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I. Da hermenêutica ou interpretação do Direito: revisitando 

Miguel Reale. 

           Registra Miguel Reale que o Código Civil de Napoleão,1 promulgado em 

1804, constituiu “ponto culminante” da Revolução Francesa: cientificamente 

elaborado, destacando-se, dentre os seus elaboradores, Jean-Etiene Portalis,2 

representa “um monumento da ordenação da vida civil, projetado com grande 

engenho e não menor arte.”3 Por isso, o entendimento da maior parte dos 

juristas da época era no sentido de que nada da vida havia que não estivesse 

estabelecido e prescrito no Código. Nada, portanto, haveria que fazer, senão 

observar, pontualmente, o que no Código de Napoleão estivesse disposto, 

literalmente. Ademais, o prestígio que a lei, como vontade geral, impeditiva de 

privilégios, adquiriu – todos os direitos são fixados pela lei, expressão da 

vontade geral, proclamava Rousseau – não admitia competisse com ela usos e 

costumes, tampouco a interpretação de seus termos, porque que o direito 

positivo é a lei. 

              Entretanto, juristas havia que insistiam que, não obstante admitir-se que 

o direito positivo é a lei, certo é que “a Ciência do Direito depende da 

interpretação da lei segundo processos lógicos adequados.” Por isso, “a 

interpretação da lei passou a ser objeto de estudos sistemáticos,” destacando-se, 

por primeiro, a Escola da Exegese, que, no século XIX, sustentava “que na lei 

positiva, e de maneira especial no Código Civil, já se encontra a possibilidade 

de uma solução para todos os eventuais casos ou ocorrências da vida social.” 4 

 I.1. A Escola da Exegese. 

                                           
1 “Minha verdadeira glória não foi ter vencido quarenta batalhas; Waterloo apagará a lembrança de tantas 

vitórias; o que ninguém conseguirá apagar, aquilo que viverá eternamente, é o meu Código Civil.” Napoleão 

Bonaparte, “Memorial de Santa Helena.” 
2 Portalis, Jean-Etiene, “Discours, Rapports et Travaux Inédits sur le Code Civil”, Jouber, Paris, 1844. 
3 Reale, Miguel, “Lições Preliminares de Direito”, Saraiva 15ª edição, 1987, p. 273. 
4 Reale, Miguel, ob. cit., p. 274. 
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          A Escola da Exegese lançou as bases da jurisprudência conceitual, 

entendendo-se esta como o instituto que tomava em linha de conta, com rigor, os 

preceitos inscritos na lei e não nas estruturas sociais, visualizada a interpretação 

sob dois prismas, o literal ou gramatical e o lógico-sistemático. Sob o primeiro, 

ao intérprete cumpria, basicamente, analisar a lei sob o ponto de vista literal, 

gramatical. “Toda lei tem um significado e um alcance que não são dados pelo 

arbítrio imaginoso do intérprete, mas são, ao contrário, revelados pelo exame 

imparcial do texto.”5 Feita tal investigação filológica, seguir-se-ia o trabalho 

lógico-sistemático, é dizer, o exame da lei no conjunto do sistema, tudo no 

intuito de ser captada a “mens legislatoris,” a vontade ou a intenção original do 

legislador. É que do bojo da Revolução Francesa ressai o princípio, trabalhado 

doutrinariamente por Montesquieu, da separação dos poderes, no qual ao 

intérprete cumpria ficar adstrito à intenção original do legislador. 

 A Revolução Industrial, ocorrida no século XIX, implicou alteração nos 

fatos da vida, no ambiente social. As leis, elaboradas com base em fatos vigentes 

anteriormente, mostravam-se desajustadas para regular os fatos novos. A Escola 

da Exegese viu-se, então, superada. 

 I.2. A Escola Histórica.  

É nessa quadra que surge a Escola Histórica inspirada no gênio de 

Savigny, que Reale resume da seguinte forma: “Uma lei nasce obedecendo a 

certos ditames, a determinadas aspirações da sociedade, interpretadas pelos 

que a elaboram, mas o seu significado não é imutável. Feita a lei, ela não fica, 

com efeito, adstrita às suas fontes originárias, mas deve acompanhar as 

vicissitudes sociais.”6 Há de se aceitar, pois, uma “compreensão progressiva” da 

lei, compreensão que muito ficou a dever à “Escola dos Pandectistas” alemães, 

                                           
5 Reale, Miguel, ob. cit., p. 275. 
6 Reale, Miguel, ob. cit., p. 278. 
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com base, sobretudo, no Digesto, ou Pandectas, coleção de textos organizada 

pelo Imperador Justiniano. 

 Windscheid, dos mais ilustres dos pandectistas, colocou a questão na 

“interpretação da intenção possível do legislador, não no seu tempo, mas, sim, 

na época em que se situa o intérprete.”7 Não se ignora a intenção do legislador. 

Todavia, essa intenção há de ser observada com base nos novos fatos da vida 

social. Na França, a Escola dos Pandectistas teve o endosso de G. Saleilles, que 

sustentava que é preciso que o intérprete vá além da lei e, “através de sua 

exegese evolutiva, graças ao poder que tem o juiz de combinar, de maneira 

autônoma, diversos textos legais e integrá-los para atender a novos fatos 

emergentes.”8 Entretanto, tanto os pandectistas quanto os adeptos da Escola 

Histórica de Savigny não admitiam interpretação inovadora ou criadora. 

 I.3. A Escola do Direito Livre. 

 Certo, o Direito, ciência da vida, com esta evolui. Ainda no século XIX 

surge, na França, por inspiração de François Gény, o movimento denominado de 

“libre recherche”, ou de livre pesquisa do Direito, com vistas a conciliar 

posições da Escola da Exegese com as necessidades contemporâneas. Não há 

falar no perquirir a intenção possível do legislador contemporaneamente, mas 

em conferir ao intérprete, ou seja, ao juiz, autonomia em face do texto frio da 

lei. O juiz, então, visualizará “na lei os interesses que a lei intentou proteger,” 

considerando, entretanto, “o momento de aplicação da norma.” Seria “o juiz 

uma espécie de legislador ad doc. Com isso, a busca do Direito se dá em um 

universo amplo e diversificado, pleno de aspectos axiológicos, sociológicos e 

filosóficos.9 É dizer, o juiz, em face dos novos fatos sociais e tendo em 

consideração valores axiológicos e certos dados, dentre outros, dados culturais, 

demográficos, econômicos, históricos, religiosos, formula nova regra jurídica 

                                           
7 Reale, Miguel, ob. cit., p. 279. 
8 Idem, ibidem. 
9 Poletti, Ronaldo Rebello de Britto, “O Direito Livre”, Revista Jurídica Consulex, nº 398, p. 10. 
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adequada aos novos fatos sociais. Reale esclarece o modo de proceder da livre 

pesquisa do Direito: “Além do Código Civil, mas através do Código Civil.” 

 Adquire significativa expressão, na Alemanha, a obra de Zitelmann, no 

sentido da impossibilidade de admitir-se a existência de lacunas no Direito, dado 

que este há de ser entendido como ordenamento. Entretanto, lacunas podem 

ocorrer na lei. Mas não pode o juiz, pretextando a ocorrência de lacunas ou 

obscuridades na lei, deixar de decidir. É que o Direito é muito mais do que a lei, 

ao contrário do preconizado pela Escola da Exegese. Lecionava Zitelmann que, 

para o caso da existência de tais lacunas, a solução estaria no procurar o juiz 

modos e meios fora da lei, mas através da lei.  

É dessa época os trabalhos de Eugen Ehrlich a propugnar por uma 

compreensão sociológica do Direito, sustentando, anota Ronaldo Poletti, “o 

valor de uma “livre investigação”, como oposição ao princípio da aplicação 

mecânica do mandato do legislador.”10 Na linha do “Direito Livre”, Rudolf 

Stammler formula a doutrina do “Direito Justo”, ampliando-se o trabalho do juiz 

mediante a adoção da interpretação extensiva e da analogia. Hermann 

Kantorowicz foi outro eminente expositor do “Direito Livre”. Seu livro, “A luta 

pela Ciência do Direito”, anota Poletti, “é uma espécie de manifesto: junto do 

Direito estatal e antes dele há um Direito livre de valor igual, que nasce da 

opinião jurídica dos membros da sociedade, da sentença dos juízes e da Ciência 

Jurídica.”11 Para Kantorowicz, “haja ou não lei que reja o caso, cabe ao juiz 

julgar segundo os ditames da ciência e de sua consciência, devendo ser 

devidamente preparado, por conseguinte, para tão delicada missão. O que deve 

prevalecer, para eles, é o direito justo, quer na falta de previsão legal (praeter 

legem) quer contra a própria lei (contra legem).”12  

                                           
10 Poletti, Ronaldo Rebello de Britto, ob. e loc. cits. 
11 Poletti, Ronaldo Rebello de Britto, ob. e loc. cits. 
12 Reale, Miguel, ob. cit., p. 284. 
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O certo é que, com tal liberdade de interpretação, não há falar em 

segurança jurídica. O que deve ser tomado em linha de conta, para que os 

interesses e os bens, nestes incluído o bem maior, a liberdade dos indivíduos, 

não fiquem ao sabor das intenções pessoais do intérprete, é que “o Direito”, 

leciona Miguel Reale, “não pode prescindir de sua estrutura formal, tampouco 

de sua função normativa ou teleológica, de maneira que a conduta humana, 

objeto de uma regra jurídica, já se acha qualificada de antemão por esta, tal 

como o exigem a certeza e a segurança.” 13  

 É conveniente lembrar que foi com base na doutrina do “Direito Livre”, 

misturada com “elementos ideológicos meta-jurídicos a serviço de fins 

totalitários,” que foi sustentado, no nacional socialismo alemão, com sucesso, 

“em face de dificuldades e problemas jurídicos, a possibilidade alternativa de 

decisão judicial com base no programa do partido ou na vontade presumida do 

Führer, tudo com fundamento na livre pesquisa do Direito.” 14   

I.4. A hermenêutica jurídica contemporânea. 

