentos devem observância aos parâmetros legalmente 

estabelecidos e aos princípios constitucionais, mormente nos casos de ausência de claros 

padrões legais. 
114

 

Em estudo sobre o tema, André Cyrino aponta existir três principais posicionamentos 

sobre o que denomina de transferências normativas à Administração Pública. A primeira seria 

a doutrina da indelegabilidade, que nega com ênfase a viabilidade de delegações. A segunda a 

que, ao admitir o princípio da juridicidade no ordenamento pátrio como espécie de legalidade 

qualificada, acaba por legitimar a atuação da Administração com embasamento direto nos 

princípios constitucionais, sem uma necessária intermediação legislativa, relevando o enfoque 

doutrinário na delegação legislativa, eis que os regulamentos administrativos poderiam 

encontrar fundamento diverso das normas produzidas pelo Poder Legislativo. Por fim, o 

referido autor apresenta a sua proposta para a questão, ao defender a viabilidade dos 

regulamentos delegados, com base no que denomina de enfoque pragmático intuitivo, pautado 

na conformação do “processo de delegação como um traço inafastável do Estado 

contemporâneo, marcado pela insuficiência da lei e a necessidade de um Poder Executivo 

capaz de dar respostas (inclusive normativas) rápidas diante das demandas atuais”.
115

 De 
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acordo com a proposição do autor, simplesmente não é possível um Estado sem delegações 

legislativas, e nem um Direito Administrativo “sem um bom nível de possibilidades criativas 

pelo agente público a partir da lei”.
116

  

Para refutar este último posicionamento, adotamos o entendimento da parcela da 

doutrina que, tradicionalmente, rechaça a admissibilidade dos denominados regulamentos 

delegados no ordenamento nacional. Nesse sentido, e conforme vimos ao abordar as 

características do regulamento executivo, direitos e deveres não podem ser originariamente 

estabelecidos por esta espécie normativa, de sorte que, caso isso ocorra, estar-se-á diante de 

verdadeira delegação disfarçada e inconstitucional.
117

 Ao tratar do tema, estas foram as lições 

de Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 

Por isto, lei que limitar-se a (pretender) transferir ao Executivo o poder de 

ditar, por si, as condições ou meios que permitem restringir um direito 

configura delegação disfarçada, inconstitucional. Deveras: as funções 

correspondentes a cada um dos Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) 

são, como regra, indelegáveis. Disto se ressalva, tão só, a hipótese de “leis 

delegadas” – pela própria Constituição previstas no art. 59, IV, mas editáveis 

apenas em decorrência do procedimento legislativo regulado no art. 68 e 

segundo as condições e limites ali estabelecidos.
118

 

 

Ademais, conforme precisamente anotado por Clèmerson Merlin Clève, se os 

princípios constitucionais da separação dos Poderes, da democracia, do devido processo legal, 

da legalidade e da universalidade da lei não foram suficientes para impedir a delegação 

legislativa, o constituinte de 1988 foi enfático e expresso em afastar tal possibilidade ao 

prever o artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
119

 que revogou “(...) a 

partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, (...) todos os dispositivos legais 

que atribuam ou deleguem a órgãos do Poder Executivo competência assinalada pela 

Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: I – ação normativa e, II – 

alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie”. Ou seja, “se a prática jurídica 

anterior experimentou a técnica da delegação legislativa atípica, a nova Constituição não mais 

a tolera”.
120

 

Em defesa dos regulamentos delegados sustenta-se que, na realidade, a análise deste 

instituto confunde-se com a própria análise da atividade regulamentar, ao passo que, em maior 
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ou menor medida, a edição de regulamentos executivos também enseja uma transferência de 

atividade normativa à Administração, sendo que, quando se deseja invocar extravasamento da 

regulamentação alega-se a ocorrência de delegação de função legislativa, já quando a intenção 

é de se ratificar a regulamentação argumenta-se que o administrador atuou dentro dos limites 

legais conferindo-se exequibilidade à lei. 
121

 

Não se olvida de que, em certos casos, sobretudo diante de conceitos vagos e 

indeterminados, o Administrador encontra dificuldades em concluir eventual extravasamento 

legal no texto editado para os regulamentos, contudo, tal fato não pode servir de escusas para 

o estabelecimento de direitos e deveres pela via regulamentar, limite claro do âmbito desta 

atividade administrativa.    

Com muito maior razão, rechaça-se a possibilidade de a lei, sem sequer adentrar no 

disciplinamento de determinada matéria, não estabelecendo qualquer parâmetro para a 

regulamentação, delegar diretamente à Administração referida atividade normativa. Para 

aqueles que admitem tal hipótese,
122

 o regulamento, nesses casos, além de estarem 

autorizados a inovar na ordem jurídica, só poderiam ser superados pela edição de nova e 

eventual lei em sentido contrário, ao que a doutrina denomina de deslegalização.    

