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introdução

O tema que respeita à tomada de decisões jurídicas orienta-se por vertente 
teórica afeta à compreensão do Direito como fenômeno normativo. A lingua-
gem instrumental-argumentativa se apresenta como o incontornável meio para 
a exteriorização de vivências compreensivas sobre a normatividade do Direito. 
Ela fornece aparatos para um originário e necessário esforço de “fuga” de uma 
precipitada contaminação por objetividades estáticas, já prontas e acabadas, de 
retratação da realidade sensível, que tendem a levar a distorções sobre a concep-
ção das normatividades que permeiam o convívio do homem em sociedade.

A norma jurídica e a sua composição qualitativa interessam ao fenômeno 
regulador do coletivo social e à investigação que se apresenta, especialmente 
por comporem o âmago da aplicação do Direito pelo Poder Judiciário e pela 
Administração Pública. 

Essa abordagem, entretanto, será realizada por meio de um vértice distin-
to daqueles sobre os quais comumente se detêm os intérpretes e aplicadores 
do Direito, pois a regra abstrata do direito-texto e a regra concreta dela decor-
rente serão vistas em suas legitimidades sistêmico-normativas por meio de um 
a priori incidente sobre justificações e legitimações concebidas por uma visão 
heideggeriana, ao amparo do modo de “compreensão” jurídico-transcendente 
do ente em direção ao seu ser, em um caminho de expressão compreensiva da ver-
dade ôntico-ontológica, inafastavelmente moldada pela finitude humana. 

A busca pelo fundamento da normatividade do Direito é imprescindível 
à definição “do que se encontra” e “de como se encontra” realmente jurí-
dico-regulado o convívio social.  Parte-se da premissa de que os contornos 
do “jurídico-normativo”– e, assim, do Direito – somente operam à vista da 
identificação do fundamento antecedente e inicialmente encoberto ao que se 
mostra como direito-texto. Os valores, conquanto orientadores e fundamen-
tais de qualquer ordem deôntica, fazem parte desse momento antenormativo do 
Direito e projetam-se para o interior do sistema jurídico, na forma de estrato 
axiomático, como uma terceira espécie normativa mais originária, de modo a 
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contribuírem, juntamente com os princípios e as regras, para a definição do 
conceito de norma jurídica. 

A pesquisa, para tanto, vale-se da filosofia hermenêutica de Martin Hei-
degger, da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer e de suas variantes 
hermenêuticas argumentativas filosóficas, aplicadas ao “direito constitucional” e 
“infraconstitucional jurisdicional” brasileiro. Não obstante às comuns tratati-
vas do tema em campo jurisdicional, a presente investigação visa à utilização 
desse cabedal teórico no âmbito “jurídico extrajurisdicional”, com o intuito 
de abarcar, especialmente, a Administração Pública, em seu sentido funcio-
nal, como operadora de um sistema normativo que se estende para além do 
direito-texto. O tema se desenvolve, assim, ao fundamento de uma percepção 
do plano axiomático dos valores socioculturais como direito-posto, a par e em 
consonância com o direito-texto, como imprescindível à teoria da decisão jurídica 
e, destarte, a uma teoria da decisão jurídica público-administrativa.

Com essa visada, mais que uma teoria da decisão judicial, identifica-se um 
peculiar modo de concreção do Direito, envolvente da decisão administrativa 
estatal. Nesses termos, os agentes públicos responsáveis pelas decisões jurídicas 
devem valer-se – como um plus ao binômio “regras e princípios” – dos valores 
extratexto legal, para a legitimação de condutas, à vista de uma compreensão 
fenomenológica da verdade ôntico-ontológica. 

Ao incluir a possibilidade de decisões jurídicas de cariz fenomenológico para 
a Administração Pública, o tema introduz um debate inicial sobre a ampliação da 
autonomia da atividade hermenêutica estatal que, entretanto, por reflexo paradoxal, 
leva à clausura das suas ações, na medida em que se constata a obrigatoriedade 
de realização do ato administrativo ótimo, como forma de obtenção da melhor de-
cisão administrativa para o caso concreto e  como expressão não só da necessária 
eficiência do Estado, mas da efetividade da função atípica jurídico-decisional do 
Estado-administração no atual Estado de Direito Democrático.  