Contemporaneamente, entende-se que a interpretação da lei faz-se na 

compreensão de sua finalidade social, no seu todo. A interpretação finalística ou 

teleológica se impõe, certo que “fim da lei é sempre um valor, cuja preservação 

ou atualização o legislador teve em vista garantir, armando-o de sanções, assim 

como também pode ser fim da lei impedir que ocorra um desvalor. Ora, os 

valores não se explicam segundo nexos de causalidade, mas só podem ser 

objeto de um processo compreensivo que se realiza através do confronto das 

partes com o todo e vice-versa, iluminando-se e esclarecendo-se 

reciprocamente, como é próprio do estudo de qualquer estrutura social.” 15 

                                           
13 Reale, Miguel, ob. cit., p. 285. 
14 Poletti, Ronaldo Rebello de Britto, ob. e loc. cits. 
15 Poletti, Ronaldo Rebelo de Britto, ob. e loc. cits. 
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Afirmavam os romanos, lembrou Heleno Cláudio Fragoso, em magnífico 

artigo de doutrina, “que conhecer a lei não é descobrir seu significado literal, 

mas sim a sua força e seu poder (“Scire legis non hoc est verba earum tenere 

sed vim ac potestatem”). Para os romanos era manifesta a distinção entre as 

palavras da lei (verba) e seu conteúdo dispositivo (sententiam).”16 

Avulta, no ponto, a interpretação sistemática, lógico-formal, que é, 

também, axiológica ou valorativa, realizando-se mediante o “cotejo de 

enunciados lógicos e axiológicos para atingir a real significação da lei,” tendo 

presente que “tanto mais que esse cotejo não se opera no vazio, mas só é 

possível mediante contínuas aferições no plano dos fatos, em função dos quais 

as valorações se enunciam.” 17 

A hermenêutica jurídica contemporânea, realizadora da Ciência do Direito 

do nosso tempo, é, sobretudo, criativa, lecionando Recasens Siches que a função 

do juiz, assim do intérprete, é necessariamente uma função criadora, 

acrescentando, anota Heleno Fragoso, “que não é exagerado afirmar que na 

quase totalidade do pensamento jurídico contemporâneo a concepção mecânica 

da função judicial caiu em definitivo descrédito. O legislador tem a ilusão de 

criar totalmente o direito. Essa ilusão suscita no juiz outra ilusão: a de que 

pode extrair todo o direito da lei. O que deve ser entendido é que a função do 

juiz é uma função criadora, porque as normas que compõem o sistema são 

sempre lacunosas.”18    

Entretanto, “a Ciência do Direito contemporânea não se deixou seduzir 

pelo canto da sereia do Direito Livre, continuando, em linhas gerais, a preferir 

as imperfeições de um Direito predeterminado ao risco de um Direito 

determinável, em cada caso,” pelo juiz, em que o jurisdicionado ficaria ao sabor 

                                           
16 Fragoso, Heleno Cláudio, “Para uma interpretação democrática da Lei de Segurança Nacional”, em “Estado de 

S. Paulo,” 21/04/1983. 
17 Miguel Reale, ob. cit., p. 287. 
18 Recasens Siches, “Nueva filosofia da la intepretacion del derecho”, l958, p. 202. Ap. Fragoso, Cláudio Heleno, 

ob. e loc. cits. 
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dos bons ou maus humores do magistrado. “Prevaleceu, em suma, o valor da 

certeza, que é irmã gêmea da segurança, muito embora não se exclua, de 

maneira absoluta, se possa recusar aplicação a uma lei caída em evidente 

desuso.” 19 

Há de ser dupla a visão do intérprete da lei: retrospectivamente, 

observando-se os fatos que a constituíram, originariamente; prospectivamente, 

tendo em consideração os fatos e valores contemporâneos. Ter-se-á, a partir daí, 

papel positivo e criativo do intérprete,20 na linha da lição de Kelsen de que a 

interpretação implica criação do direito, “porque o juiz se situa dentro de um 

marco inevitavelmente dotado de certas amplitudes, no qual o órgão decisório 

pode validamente resolver de formas diversas, nenhuma das quais pode ser 

considerada como necessária ou única. Por mais precisa que a norma geral 

pretenda ser, a norma especial, criada por decisão do tribunal, sempre 

acrescentará àquela algo novo.”21   

A interpretação se consegue, então, a partir, primeiro, da leitura da lei, 

para compreensão dos seus termos (interpretação dita gramatical, literal); em 

seguida, a norma é examinada no sistema, é dizer, no seu conjunto, porque o 

direito é um todo orgânico (interpretação lógico-sistemática). Ocorrerá, também, 

nessa fase, a verificação e exame dos fatos e valores ocorrentes ao tempo da 

elaboração da norma e dos fatos e valores supervenientes, apoiando-se a 

interpretação, conclusivamente, leciona Alfredo Buzaid, sobre a ratio legis que 

“é objetiva (não aquela subjetiva do criador da lei) e é atual (não aquela 

histórica do tempo em que a lei foi feita).”22  E acrescenta Buzaid, com a clareza 

que lhe era peculiar, que “dado o conceito de que a lei se destaca do seu autor e 

                                           
19 Reale, Miguel, ob. cit., p. 289. 
20 Reale, Miguel, ob. cit., p. 289. 
21 Kelsen, Hans, “Teoria General del Derecho y del Estado,” 1950, p. 152. Ap. Fragoso, Heleno Cláudio, ob. e 

loc. cits. 
22 Buzaid, Alfredo, na “Apresentação” de Baptista, Francisco de Paula, “Compêndio de Hermenêutica Jurídica,” 

Saraiva, S. Paulo, 1984.  
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tem vida autônoma no meio social, surge em consequência que o seu 

fundamento racional deve aplicar-se de modo absoluto e na vida moderna. O 

intérprete, examinando uma norma, que tem cinquenta anos, não está 

incondicionalmente vinculado a procurar que razão induziu o legislador de 

então, mas qual é o seu fundamento racional hoje e sob esta medida decidir.” 

Assim, conclui Buzaid, invocando Ferrara, “pode ocorrer que uma norma 

ditada por uma certa ordem de razões adquira em seguida uma destinação e 

função diversa.”23 É que a lei, acrescentamos, é mais inteligente do que o 

legislador. Completada a operação, ter-se-á chegado aos fins colimados, à 

interpretação teleológica, assim aos fins sociais da lei. Teríamos utilizado, está-

se a ver, dos métodos tradicionais de interpretação jurídica: o gramatical ou 

literal, o histórico, aqui incluído o sociológico, o sistemático e o teleológico ou 

finalista. 

II. Da hermenêutica constitucional: os métodos clássicos e os 

critérios e métodos próprios de interpretação constitucional. 

          A hermenêutica jurídica “é um método de interpretação que tem por 

escopo determinar o sentido real da lei,”24 ou da norma jurídica. As normas 

constitucionais são normas jurídicas. Assim, a hermenêutica constitucional ou a 

interpretação constitucional não deixa de lado os métodos clássicos de 

interpretação que foram vistos. Mas a interpretação constitucional não fica 

apenas nos métodos clássicos. Leciona Luís Roberto Barroso: “o fato é que as 

especificidades das normas constitucionais levaram a doutrina e a 

jurisprudência, já de muitos anos, a desenvolver ou sistematizar um elenco 

próprio de princípios aplicáveis à interpretação constitucional. Tais princípios, 

de natureza instrumental, e não material, são pressupostos lógicos, 

metodológicos ou finalísticos da aplicação das normas constitucionais.” São 

                                           
23 Buzaid, Alfredo, ob. e loc. cits.; Ferrara, F., “Potere del legislatore e funzione del giudice,”  “Rivista di Diritto 

Civile,” 1911, p. 511 e ss. Ap. Buzaid, Alfredo, ob. e loc. cits. 
24 Buzaid, Alfredo, ob. e loc. cits. 
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eles, “o da supremacia da Constituição, o da presunção de constitucionalidade 

das normas e atos do Poder Público, o da interpretação conforme a 

Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e o da efetividade.” 25  

 Há que se atentar, ademais, para os critérios utilizados para solução de 

conflitos normativos: (i) o hierárquico: lei superior prevalece sobre lei inferior; 

(ii) o temporal ou cronológico: lei posterior prevalece sobre a anterior; (iii) o 

especial ou da especialização: lei especial prevalece sobre a lei geral. 