A rejeição desse fenômeno se deve justamente pela já tratada impossibilidade de 

estabelecimento de direitos e deveres por regulamento. Ademais, conforme precisamente 

afirmado por Tércio Sampaio Ferrar Jr., “mesmo quando pareça ao legislador que as 

necessidades coletivas devam ser satisfeitas pela administração, pois admitem variação 

intensa, de difícil detalhamento, requer-se que a lei-quadro estabeleça com clareza os limites, 

as condições e as diretrizes para o exercício da complementação”.
123

 Ou então, consoante aos 

ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, “é, pois, à lei, e não ao regulamento, que 

compete indicar as condições de aquisição ou restrição de direito. Ao regulamento só pode 

assistir, à vista das condições preestabelecidas, a especificação delas”.
124·.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para as conclusões alcançadas neste trabalho partiu-se de algumas premissas, 

desenvolvidas ao longo do estudo. 

 Verificou-se pela linha histórica de formação do Estado Moderno a necessidade de se 

estabelecer meios que permitam o convívio em sociedade, a exigir a constituição de um 

aparato estatal que, mediante os poderes atribuídos pela população, seja apto a definir as 

regras a serem seguidas por todos e que atue como verdadeiro instrumento de realização do 

bem comum.  

 Na medida em que a concentração de poderes entre os governantes implica no abuso 

de seu exercício, desvirtuando a própria finalidade estatal, impõe-se o estabelecimento de 

mecanismos voltados a sua contenção, de maneira que também o Estado e seus governantes 

sejam submetidos às regras existentes.  

  Firma-se nesse contexto o Estado de Direito, com a consolidação da separação de 

Poderes e o estabelecimento do princípio da legalidade e das garantias de direitos 

fundamentais, às épocas restritas aos direitos atrelados à liberdade.  

 Com a mudança do cenário político-econômico posterior às revoluções liberais do 

Século XVIII, sobretudo em decorrência das reivindicações do proletariado por direitos 

relacionados à igualdade, firma-se o Estado Social de Direito, caracterizado, sobretudo, pela 

maior participação do Estado na realização de direitos de ordem social.     

 Se no âmbito do Estado de Direito, no que se refere à atuação da Administração 

Pública, o princípio da legalidade implicava em uma proibição de atuação contrária à lei, no 

Estado Social do Direito a ação administrativa só é permitida mediante autorização legal.  

   Já a partir da segunda metade do século XX, com o avanço dos ideais democráticos e 

do estabelecimento de mecanismos voltados à promoção de maior participação direta nos 

rumos do Estado, avança-se para o Estado Democrático de Direito, em que a lei é concebida 

em um sentido material de realização de justiça e de consonância com os princípios 

constitucionais.  

 Nesse mesmo período, e em reação ao exacerbado legalismo prevalente até então, 

inicia-se um processo de progressiva inclusão de direitos fundamentais nos textos 

constitucionais, notadamente de ordem social, conferindo-lhes positividade e força 

normativa.  
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  As bases do movimento conhecido como neoconstitucionalismo são então 

estabelecidas nesse contexto, com especial destaque para a normatização da Constituição, 

correlação entre direito e moral, classificação das normas em regras e princípios. 

   Com a constitucionalização do Direito Administrativo, a Administração deixa de 

pautar a sua atividade somente em observância à lei oriunda do Poder Legislativo, passando a 

agir, também, sempre em consonância com as normas constitucionais e com o ordenamento 

jurídico como um todo sistêmico, concebendo-se o que se passou a denominar de princípio da 

juridicidade.  

 No âmbito do ordenamento jurídico nacional, demonstrou-se a que legalidade foi 

concebida pela Constituição Federal de 1988 como princípio jurídico tanto em seu sentido de 

elemento estruturante do sistema, como no sentido de norma jurídica, dotada de 

imperatividade e cogência, a ser aplicada em harmonia com os demais princípios 

constitucionais.  

  No Brasil, ao contrário do que ocorre em outros ordenamentos, o princípio da 

juridicidade não implica na substituição do princípio da legalidade administrativa, de modo 

que, não obstante tenha a Administração que atuar em observância às normas constitucionais 

e a todo o sistema jurídico, permanece dependendo de uma autorização legislativa para o seu 

agir.   