A Administração Pública, como (a) executora imediata das produções norma-
tivas e cumpridora das decisões judiciais, deve proceder a uma interpretação limi-
tada da lei, como ordem legalmente dada à execução, no sentido ordinário de 
sua função típica de fiel cumpridora da lei. Queda-se adstrita aos estritos limites 
da lei, como face mais direta do princípio básico da legalidade público-ad-
ministrativa, conforme estatuído no caput do art. 37 da Constituição Federal 
brasileira de 1988. Para o particular, a autonomia da vontade; para a Adminis-
tração Pública, no que se refere à função executiva típica, a legalidade estrita e, 
assim, a subordinação do Estado à lei.

No entanto, não se olvida (b) da função atípica do Poder Executivo – e de 
sua atribuição jurídica para a tomada de decisões –, idealizada como forma de 
exercício de misteres públicos, que, todavia, tende a ser severamente tolhida 
(limitação da capacidade hermenêutica) por vieses infraconstitucionais e judiciais 
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que, inadvertidamente, rechaçam o “julgar” administrativo, não reconhecendo 
a legitimidade para o exercício da juridicidade. 

Nesse sentido, a moldura restritiva de funções prescreve vinculações obs-
tativas, v. g., do convencimento motivado das decisões, a exemplo de entendimen-
tos doutrinários, jurisdicionais e normativos (decretos do chefe do Poder Exe-
cutivo – ex vi do Decreto do Poder Executivo Federal 2.346, de 10 de outubro 
de 1997) que aplicam o mesmo entendimento deferido ao exercício da função 
típica do Poder Executivo, de modo, v.g., a impedirem o agente público en-
carregado da emissão do ato administrativo de decisão de deixar de aplicar a lei 
com base no reconhecimento de sua inconstitucionalidade, imprimindo um 
dever “cego”, “autômato”, de “fiel” cumprimento dos mandamentos jurídico-
-normativos gerais e abstratos. Nesse contexto, há uma clara confusão entre 
os conceitos e os limites, assim como entre os pressupostos e a finalidade das 
funções típica e atípica decisional do Poder Executivo e de sua estrutura exe-
cutiva, que compreende a Administração Pública.

A simples argumentação da necessidade de concretização de direitos e 
garantias constitucionais fundamentais como instrumento de materialização 
da certeza e da justiça do Direito já seria o suficiente para a deferência à 
juridicidade administrativa, para dar-lhe capacidade de atuação não somente 
conforme a lei, mas também conforme o Direito como um todo e essa postura 
caracteriza uma tendência inicialmente tímida do direito brasileiro (nesse 
sentido versa o art. 2º, Parágrafo Único, I, da Lei 9.784/99). Mas, ainda, 
existe outro fundamento de grande força: o Direito não é somente isso, uma 
versão positivista do Direito e, não obstante, não tem o condão de submeter 
o “ser” ao “dever-ser”. 

O Direito também é fenômeno e com essa característica deve ser trata-
do. Não há mais espaço para a concepção artificial de aplicadores de normas 
jurídicas que não as interpretem e nãos as compreendam no mundo vivido, 
sob a óptica da ruptura da dicotomia sujeito-objeto e isso leva à necessidade 
de ruptura dos grilhões que fixam aleatoriamente a Administração Pública ao 
princípio da legalidade estrita. Faz-se imperiosa a transposição desse paradig-
ma, para formular a concepção da norma jurídica em sua integralidade, como 
um sistema de legalidade juridicizada, a propiciar o efetivo sopesamento da or-
dem normativa à luz dos valores identificados no campo deôntico do jurídico.