 No que toca à interpretação conforme a Constituição, o Supremo Tribunal 

Federal dela tem feito uso,26 enfatiza o ministro Gilmar Mendes.27 Ela está, 

entretanto, sujeita a limites: (i) é admissível a interpretação conforme se não 

configurar violência contra a expressão literal do texto;28 (ii) se não alterar o 

significado do texto normativo, com mudança radical da própria concepção 

original do legislador.29 No ponto, é  importante a posição inovadora do 

Supremo Tribunal, ressaltada no voto do ministro Gilmar Mendes, quando do 

julgamento da ADPF 132-RJ, que cuidou da união estável homoafetiva,30 que 

comentaremos quando examinarmos, mais a frente, decisões do Supremo 

Tribunal Federal consideradas progressistas. 

 Gilmar Mendes, cuja contribuição para a germanização da jurisdição 

constitucional brasileira é significativa, lembra que, além das conhecidas 

técnicas de interpretação conforme a Constituição, de declaração de nulidade 

parcial sem redução de texto, ou de declaração de inconstitucionalidade sem a 

pronúncia de nulidade, de aferição da “lei ainda constitucional”, do apelo ao 

                                           
25 Barroso, Luís Roberto, “Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito – o triunfo tardio do direito 

constitucional no Brasil”, Idem, “Interpretação e aplicação da Constituição”, Saraiva, 1996, ps. 97 e segs. 
26 Rp 948, Min. Moreira Alves; Rp 1100, Min. Moreira Alves; Rp 1454, Min. Octávio Gallotti; Rp 1.389, Min. 

Oscar Corrêa; Rp 1.399, Min. Aldir Passarinho. Acórdãos em www.stf.jus.br/Jurisprudência. 
27 Mendes, Gilmar, voto na ADPF 132/RJ, (união estável homoafetiva), Rel. Min. Carlos Britto, em 

www.stf.jus.br/Jurisprudência. 
28 Bittencourt, Lúcio, “O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis”, 2ª ed., Rio, p. 95. 
29 ADI 2.405, Rel. Min. Carlos Britto; Rp 1.417, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 3.046, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence; ADI 2.405, Rel. Min. Carlos Britto. Em www.stf.jus.br/Jurisprudência. Xavier, Marina Corrêa, 

“Limites da interpretação conforme a Constituição no STF”, Rev. Conjur, 19.05.2013. 
30 ADPF 132-RJ, Rel. Min. Ayres Britto. 

http://www.stf.jus.br/Jurisprudência
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legislador, são também utilizadas as técnicas de limitação ou restrição de efeitos 

da decisão, “ex tunc”, “ex nunc” e pro futuro.31 

 II.1. A contribuição do neoconstitucionalismo para uma nova 

interpretação constitucional: a principiologia. 

 O neoconstitucionalismo, que surge na Europa na segunda metade da 

década de 1940, mais precisamente com a criação e instalação dos Tribunais 

Constitucionais europeus, contemporâneo do pós-positivismo, confere à 

jurisdição constitucional notável relevância e inaugura a nova interpretação 

constitucional em que a principiologia32 assume posição central.33 Essa nova 

interpretação constitucional comete ao juiz papel relevante, de verdadeiro 

construtor do direito, porque lhe cabe, através da valoração do sentido das 

cláusulas abertas, de conceito indeterminado, realizar escolhas entre soluções 

possíveis. 

 Cláusulas gerais, princípios, colisões de normas constitucionais, 

ponderação, argumentação, constituem instrumentos de trabalho do intérprete.34 

Nas cláusulas abertas, ocorrentes também nas normas de direito comum, deve o 

intérprete determinar-lhe o conceito, conceito de regra indeterminado. No ponto, 

deve o intérprete buscar ajuda no método de interpretação tópico-problemático, 

criação de Viehweg, que se realiza a partir do exame do caso concreto, ou das 

circunstâncias deste.35 

                                           
31 Mendes, Gilmar, voto na ADPF 132-RJ (união estável homoafetiva), Rel. Min. Carlos Britto, loc. cit. 
32 Para boa compreensão da principiologia: Humberto Ávila, a “Teoria dos Princípios – Da definição à aplicação 

dos princípios jurídicos”, 13ª. edição, S. Paulo, Malheiros Editores, 2012. 
33 Barroso, Luís Roberto, “O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no 

direito brasileiro”, em “A Nova Interpretação Constitucional – ponderação, direitos fundamentais e relações 

privadas”, autores: Barcellos, Ana Paula de, Barroso, Luís Roberto, Pereira, Jane Reis Gonçalves, Sarmento, 

Daniel, Souza Neto, Cláudio Pereira de Souza, Renovar, Rio, 2003. 
34 Barroso, Luís Roberto, ob. e loc. cits. 
35 Viehweg, Theodor, “Tópica e Jurisprudência,” Coleção Pensamento Jurídico Contemporâneo, Ministério da 

Justiça, coedição com a Universidade de Brasília, UnB, vol. I, 1979, tradução de Tércio Sampaio Ferraz Jr.; 

Mendonça, Paulo Roberto Soares, “A Tópica e o Supremo Tribunal Federal”, Renovar, 2003   
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 Assim, por exemplo, quanto às expressões ordem pública, interesse social, 

boa-fé, direito à vida, dignidade da pessoa humana, igualdade, o seu alcance 

dependerá da valoração dos fatores objetivos e subjetivos existentes nos fatos 

subjacentes à norma.36 

 A principiologia, que assume relevância no novo constitucionalismo, que 

lhe confere normatividade, requer distinguir princípios de regras.37 Aqueles 

consagram valores, constituem as vigas mestras do sistema. As regras 

descrevem condutas específicas. Conceituar os conteúdos dos princípios não 

constitui tarefa fácil, que importa conferir ao intérprete papel relevante.38 

 Alisson Lucena menciona, invocando Bobbio, “um direito principiológico 

abarcado por princípios constitucionais que servem como requisitos à 

positivação de valores variáveis encontrados na sociedade em determinado 

momento histórico.”39 Acrescenta Lucena que, “neste viés, Zagrebelsky aduz 

que devido ao conteúdo político da Constituição e à sua  função, o seu texto 

deve ser formado preponderantemente por princípios,40 haja vista que, por 

terem uma estrutura semântica aberta, podem ser utilizados em uma maior 

diversidade de casos, tornando-se  necessária, portanto, uma atuação mais 

precisa do intérprete em adaptá-los em sua plenitude a determinado caso 

concreto. Ou seja, aqui, a interpretação cumpre uma função que vai muito além 

                                           
36 Barroso, Luís Roberto, ob. e loc. cits.; “Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e Política no 

Brasil Contemporâneo”, Revista Jurídica da Presidência, Brasília, DF, vol. 12, nº 96, 2010. 
37 Para boa compreensão do tema, recomenda-se a leitura: Ferreira Filho, Manoel Gonçalves, “Princípios 

Fundamentais do Direito Constitucional”, Saraiva, 2009; Ávila, Humberto, “Teoria dos Princípios – da definição 

à aplicação dos princípios jurídicos”, Malheiros Editores, 13ª edição, 2012; Cunha, Sérgio Sérvulo da, 

“Princípios Constitucionais,” Saraiva, 2ª edição, 2013. 
38 Souza Júnior, Luiz Lopes, “Hermenêutica e Interpretação Constitucional: métodos e princípios”, em 

http://www.coladaweb.com/direito/hermenêutica-e-interpretação-constitucional. 
39 Bobbio, Norberto, “A Era dos Direitos”, Campus, Rio, 1996, ps. 18-19; Lucena, Alisson, “A ADI 4.277 e o 

método hermenêutico concretista da “Constituição aberta” de Peter Häberle como forma de reafirmação dos 

princípios basilares do Estado Democrático de Direito”, em http://blogsubjudice.blogspot.com.br/2013/a-adi-

4277-e-o-método-hermenêutico. 
40 Zagrebelsky, Gustavo, “Il dirito mite. Legge, diritti, giustizia”, 2ª. edição, Torino: Einaudi, 1992, p. 148. Ap. 