 Sob o prisma do neoconstitucionalismo e da Teoria dos Princípios de Robert Alexy, 

acatada nesse estudo, as normas jurídicas são classificadas em regras e princípios, 

compreendidos esses últimos como valores positivados pela Constituição, e concebidos como 

mandamento de otimização a ser aplicado diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso 

concreto. Dessa maneira, em uma colisão de princípios, um deles acaba por ter precedência 

sob o outro, a depender das condições fáticas existentes. A solução se dará pelo sopesamento, 

que definirá, entre os princípios que abstratamente possuem o mesmo peso, qual deles possui 

o maior peso no caso concreto. Como visto, porém, no âmbito da ponderação, enquanto os 

princípios materiais – normas que exigem que um conteúdo determinado, como a vida, por 

exemplo, sejam realizadas na máxima medida possível – são sopesados entre si, os princípios 

formais – normas que exigem que as decisões jurídicas tomadas pelas autoridades 

juridicamente competentes sejam realizadas na máxima medida possível – atribuem pesos 

adicionais aos princípios materiais a que estão relacionados. 

 A ponderação, então, é realizada no exercício das funções estatais, e pela 

Administração Pública no exercício da função administrativa, em que se busca, pela edição 
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de normas jurídicas, decorrentes do ordenamento como um todo, a realização do interesse 

público e o cumprimento dos princípios constitucionais.  

 Nesse contexto, entre as finalidades estatais esta a concretização dos direitos 

fundamentais sociais, sendo o mínimo existencial conteúdo que exige garantia. Isso quer 

dizer que o Estado não pode deixar de prover condições mínimas à população, devendo 

empreender atuações estatais positivas neste sentido, de maneira que nas ponderações a 

serem realizadas pela Administração, quando o princípio material a ser concretizado envolver 

o mínimo existencial, seu peso será sempre maior que o do princípio material colidente 

somado ao princípio formal correspondente.   

 A ponderação efetuada pela Administração parte de uma prévia ponderação realizada 

pelo legislador, resultando na edição de atos administrativos concretos ou abstratos. Nesse 

último caso, que envolve a edição de regulamentos, o agente competente, a partir da 

ponderação feita pelo legislador e de uma prognose dos fatos, define os meios necessários ao 

seu cumprimento, de modo a concluir se tratar de uma ponderação abstrata, porém, 

instrumental à ponderação legislativa. 

 Concluiu-se no presente estudo, porém, pela possibilidade dessa mesma ponderação 

administrativa, a resultar na edição de um regulamento, pelo agente competente, nos casos de 

omissão legislativa, em que a Administração está compelida a efetivar principais 

constitucionais, sendo a garantia do mínimo existencial um parâmetro a autorizar referida 

medida.  

      Ademais, tal possibilidade está pautada na regra da precedência condicionada, pela 

qual, em observância à segurança jurídica e à isonomia, a Administração deve garantir a 

adoção de uma mesma solução para circunstâncias fáticas e jurídicas equivalentes.  

 Nesse sentido, ao mesmo tempo em que se garante ao administrado a satisfação de um 

direito fundamental, sobretudo o mínimo existencial, impedindo que a Administração se 

mantenha inerte diante da omissão do legislador, por outro viabiliza uma atuação 

administrativa pautada no tratamento isonômico entre os administrados, na medida em que se 

evita a realização de ponderações administrativas isoladas no âmbito da Administração para 

cada caso similar.   

 Sempre tendo a Constituição Federal de 1988 como objeto direto do estudo, ao 

analisar-se o princípio da legalidade e as normas constitucionais que disciplinam os 

regulamentos no ordenamento jurídico nacional, concluiu-se ser o regulamento executivo a 

única espécie admitida. Como toda e qualquer norma decorrente do exercício da função 

estatal, o regulamento, ato administrativo geral e abstrato produzido no âmbito do exercício 
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da função administrativa, mediante a competência regulamentar do Chefe do Poder 

Executivo, visa, em um sentido latu, a consecução do interesse público, tratando-se de um 

dever-poder da Administração Pública, mormente nos casos em que a regulamentação da lei é 

condição necessária para a obtenção do interesse público a ser tutelado. Já em um sentido 

stricto, a finalidade do regulamento consiste em conferir operacionalidade aos comandos 

legais, ao passo que, em muitos casos, a generalidade e a abstração das leis não permitem 

uma imediata e isonômica aplicação pelos diversos órgãos da Administração.  

 Por fim, em arremate, concluiu-se que, diferentemente do que ocorre na edição dos 

regulamentos autônomos, espécie de regulamento rechaçada neste estudo, cuja edição se dá 

com supedâneo direto em dispositivo constitucional, prescindindo-se do princípio da 

legalidade, os regulamentos editados pela Administração visando à concretização de direitos 

sociais e à garantia do mínimo existencial, nos casos de omissão legislativa, não prescindem 

do princípio da legalidade, o qual é devidamente levado em conta no procedimento de 

ponderação realizado pela Administração. 
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