Alguns direcionamentos da abordagem são imprescindíveis: o debate so-
bre (a) as nuances que envolvem os conceitos de Direito (a.i) como ciência, 
(a.ii) como ordenamento jurídico e (a.iii) como norma jurídica; e, quanto à teoria 
da interpretação jurídico-constitucional, sobre (b) a influência que a Ciência 
do Direito exerce sobre o intérprete e aplicador do direito jurisdicional e do 
direito decisional administrativo, como método de obtenção da melhor decisão ou 
do ato administrativo ótimo na concretização de direitos, independentemente 
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de tratarem ou não de direitos fundamentais, a requer enfrentamento com 
vistas à aferição de uma teoria geral da decisão administrativa à luz da ordem 
normativa axiomatizada. 

O porquê da escolha das “decisões administrativas” e não das “decisões 
judiciais” para tratar da fenomenologia do Direito aplicada aos valores e à nor-
ma jurídica se dá pelo fato de ser de mais fácil argumentação e convencimento, 
para qualquer defesa de ampliação de “poderes” decisionais, quando se fala de 
juízes exercendo a função de julgar, ou seja, quando há todo um arcabouço de pré-
-concepções construído para a garantia de deveres-poderes atinentes às funções 
típicas dos Poderes da República. Por outro lado, a defesa da função atípica 
decisional da Administração Pública, para que tenha os mesmos parâmetros 
exegéticos das decisões judiciais, é tarefa árdua, a requerer o necessário afasta-
mento de um senso comum que acomete a doutrina jurídica, a legislação, a juris-
dição e o próprio Poder Executivo, que, nessas balizas, pode ser compreendido 
no àmbito do conceito de impessoal heideggeriano (conceito que se abordará no 
decorrer da pesquisa). Ou seja, a extensão do debate para fora do campo da 
jurisdição força a uma inequívoca saída do campo concebido como impessoal 
obstativo da compreensão necessária do Direito como fenômeno jurídico.

Por se tratar de uma abordagem fenomenológica, as vertentes ontológica 
e ôntica das compreensões sobre a verdade jurídica far-se-ão presentes e inter-
comunicáveis, como coimplicação compreensiva da verdade, e, sem embargo, 
o apego aos conceitos de distância temporal, de história efeitual e de tradição ga-
damerianas levará o debate, em que pese a isso se dar de uma forma indireta e 
tangencial, também ao âmbito da ética e da moral em um locus temporalizado, 
moldado pela historicidade. 

Sem pretender qualquer quebra de referencial teórico, mas apenas para 
ilustrar e demonstrar a inter-relação entre ética, moral, valor e Direito, anote 
que afirma Ronald Dworkin, em seu último livro, “Justiça para Ouriços”, que 
o direito seria um sub-ramo da política; a política, um sub-ramo da moral políti-
ca; e esta, um vértice da moral, ao passo que, por último, moral e ética estariam 
em um mesmo plano superior, porém sensivelmente distintas entre si, a darem 
o arcabouço referencial de conteúdo para as instâncias inferiores. 

Com o uso de uma estrutura similar à idealizada por Dworkin, contudo 
à vista de um vértice de reconhecimento da transcendência do ente em direção 
ao seu ser, como liberdade para a diferença ôntica heideggeriana, como modo 
existencial primeiro, buscar-se-ão (i) o aspecto ético-moral de um direito nor-
mativo axiomático – e, aqui, o sentido de direito normativo, sob a adjetivação 
de axiomático, estende o conceito para uma extraconcepção do texto positiva-
do, do direito compreendido como lei escrita – e (ii) uma possível face da justiça 
desse direito posto, sob um espectro analítico-topográfico inter-relacional que reflita 
a embrionária (e ainda de toda e sempre passível de correção de conteúdo) 
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compreensão do tema, que, entretanto, inquestionavelmente, envolve a aplica-
ção da fenomenologia à noção de norma jurídica. 