Lucena, Alisson, ob. e loc. cits.  
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da de mero pressuposto de aplicação de um texto jurídico, para transformar-se 

em elemento de constante renovação da ordem jurídica.”41 

 Antes de prosseguirmos, uma advertência: princípios, vimos, não têm 

conteúdo fixo. A sua conceituação, forte em valores e subjetivismo, depende, 

em grande parte, dos preceitos axiológicos perseguidos pelo intérprete. Por isso, 

a interpretação pode servir, muitas vezes, a uma gama de interesses que não se 

sustentam em critérios axiológicos legítimos, ou que não constituem padrão da 

sociedade. Já vi casos em que o princípio do respeito à dignidade humana foi 

invocado por pessoas com interesses conflitantes. O princípio estaria a amparar 

uns e outros, em termos de panaceia jurídica, o que representa banalização do 

nobre princípio. 

 II.2. Colisões de normas constitucionais, a ponderação, a 

argumentação. 

 “A existência de colisões de normas constitucionais,” leciona Luís 

Roberto Barroso, “tanto as de princípios como as de direitos fundamentais, 

passou a ser percebida como um fenômeno natural – até porque inevitável – no 

constitucionalismo contemporâneo.” 42 A solução estaria, então, “na ponderação 

de normas, bens ou valores, técnica a ser utilizada pelo intérprete, por via da 

qual ele (i) fará concessões recíprocas, procurando preservar o máximo 

possível de cada um dos interesses em disputa ou, no limite, (ii) procederá à 

escolha do direito que irá prevalecer, em concreto, por realizar mais 

adequadamente a vontade constitucional. Conceito chave na matéria é o 

princípio instrumental da razoabilidade.” 43 

 A utilização da ponderação, entretanto, exige cautela. No voto que 

proferiu por ocasião no julgamento da ADI 4.451-MC-REF/DF, o ministro Dias 

                                           
41 Lucena, Alisson, ob. e loc. cits. 
42 Barroso, Luís Roberto, ob. e loc. cits. 
43 Barroso, Luís Roberto, ob. cit. 
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Toffoli alerta para o perigo que pode decorrer da aplicação da ponderação, 

anotando que “a mesma lei inflexível, por meio de ponderação, pode ser 

flexibilizada, chegando-se a um resultado absolutamente diverso, conforme 

juízos subjetivos e incontroláveis da autoridade, em desapego à segurança 

jurídica da norma legal.”44 Perfeito o raciocínio, que tem a prestigiá-lo a lição 

autorizada de Eros Grau, a proclamar que “juízes, especialmente os chamados 

juízes constitucionais, lançam mão intensamente da técnica da ponderação 

entre princípios quando diante do que a doutrina qualifica como conflito entre 

direitos fundamentais. Como, contudo, inexiste, no sistema jurídico, qualquer 

regra ou princípio a orientá-los a propósito de qual dos princípios, no conflito 

entre eles, deve ser privilegiado, essa técnica é praticada à margem do sistema, 

subjetivamente, de modo discricionário, perigosamente. A opção por um ou 

outro é determinada subjetivamente, a partir das pré-compreensões de cada 

juiz, no quadro de determinadas ideologias. Ou adotam conscientemente certa 

posição jurídico-teórica, ou atuam à mercê dos que detêm o poder e do espírito 

do seu tempo, inconscientes dos efeitos de suas decisões, em uma espécie de 

“voo cego,” na expressão de RÜTHERS. Em ambos os casos essas escolhas são 

perigosas.” E acrescenta Eros Grau: “O que há em tudo de mais grave é, no 

entanto, a incerteza jurídica aportada ao sistema pela ponderação entre 

princípios. É bem verdade que a certeza jurídica é sempre relativa, dado que a 

interpretação do direito é uma prudência, uma única interpretação correta 

sendo inviável, a norma sendo produzida pelo intérprete. Mas a vinculação do 

intérprete ao texto – o que excluiria a discricionariedade judicial – instala no 

sistema um horizonte de relativa certeza jurídica que nitidamente se esvai 

quando as opções do juiz entre princípios são praticadas à margem do sistema 

                                           
44 Voto do ministro Dias Toffoli, ADI 4.451-MC-REF/DF, Rel. Min. Ayres Britto, em 

www.stf.jus.br/jurisprudência.  



15 

 

jurídico. Então a previsibilidade e calculabilidade dos comportamentos sociais 

tornam-se inviáveis e a racionalidade jurídica desaparece.”45 

 Realmente, oferece perigo a utilização da ponderação. Ela somente deve 

ser praticada embasada em critérios objetivos, sérios. No antigo TFR e no 

Supremo Tribunal tive oportunidade de votar utilizando a ponderação diante da 

colisão de princípios. Numa execução de sentença proferida em ação de 

desapropriação, inexistentes juros e correção monetária, porque não deferidos a 

tempo e modo, a indenização apurada era irrisória. Colidiam dois princípios ou 

duas garantias constitucionais: coisa julgada (CF/art.5º, XXXVI) e preço justo, 

que é o preço de mercado (CF/art.5º, XXIV). Qual deveria prevalecer? 

Decidimos pelo preço justo. Argumentamos que, no conflito entre esses dois 

princípios, há de prevalecer aquele que, de forma imediata, ajusta-se à tábua dos 

direitos fundamentais consagrada na Constituição, tornando efetivo o respeito a 

um direito individual, a uma liberdade pública.46 

Segue-se, então, a importância da argumentação, que diz respeito à 

fundamentação da decisão. O intérprete deverá, principalmente quando se tratar 

de ponderação, demonstrar, mediante argumentação, que não se trata de decisão 

que retrate a vontade do intérprete, mas de decisão assentada ou que se baseia 

numa norma constitucional. Em suma, anota o ministro Toffoli, “a ponderação 

de princípios leva, na prática, à produção de uma norma cuja formulação conduz 

ao que Robert Alexy chama de fundamentação jurídico-fundamental correta.”47   

A motivação das decisões, de resto, constitui garantia do jurisdicionado e, mais 

do que isso, em se tratando de interpretação constitucional, de garantia de 

observância da ordem constitucional. 

                                           
45 Grau, Eros Roberto, “O perigoso artifício da ponderação entre princípios”, Revista Justiça e Cidadania, nº 108, 

julho/2009, p. 16; com maior abrangência: Grau, Eros Roberto, “Ensaio e discurso sobre a 

interpretação/aplicação do Direito,” Malheiros, 5ª edição, 2009, ps. 283 e segs. Ap. voto do ministro Dias 

Toffoli, ADI 4.451-MC-REF/DF, citada. 
46 TFR-EAC 39.153, DJ de 19.04.1979, Rev. TFR 67/3; RE 111.787-GO, Rel. p/acórdão, Min. Marco Aurélio, 

RTJ 136/1292; ERE 111.787-GO, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 158/576;  www.stf.jus.br/jurisprudência. 
47 ADI 4.451-MC-REF/DF, citada. 
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 II.3. O método hermenêutico concretista de Peter Häberle: a 

interpretação aberta da Constituição e sua realização sob a Constituição de 

1988. As mutações constitucionais. 

 Relevante registrar o método hermenêutico concretista de Peter Häberle48 

no fazer valer a supremacia da Constituição, em termos de concretização, tendo 

em vista o caso concreto. O método hermenêutico concretista de Häberle afasta-

se do modelo interpretativo de uma sociedade fechada, em que a interpretação é 

de responsabilidade unicamente do Estado-juiz. Häberle propõe que o processo 

de interpretação constitucional deve ser integrado pelos cidadãos e grupos, ou 

sociedades, sem que se estabeleça relação em termos de “numerus clausus” dos 

intérpretes da Constituição. É dizer, a interpretação se faz pela “sociedade 

aberta”, com a participação do povo, criador e destinatário da norma 

constitucional interpretada.49 

 Nesse processo criativo de interpretação constitucional avulta o valor da 

dignidade humana, do direito à igualdade, à privacidade e à liberdade. 

 O método concretista de Häberle realiza-se, sob a Constituição vigente, 

através da atuação dos “amici curiae” e das audiências públicas, conferindo à 

jurisdição constitucional caráter pluralista e aberto.50 Nesse sentido, o Supremo 

Tribunal Federal tem sido exemplar, seja no admitir os “amici curiae”, seja no 

convocar audiências públicas com a participação de extenso rol de especialistas 

em vários ramos do conhecimento humano. 

                                           
48 Mendes, Gilmar Ferreira e Vale, André Rufino do, “A influência do pensamento de Peter Häberle no Supremo 

Tribunal Federal, em http://www.conjur.com.br/2009-abr-10/pensamento-peter-haberle-jurisprudência-supremo. 
49 É importante a leitura: Häberle, Peter, “Hermenêutica Constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição,” Sérgio Fabris 

Editor, Porto Alegre/RS, 1997, reimpressão/2002, tradução de Gilmar Mendes; Häberle, Peter, “Conversas 

Acadêmicas com Peter Häberle, Organizador Diego Valadés, Saraiva-IDP, 2009, traduzido do espanhol por 

Carlos dos Santos Almeida; Rosa, Igor Ramos, “Peter Häberle e a Hermenêutica Constitucional no Supremo 

Tribunal Federal”, Sérgio Fabris Editor, Porto Alegre, RS, 2012. 
50 Mendes, Gilmar Ferreira e Vale, André Rufino do, ob. e loc. cits. 



17 

 

 A mutação constitucional, resultante da evolução da jurisprudência 

constitucional, “fenômeno de mudança informal da Constituição pela via 

interpretativa, sem alteração formal do texto,” 51 é tema fascinante da Justiça 

Constitucional, que Gilmar Mendes considera dos “mais ricos da teoria do 

direito e da moderna teoria constitucional,”52 acrescentando: “casos de 

mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação normativa ou a 

evolução na interpretação, permitindo que venha a ser reconhecida a 

inconstitucionalidade de situações anteriormente consideradas legítimas,” dado 

que, segundo Häberle, “o Direito Constitucional vive, “prima facie,” uma 

problemática temporal. De um lado, a dificuldade de alteração e a consequente 

duração e continuidade, confiabilidade e segurança; de outro, o tempo envolve 

o agora mesmo, especialmente o Direito Constitucional. É que o processo de 

reforma constitucional deverá ser feito de forma flexível e a partir de uma 

interpretação constitucional aberta. A continuidade da Constituição somente 

será possível se passado e futuro estiverem nela associados.” 53  

 Ademais, “consequência dessa abertura para o mutante, toda 

interpretação é apenas um experimento em marcha, assim como a ideia de uma 

interpretação definitiva é uma contradição nos termos, na sempre oportuna 

lição de Hans-Georg Gadaner. Afinal, se tudo se transforma, se ninguém se 

banha duas vezes no mesmo rio – como se aprende com Heráclio – seria uma 

excrecência que só a vida do direito escapasse ao panta rhei da eterna 

transformação.” 54 

                                           
51 Reis, José Carlos Vasconcelos dos, “Interpretação Evolutiva e Raciocínio Tópico no Direito Constitucional 

Contemporâneo”, Revista de Direito do Estado”, Ed. Renovar, nº 6, abril/junho de 2007, p.152. Luís Roberto 

Barroso leciona com a costumeira cientificidade: tem-se, com as mutações constitucionais, “interpretação 

constitucional evolutiva”, com a “atribuição de novos conteúdos à norma constitucional, sem modificação do seu 

teor literal,” o que é necessário “em razão de mudanças históricas ou de fatores políticos e sociais que não 

estavam presentes na mente dos constituintes.” Barroso, Luís Roberto, “Interpretação e aplicação da 

Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora,” Saraiva, 7ª ed., 2009, p. 151. 
52 Mendes, Gilmar Ferreira, e Vale, André Rufino do, ob. e loc. cits. 
53 Häberle, Peter, “Zeit und Verfassung”, ap. Mendes, Gilmal Ferreira e Vale, André Rufino do, ob. e loc. cits. 
54 Mendes, Gilmar; Coelho, Inocêncio Mártires; Branco, Paulo Gustavo Gonet; “Curso de Direito 

Constitucional”, Saraiva, 5ª edição, 2010, p. 156. 
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Na apresentação que faz do precioso livro de Adriano Sant’Ana Pedra,55 

Dimitri Dimoulis lembra que “a mutação constitucional indica um verdadeiro 

dilema da teoria da interpretação constitucional. Como admitir que o texto 

normativo hierarquicamente supremo possa sofrer significativas mudanças em 

sua compreensão e aplicação quando nada muda em sua formulação? Não 

seria isso um escândalo ou mesmo uma “fraude”? Contraponto: como admitir 

(ou mesmo exigir) que um texto constitucional, destinado a vigorar por décadas 

ou séculos, não seja submetido a modificações tácitas e a atualizações 

constantes em um mundo caracterizado pelas vertiginosas mudanças em todos 

os campos da vida social?” 56 

 Bem por isso, anota Luís Roberto Barroso, pode o Supremo Tribunal 

Federal “reapreciar a constitucionalidade de uma lei anteriormente considerada 

válida, à vista de novos argumentos, de novos fatos, de mudanças formais ou 

informais no sentido da Constituição ou de transformações na realidade que 

modifiquem o impacto ou a percepção da lei,” 57 dado que, “pela própria 

linguagem adotada em seu texto, a Constituição é um corpo de normas jurídicas 

que formam um sistema aberto, ou aquilo que Theodor Viehweg chamou de 

sistema tópico, sujeito a uma constante reformulação, atualização e ampliação 

de seu conteúdo normativo, o que só pode acontecer no contato da norma com a 

realidade, no momento da solução de problemas jurídicos.” 58 

 Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Lucas Faber de Almeida Rosa, 

integrantes do núcleo de direito público do Instituto Brasiliense de Direito 

Público (IDP), dissertaram, com propriedade, sobre o trabalho de doutrina do 

professor Jack Balkin, da Universidade de Yale, sobre processos de mutação 

                                           
55 Sant’Ana Pedra, Adriano, “Mutação Constitucional – interpretação evolutiva da Constituição na democracia 

constitucional”, Lumen Juris/Direito, Rio, 2013. 
56 Dimoulis, Dimitri, em Sant’Ana Pedra, Adriano, ob. e loc. cits. 
57 Barroso, Luís Roberto, “O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, exposição sistemática e análise 

crítica da jurisprudência,”, 2004, p. 152 
58 Viehweg, Theodor, “Tópica y filosofia del Derecho”, 1991, ps. 84-85; ap. Reis, José Carlos Vasconcelos dos, 

ob. cit. ps. 151-152. 
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constitucional e framework originalism, tese que “busca conciliar duas 

concepções que são consideradas, pela doutrina norte-americana tradicional, 

como antagônicas e incompatíveis: originalismo e living constitution.” 

Enquanto que, “de um lado, o originalismo defende a fidelidade ao texto 

original da Constituição, de modo que seu sentido inaugural não seja submetido 

ou flexibilizado diante das circunstâncias históricas que cercam a sua 

aplicação; por outro, a corrente defensora da living constitution preconiza que 

seu significado deve ser maleável aos influxos políticos, econômicos e sociais 

vigentes no momento de sua interpretação.” 59 

 Certo é que, não obstante o antagonismo das duas correntes, o framework 

originalism, em que “os juízes constituem apenas parte dos atores institucionais 

que interferem na interpretação e alterações do texto constitucional”, tem 

ampliado “a análise da mutação constitucional, evidenciando o quanto a 

mudança da Lei Maior sofre influência de amplo espectro de fatores, como os 

movimentos sociais e as mobilizações de organização da sociedade civil.” 

Concluem Mudrovitsch e Rosa que “diante do contexto histórico atual, em que 

a sociedade se debruça sobre sua Lei Maior e reflete sobre seu 

desenvolvimento, é necessário atentar na direção apontada por Jack Balkin, 

para a importância do papel que diversos fatores e instituições desempenham 

no processo de construção constitucional, de modo que seus resultados sejam 

efetivamente democráticos e concretos.” 60 

 II.4. O Supremo Tribunal Federal e as mutações constitucionais. O 

efeito prospectivo das decisões como garantia da segurança jurídica. 

                                           
59 Mudrovitsch, Rodrigo de Bittencourt, e Rosa, Lucas Faber de Almeida, “Processos de Mutação Constitucional 

e “Framework Originalism” – Constribuições do Professor Jack Balkin ao Direito Constitucional Brasileiro,” 

Revista Jurídica Consulex, nº 389, abril/2013, p. 20. 
60 Mudrovitsch, Rodrigo de Bittencourt, e Rosa, Lucas Faber de Almeida, ob. e loc. cits. Balkin, Jack, “Living 

originalism”, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, p. 3547 (e-book); Balkin, Jack; 

Levinson, Sanford, “The processes of constitutional change: from partisan entrenchment to the national 

surveillance state. Disponível em < http://papers.ssrn.com/abstract=930514> Ap. Mudrovitsch, Rodrigo de 

Bittencourt, e Rosa, Lucas Faber de Almeida, ob. e loc. cits. 

http://papers.ssrn.com/abstract=930514
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 O Supremo Tribunal Federal tem realizado mutações constitucionais 

através de evolução na interpretação, não se descuidando, entretanto, de garantir 

situações consolidadas, mediante a modulação dos efeitos da decisão, tendo em 

consideração a segurança jurídica.61 

 Há que se atentar, vale ressaltar, para o fato de que essas 

mutações constitucionais, anotei em artigo de doutrina,62 com alteração de 

entendimento jurisprudencial consolidado, principalmente nos campos 

financeiro e tributário, pode, realmente, gerar insegurança jurídica. Misabel 

Derzi leciona, com a costumeira precisão, que “toda decisão judicial, no momento 

em que se firma em uma das alternativas possíveis de sentido (a melhor) dos 

enunciados legislativos (inclusive da Constituição), configura encontro do Direito. Se, 

supervenientemente, o Poder Judiciário altera o seu entendimento e muda a sua 

decisão, escolhendo uma outra solução (antes possível, em razão do leque de 

significados da cadeia de signos), cria nova norma, específica e determinada. Tal 

norma nova equivale a uma nova lei, pois a lei anterior, ainda vigente no sentido 

formal, tinha sido dotada de um só conteúdo, unívoco, pois sofrera o esvaziamento dos 

demais sentidos alternativos, por decisão do próprio Poder Judiciário.” Acrescenta 