Essa leitura fenomenológica permitirá incluir no conteúdo da concepção 
de normatividade do Direito uma terceira espécie: os valores jurídicos. Assim, 
permitirá conceber a norma jurídica em uma nova composição: (1) valores, (2) 
princípios e (3) regras. Contudo, em razão de os valores serem, na maior parte 
dos casos, não escritos e demasiadamente abstratos, de modo a superar sobre-
maneira a vagueza dos princípios jurídicos, tal categoria normativa somente se 
desvela em sua deontologia, para a utilização na concretização do Direito, por 
meio de uma hermenêutica moldável pela argumentação e que, assim, tenha o 
condão de identificar o valor fundante, alicerce ôntico, das duas outras espécies 
de normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto.

Consequentemente, a pesquisa, a figurar como uma modalidade de justi-
ficação do procedimento pela inserção de conteúdo material-substancial entre 
seus elementos operacionais, e, do mesmo modo, como justificação da legiti-
midade e da legalidade do ato de decisão procedimental, de cunho material, 
por observância da procedimentalização adequada (a demonstrar uma procedimen-
talização jurídica racionalizante, em que se emprega o termo “razão” – não em 
um sentido cartesiano –, mas sim em sua concepção de compreensão fenomeno-
logicamente adequada), busca a demonstração da possibilidade de utilização de 
regras e de princípios jurídicos, explícitos e implícitos, fundamentados em 
extraprincípios. Estes últimos, admitidos como expressão do subtexto do Direi-
to, decorrentes de valores jurídicos e políticos juridicizados – o que, na investi-
gação, são classificados como valores axiomáticos, determinantes do “juridiciza-
do” em um contexto sociocultural, local e temporal, delimitado –, apreensíveis 
pela hermenêutica argumentativa a labor da fenomenologia do Direito como 
direito-normativo (concepção distinta da que se vê como direito-texto e, entre-
tanto, próxima de um campo valorativo jurídico-axiomático). 

Este sistema de compreensão da normatividade do Direito, em que pese 
aos apontamentos do tema aqui direcionados às decisões jurídicas exaradas 
pela Administração Pública, põe-se a servir a toda e qualquer decisão jurídica, 
firmando as bases fundamentais dos atos estatais de juízo em procedimen-
tos não somente jurídico-jurisdicionais, mas também jurídico-juridicizados – os 
primeiros, afetos ao exercício da jurisdição, pelos órgãos jurisdicionais; os 
segundos, referentes ao exercício da juridicidade pelos órgãos encarregados do 
desempenho da função executiva do Estado. 

Da constatação da necessidade de atuação jurídico-decisional alinhavada 
ao contexto sociocultural valorativo axiomático, e, assim, a demonstrar um 
agir não adstrito somente ao direito-texto, v. g., à Constituição e ao texto 
expresso da lei, mas, possivelmente e a depender do caso concreto, contratex-
tual, imprescindível reconhecer a nítida tensão formal entre juridicidade (no 
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agir baliza pela ordem jurídica escrita ao fundamento de valores axiomáticos 
socioculturais) e legalidade (levando em consideração somente a lei escrita) e, 
destarte, respectivamente, entre segurança jurídica e justiça, na medida em que, 
sob o enfoque do tênue distanciamento da legalidade estrita para a aproxi-
mação hermenêutica da juridicidade – o que, diante de uma visão sistêmica,  
não ofende a legalidade como um todo, posto que a aprimora –, a pesquisa 
se detém, em um aspecto geral, à análise da normatividade regente do Direito 
Administrativo, enquanto Fonte do Direito, fundamento de conduta procedi-
mental da Administração estatal. Por outro lado, pela visada fenomenológica 
aplicada, sequer há de falar, nomeadamente, em tensão real, ou em conflito 
real entre legalidade e juridicidade e entre segurança jurídica e justiça.

Toda a pesquisa, por fim, alicerça-se nesse conceito operacional de juri-
dicidade, tema novo nos meandros da incipiente teoria hermenêutica do Direito 
Administrativo e do Direito Constitucional e, seja como for, tem-se identifi-
cado a necessidade de incessante aprimoramento que pervaga pela evolução 
hermenêutica da interpretação e da aplicação do Direito, com vistas a ombrear 
às constantes e céleres mudanças de comportamento sociocultural. 