Misabel que “o problema da retroação das sentenças se apresenta, então, de forma 

aguda, nas hipóteses de reversão de jurisprudência.” Daí, concluir a ilustre 

professora da UFMG que, tendo em vista os “princípios da segurança jurídica, da 

irretroatividade, da proteção da confiança e da boa-fé,” a necessidade de a Corte 

efetivar a “modulação dos efeitos das modificações jurisprudenciais danosas ao 

                                           
61 Velloso, Carlos Mário da Silva, “Da jurisdição constitucional, especialmente do controle concentrado, e a 

repercussão de suas decisões no campo tributário”, em “A Constituição de 1988 na visão dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal,” Edição Comemorativa, STF, Brasília, DF, 2013, p. 281. Notável o livro de 

Humberto Ávila, “Segurança Jurídica – entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário”, 

Malheiros Editores, 2ª edição, 2012. Indispensável, no ponto, a leitura do trabalho de Celso Antônio Bandeira de 

Mello, “Segurança Jurídica e Mudança de Jurisprudência”, Revista de Direito do Estado, nº 6, abril/junho/2007, 

pág. 327. 
62 Velloso, Carlos Mário da Silva, ob. e loc. cits. 
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contribuinte.” 63 É salutar, portanto, o proceder do Supremo Tribunal em conferir 

efeitos prospectivos a decisões alteradoras da jurisprudência dominante.64 

 Convém anotar que não tem cientificidade, para o fim de impedir 

o efeito prospectivo de que falamos, o argumento, baseado na velha doutrina de 

Marshall, de que o ato inconstitucional é um natimorto. Nos Estados Unidos, 

pátria do efeito ex tunc da decisão de inconstitucionalidade, a Suprema Corte, no 

caso Linkletter vs. Walker, de 1965, “tratou a questão da retroatividade como 

sendo puramente matéria política, a ser decidida de uma forma ou de outra em cada 

caso”.65 A questão, segundo a Corte, não decorre de princípio inscrito na 

Constituição, mas em virtude de questão de política judicial (“judicial policy”), 

“entendimento consolidado em 1967, no caso Stovall v. Denno, por critérios de 

prudência, que levam em consideração: (a) o propósito de adotar novos padrões, (b) a 

extensão da confiança das autoridades aplicadoras do direito nos velhos padrões, e 

(c) o efeito sobre a administração da justiça de uma aplicação retroativa dos novos 

padrões.” 66 

 Gilmar Mendes e André Rufino do Vale elencam67 um rol de acórdãos 

em que o Supremo Tribunal Federal realizou, mediante evolução de interpretação, 

mutações constitucionais. Vale mencionar, por exemplo: a) RE 165.438-DF, ministro 

Carlos Velloso: o Supremo reviu entendimento anterior fixado nos RREE 140.616, 

141.290 e 141.367, no sentido de que a anistia (CF/1988, art. 8º do ADCT) não se 

aplicaria às promoções por merecimento de militares atingidos por atos de exceção. 

“Após longo julgamento e ampla discussão”, esclarecem Gilmar e André, “o tribunal 

passou então interpretar, de forma mais ampla, o artigo 8º do ADCT da CF/88, no 

                                           
63 Derzi, Misabel Abreu Machado, “Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário”, Ed. Noeses, 2009, ps. 585 e 589. 
64 Os tributaristas têm reclamado que as modulações de efeitos de decisões que realizam mutações 

constitucionais têm sido feitas mais em proveito da Fazenda Pública.  
65 Tribe, Laurence, “American Constitutional Law”, 2ª. ed. The Foundation Press, 1988, p. 30; Castro, Carlos Roberto Siqueira, “Da 

declaração de inconstitucionalidade e seus efeitos”, em Revista dos Tribunais – Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, nº 21, 

1997, p. 18; Barros, Sérgio Resende de, “O Nó Górdio do Sistema Misto”, em “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 

Análises à Luz da Lei nº 9.882/99”, coordenação de Tavares, André Ramos e Rothenburg, Walter Claudius, Editora Atlas S.A., São Paulo, 

2001, p. 191. 
66 Barros, Sérgio Resende de, ob. e loc. cits., ps. 190-191; Stovall versus Denno, 388, U.S. 293 (1967). 
67 Mendes, Gilmar Ferreira e Vale, André Rufino, ob. e loc. cits. 
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sentido de que, para a concessão de promoções, inclusive por merecimento, na 

aposentadoria ou na reserva, deve ser considerado, somente, o decurso de tempo 

necessário para alcançar o posto na hierarquia militar, de acordo com a legislação 

vigente;” b) Inquérito 687-Questão de Ordem, ministro Sepúlveda Pertence, 

revogação da Súmula 394 – “Cometido o crime durante o exercício funcional, 

prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito 

ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício.” O Tribunal 

ressalvou os atos praticados e as decisões já proferidas baseadas na Súmula 394; c) 

Conflito de Competência 7.204/MG, ministro Carlos Britto: O STF reviu decisão 

anterior e deu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização 

por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, isto a partir da 

EC 45/2004. O Tribunal, modulando os efeitos da decisão, proclamou que o Supremo, 

“guardião mor da Constituição, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir 

eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos 

efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência 

ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações 

jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto;” d) HC 82.959, 

ministro Marco Aurélio: o Supremo Tribunal, por seis votos a cinco, declarou a 

inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, mudando, radicalmente, a 

jurisprudência anterior, e conferiu efeitos prospectivos a declaração de 

inconstitucionalidade da vedação legal da progressão de regime penal para os crimes 

hediondos; e) MMSS 26.602, 26.603 e 26.604, ministros Eros Grau, Celso de Mello e 

Carmen Lúcia. Discutiu-se se os partidos políticos possuem direito a manter as vagas 

por eles conquistadas em eleições proporcionais, em caso de desfiliação dos 

parlamentares que as preenchem. O Supremo, mudando o entendimento anterior – MS 

20.927, ministro Moreira Alves – decidiu que as vagas são dos partidos. Assim, os 

partidos têm direito a manter as vagas por eles preenchidas no sistema proporcional 

em caso de desfiliação dos parlamentares que as preenchem. No MS 20.927, o 

Supremo decidira que não há fidelidade partidária, pelo que não haveria perda de 

mandato na troca de partido. Desta forma, em 4-10-2007, o Supremo Tribunal reviu 

esse entendimento, mantendo decisão do TSE na Consulta 1.398/2007, de 27.03.2007. 
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O Tribunal, modulando os efeitos de sua decisão, fixou um marco temporal a partir do 

qual os efeitos de sua decisão seriam produzidos, ou seja, a data da decisão do TSE na 

mencionada Consulta 1.398, de 27.03.2007; f) RREE 349.703 e 466.343, ministros 

Gilmar Mendes e Cézar Peluso, respectivamente: status normativo dos tratados 

internacionais de direitos humanos na ordem interna. No RE 80.004/SE, ministro 

Cunha Peixoto, julgado em 01/06/1977, o Supremo Tribunal decidiu que os tratados 

internacionais firmados pelo Brasil e incorporados ao direito interno, seriam 

equivalentes às leis ordinárias. Posteriormente, em 1995, o Supremo Tribunal, no HC 

72.131, ministro Moreira Alves, confirmou esse entendimento, o mesmo tendo 

ocorrido no julgamento da ADI 1.480/DF, ministro Celso de Mello (04.09.1997). 

Entretanto, no julgamento dos RREE 349.703, ministro Gilmar Mendes, e 466.343, 

ministro Cezar Peluso, o Supremo reviu a sua jurisprudência e passou a adotar a tese 

da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Gilmar Mendes e 

André do Vale esclarecem o entendimento do Supremo Tribunal: “os tratados sobre 

direitos humanos não podem afrontar a supremacia da Constituição, mas têm lugar 

especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária 

significa subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de proteção dos 

direitos da pessoa humana. Assim, diante do inequívoco caráter especial dos tratados 

internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, entende-se que a sua 

internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação 

previsto na Constituição, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e 

qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante.” 68 

        III. O apogeu da Constituição: o triunfo dos direitos 

fundamentais, o desenvolvimento do constitucionalismo, a constitucionalização do 

direito: o estabelecimento de método novo de criação da solução jurídica. 

 O apogeu da Constituição e o triunfo dos direitos fundamentais 

representa ponto culminante do desenvolvimento do constitucionalismo, 

desenvolvimento ou evolução que vem se processando por etapas, anotei em trabalho 

                                           
68 Mendes, Gilmar Ferreira, e Vale, André Rufino do, ob. e loc. cits.      
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de doutrina.69 Escrevi que, na primeira etapa, dá-se o surgimento da ideia de 

constituição ou do constitucionalismo, é dizer, a ideia de constituição escrita 

limitadora do poder estatal, que surge no bojo das revoluções liberais ocorridas na 

segunda metade do Século XVIII – a Revolução da Independência norte-americana, de 

1776, e a Revolução Francesa de 1789, contemporâneas das primeiras Declarações de 

Direito: a de Virgínia, de janeiro de 1776, anterior à Declaração de Independência, e a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de agosto de 1789, que dão 

nascimento aos direitos fundamentais de primeira geração – os direitos individuais. 

 Registrei que, na segunda etapa, a Constituição é reconhecida como 

lei, lei maior, que deve ser cumprida. Na Europa continental ela ocorre após a 2ª 

Guerra, na segunda metade dos anos 1940, com a criação dos tribunais constitucionais 

europeus e a restauração da Corte Constitucional austríaca, que fora criada em 1920 e 

extinta, em 1938, com a invasão da Áustria pelos exércitos de Hitler. Na primeira 

metade do Século XX, dá-se, com as Constituições do México e de Weimar, de 1917 e 

1919, o surgimento do constitucionalismo social e, no seu bojo, dos direitos sociais, 

que a Constituição brasileira de 1934 consagrou. Convém registrar que a Suprema 

Corte norte-americana realizou a segunda etapa da evolução do constitucionalismo – a 

Constituição reconhecida como lei maior -- em 1803, no caso Marbury vs. Madison. O 

Brasil, da mesma forma, em 1891, com a Constituição republicana, ao adotar o 

controle de constitucionalidade segundo o modelo norte-americano. 

 Assinalei, finalmente, que na terceira etapa tem-se o predomínio da 

Constituição, é dizer, a constitucionalização do Direito. É o neoconstitucionalismo, 

que institui o Estado Constitucional de Direito, no qual constitucionalismo e 

democracia se confundem. Os direitos fundamentais, o respeito à dignidade humana, 

passam a constituir as vigas mestras do edifício constitucional.70  

                                           
69 Velloso, Carlos Mário da Silva, “Da jurisdição constitucional, especialmente do controle concentrado, e a 

repercussão de suas decisões no campo tributário”, em “A Constituição de 1988 na visão dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal”, STF, edição comemorativa, 2013, p.281. 
70 Barroso, Luís Roberto, “Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito – o triunfo tardio do Direito 

Constitucional no Brasil”, Rev. de Dir. Administrativo, nº 240, 2005; “A nova interpretação constitucional: 
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 No ponto, convém trazer ao debate, como contraponto, a lição de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ao registrar que “ainda não existe um novo tipo de 

Estado, o que se convencionou chamar de Estado pós-moderno. Na verdade,” 

continua o mestre das Arcadas, “isto é comprovado pelo direito comparado, pois não 

há diferenças importantes entre as constituições mais recentes e o modelo do 

constitucionalismo moderno. Este, nascido do liberalismo, adaptou-se sem maiores 

problemas ao signo do social e, provavelmente, às exigências da chamada pós-

modernidade.” E conclui Manoel Gonçalves: “não há, portanto, deste ângulo, razão 

para justificar um constitucionalismo pós-moderno ou um neoconstitucioanalismo.”71 

             É na terceira etapa que consagram-se os direitos fundamentais de 

terceira e de quarta geração. Aqueles, anotei no trabalho mencionado, pertencem à 

comunidade, ao povo ou à nação. No plano internacional, dizem respeito a uma nova 

ordem econômica mundial, ao desenvolvimento, à paz, ao interesse dos consumidores, 

à qualidade de vida e à liberdade de informação. No plano interno constituem os 

interesses difusos e coletivos, como o direito ao meio ambiente.72 Anotei, também, no 

referido trabalho de doutrina, que os direitos de quarta geração, na lição de Paulo 

Bonavides, pertencem ao gênero humano: o direito à democracia, que, no plano 

interno “faz legítimo o direito de resistência; do ponto de vista externo confere 

licitudes à intervenção militar de uma ordem supranacional paulatinamente esboçada 

e efetivada”, para o fim de “apear do poder as ditaduras do absolutismo e banir os 

regimes infensos à democracia e por isso proclamados fora da lei, a lei que há de 

governar os povos e as nações.”73 

                                                                                                                                    
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas”, Renovar, Rio, 2ª ed.; Barcellos, Ana Paula de, 

“Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e 

pós-positivismo)”, Revista Interesse Público, nº 11, 2001; Vieira, Oscar Vilhena, “Supremocracia”, Rev. Direito 

GV, S. Paulo, vol. 4, nº 2, julho-dezembro/2008, ps. 446-447; Grimm, Dieter, “Jurisdição constitucional e 

democracia,” Rev. de Direito do Estado, nº 4, out-dez, 2006, págs. 3 e segs. 
71 Ferreira Filho, Manoel Gonçalves, “Notas sobre o Direito Constitucional pós-moderno, em particular sobre 

certo neoconstitucionalismo à brasileira”, Revista de Direito Administrativo, nº 250, 2009, p. 164. 
72 Lafer, Celso, “Direitos humanos e democracia: no plano interno e internacional”, em “Desafios: Ética, 

Política”, Ed. Siciliano, 1995, ps. 201 e segs. 
73 Bonavides, Paulo, “Teoria do Estado”, Malheiros Editores, 4ª edição, 2003, ps. 428 e segs. 
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 Certo é que a publicização do direito privado, com a 

constitucionalização de todo o direito,74 em razão mesmo da denominada 

horizontalização dos direitos fundamentais,75 amplia e faz maior o controle judicial. 

Os atos administrativos, anteriormente considerados políticos, passam a ser 

submetidos à fiscalização judicial, sem que isso possa ser considerado, em termos 

científicos, interferência nos demais poderes, ou ativismo judicial. O que ocorre é que 

a decisão, com base, sobretudo, nos direitos fundamentais, que constitucionaliza o 

direito, estabelece método novo de criação da solução jurídica – o que de certa forma 

afronta os privatistas empedernidos.76 E mais: a principiologia, de que falamos linhas 

atrás e que o neoconstitucionalismo consagra, na linha da decisão com base nos 

direitos fundamentais, propicia largo desenvolvimento da hermenêutica constitucional 

essencialmente garantista, de que é exemplo uma série de decisões do Supremo 

Tribunal Federal, a seguir indicadas. 

 III.1. A hermenêutica constitucional e o Supremo Tribunal 

Federal: decisões progressistas. 

 A partir, principalmente, dos anos 1990, vem o Supremo Tribunal 

Federal engajando-se na hermenêutica constitucional contemporânea, fazendo evoluir 

a sua jurisprudência. 

 Vale mencionar, por exemplo: 

                                           
74 Recomenda-se a leitura, no ponto: Fachin, Luiz Edson, “Pressupostos hermenêuticos para o contemporâneo 

Direito Civil brasileiro: elementos para uma reflexão crítica,” Rev. do TRF/4ª Região, nº 80, 2012, ps. 13-58; 

Godinho, Adriano Marteleto, “O fenômeno da constitucionalização: um novo olhar sobre o Direito Civil”, em 

“Direito Constitucional – Em homenagem a Jorge Miranda,” Helena Telino Neves Godinho e Ricardo Arnaldo 

Malheiros Fiúza, coordenadores, Del Rey Editora, Belo Horizonte, 2011, ps. 1 e segs. 
75 Souza Cruz, Álvaro Ricardo de, “Hermenêutica Jurídica E(M) Debate – o constitucionalismo brasileiro entre a 

teoria do discurso e a ontologia existencial”, Ed. Fórum, Belo Horizonte, 2007, ps. 338 e segs.; Sarmento, 

Daniel, “Direitos fundamentais e relações privadas”, Rio. Lumen Juris, 2004, ps. 294 e segs. 
76 Relevante, no ponto, o trabalho de doutrina da professora Luísa Cristina Pinto e Netto, “Por uma Compreensão 

Sistêmica e Unitária dos Direitos Fundamentais.” Netto, Luísa Cristina Pinto e, “Direito Constitucional – em 

homenagem a Jorge Miranda”, Helena Telino Neves Godinho e Ricardo Arnaldo Malheiros Fiúza, 

coordenadores, Del Rey Editora, Belo Horizonte, 2011, ps. 259 e segs. 
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 III.1.1. Controle de constitucionalidade de Emenda Constitucional: no 

julgamento da ADI 939-DF, o Supremo Tribunal declarou, em dezembro de 1993, a 

inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 3, de 1993. A Corte 

Suprema brasileira efetivou o controle de constitucionalidade da própria Constituição. 

É que, promulgada a Emenda, incorpora-se ela ao texto da Carta Política.77  

 III.1.2. Controle de constitucionalidade de Emenda Constitucional: 

Previdência social: ADI 1946-DF: o Supremo Tribunal, em 03/04/1993, efetivou, pela 

primeira vez, o controle de constitucionalidade da própria Constituição. É que, 

conforme acima foi dito, promulgada, incorpora-se a Emenda ao texto da Constituição. 

A ação teve por objeto a EC 20, de dezembro de 1998 e o Supremo, para o fim de 

impedir a discriminação da mulher trabalhadora, e em nome da proteção da 

maternidade, concluiu por julgar procedente, em parte, a ação direta, “para dar, ao art. 

14 da EC nº 20, de 15.12.1998, interpretação conforme a Constituição, excluindo-se 

sua aplicação ao salário da licença gestante, a que se refere o art. 7º, inciso XVIII, da 

Constituição Federal.” Aqui, o Supremo Tribunal enfrentou o mérito da questão.78  

 III.1.3. Vereadores: número. No RE 197.917-SP, julgado em 

24/03/2004, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Constituição Federal, art. 29, 

IV, exige que o número de vereadores seja proporcional à população dos Municípios, 

observados o limite mínimo e limite máximo fixados pelas alíneas “a” a “c” do mesmo 

dispositivo. Dessa forma, asseverou-se que deixar a critério do legislador municipal o 

estabelecimento da composição das Câmaras Municipais, apenas com observância aos 

limites máximo e mínimo, é tornar sem sentido a exigência constitucional expressa da 

proporcionalidade. Destarte, a Lei Orgânica Municipal que estabeleça a composição da 

Câmara de Vereadores sem observar a relação cogente de proporção com a respectiva 

população configura excesso de poder de legislar, sendo contrária ao sistema 

constitucional vigente. A não observância da exigência da proporção contrariaria os 

princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Provido o RE, restabeleceu-

                                           
77 ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches, em www.stf.jus.br/jurisprudência. 
78 ADI 1946, Rel. Min. Sydney Sanches, em www.stf.jus.br/jurisprudência. 
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se a sentença de 1º grau que reduziu de onze para nove o número de vereadores. 

Todavia, ao decidir pela inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Orgânica 

Municipal, o Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão em nome do princípio 

da segurança jurídica, conferindo efeitos pro futuro à declaração incidental de 

inconstitucionalidade.79 

 III.1.4. A constitucionalidade das cotas raciais sob o ponto de vista do 

princípio da igualdade. ADPF 185-DF e RE 597.285-RS: o Supremo Tribunal decidiu 

pela constitucionalidade da instituição de sistema de reserva de vagas em processos 

seletivos para ingresso de estudantes no ensino superior com base em critérios étnico e 

social.80 O princípio da igualdade foi apreciado sob o seu duplo aspecto, formal e 

material. Afirmando que o art. 5º da Constituição proíbe qualquer distinção entre as 

pessoas, anotou-se que o constituinte buscou emprestar a máxima concreção a esse 

postulado, de modo a assegurar a igualdade material a todos, tendo em consideração as 

diferenças existentes por motivos naturais, culturais, econômicos, sociais e acidentais. 

Daí o motivo que enseja a possibilidade de o Estado lançar mão de políticas de cunho 

universalista mediante ações de natureza afirmativas, atingindo grupos sociais 

determinados, com a utilização da justiça distributiva, por meio da intervenção estatal 

(discriminação positiva), para superar as desigualdades no mundo dos fatos, com o 

objetivo de promover a inclusão social de grupos excluídos, especialmente daqueles 

que, historicamente, teriam sido compelidos a viver na periferia da sociedade. Nesse 

contexto, afirmou-se que justiça social significaria distinguir, reconhecer e incorporar 

à sociedade valores culturais diversificados, o que revelaria a insuficiência da 

utilização exclusiva do critério social ou de baixa renda para promover a integração de 

grupos marginalizados, pelo que seria preciso, nas ações afirmativas, ter presentes 

considerações de ordem étnica e racial. 

                                           
79 RE 197.917-SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, “DJ” de 07/05/2004, em www.stf.jus.br/jurisprudência. 
80 ADPF 186-DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, quanto ao sistema implementado na Universidade de 

Brasília, UnB, e no RE 597.285-RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sob o regime de repercussão geral, no que 

toca ao modelo estabelecido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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 É possível divergir do entendimento do Supremo. Força é reconhecer, 

entretanto, que se trata de decisão atual, própria dos novos tempos. 

 III.1.5. A constitucionalidade de pesquisas com células tronco- 

embrionárias: na ADI 3.150-DF, o Supremo Tribunal Federal, em 29/05/2008, por seis 

votos a cinco, deu pela constitucionalidade do art. 5º da Lei de Biossegurança, Lei 

11.105, de 2005, pelo que liberou a utilização de células-tronco embrionárias para 

aplicação em pesquisas científicas e em terapias. Entendeu a maioria que o embrião 

fecundado in vitro não é um ser vivo no sentido de que dispõe o art. 5º, caput, da 

Constituição Federal. Assentou-se que a vida protegida pelo direito pressupõe a 

possibilidade de desenvolvimento de um indivíduo com capacidades humanas, não 

apenas possíveis condições biológicas. É preciso que o embrião, para merecer proteção 

da ordem jurídica, tenha a possibilidade concreta de vir a ser pessoa, não bastando 

tenha sido fecundado por meio artificial. Se não implantado, o embrião produzido in 

vitro jamais poderá ser pessoa e, portanto, não é alvo da proteção jurídica. 

Independente da genética humana, só é ser humano vivo para os fins do direito, o 

organismo que possa vir a desenvolver as capacidades mínimas intrínsecas aos seres 

humanos.81 

 III.1.6. Mandado de Injunção: greve de servidores públicos: adoção 

das regras da lei de greve dos empregados das empresas privadas enquanto o 

Congresso não edita a lei própria dos servidores públicos: MI 712, Relator o Ministro 

Eros Grau: nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal conferiu as galas de 

garantia constitucional ao mandado de injunção.82 No julgamento de que falamos, 

sobre o direito de greve no serviço público, realizado em outubro de 2007, o Supremo 

Tribunal mudou o entendimento que adotara em 1996, quando, por maioria folgada, 

decidiu que os servidores públicos não poderiam fazer greve antes da edição de uma 

lei regulamentadora do tema (o dispositivo constitucional assegurador da greve dos 

servidores públicos era uma norma de eficácia limitada). A Corte, então, eximiu-se de 

                                           
81 ADI 3.150-DF, Rel. Min. Carlos Britto, em www.stf.jus.br/Jurisprudência. 
82 MI 712, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, 25/10/2007, DJe 30/10/2008, publicação: 31/10/2008. 
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sua responsabilidade e a passou para o Congresso, que jamais fez a sua parte, é dizer, 

jamais editou a lei de greve dos servidores públicos. Assistiam-se, então, greves 

selvagens de setores do serviço público, sem qualquer regulamentação. Em 2007, a 

situação se inverteu. O Supremo passou a entender que o sistema jurídico não poderia 

mais tolerar a lacuna e decidiu pela aplicação, quanto aos servidores públicos, da lei de 

greve dos empregados da iniciativa privada, pacificando a questão. De minha parte, 

sempre votava vencido, mandando aplicar a lei de greve dos empregados da iniciativa 

privada, emprestando, portanto, concreção ao mandado de injunção.83 

 III.1.7. A interrupção terapêutica do parto: o feto anencéfalo: no 

julgamento da ADPF 54-DF, da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Supremo 

Tribunal, em 12/04/2012, por 8 votos a 2, autorizou a interrupção do parto em casos de 

feto com anencefalia. Quando o Supremo Tribunal apreciou, em 2005, o cabimento da 

ADPF, votei vencido, argumentando, em síntese, que o que se pretende é que o 

Supremo estabeleça, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, mais uma causa de 

exclusão do crime de aborto. No caso, o STF estaria inovando no mundo jurídico, vale 

dizer, estaria criando mais uma forma de exclusão do crime de aborto, o que seria 

tarefa da lei. É dizer, a regulamentação da matéria, envolvendo nova hipótese de 

exclusão do crime de aborto, somente poderia ser feita mediante lei. O Supremo 

Tribunal não poderia fazê-la, pena de substituir-se ao Congresso Nacional. Mas o 

Supremo não entendeu dessa forma. E o que deve ser ressaltado é que a decisão é 

progressista, é uma decisão de um novo tempo.84 

 III.1.8. União estável homoafetiva: ADPF 132/RJ, relator ministro 

Ayres Britto, 05/05/2011, julgamento conjunto com a ADI 4.277: o reconhecimento da 

união estável entre pessoas do mesmo sexo, interpretada a lei (Código Civil) e a 

própria Constituição com base no princípio da dignidade humana. O julgamento 

                                           
83 MI 631, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02.08.2002; MI 219-DF, Plenário, 22/08/90; MI 447-DF, Rel. Min. 

Moreira Alves, Plenário 05/05/94, RTJ 158/387; MI 478-RJ, Rel. p/acórdão  Min. Maurício Corrêa, Plenário 

15/02/96; MMII 20, 342, 363, 73, 102, 278. MMII 943, 1.010, 1.074, 1.090 (aviso prévio proporcional). 

www.stf.jus.br/jurisprudência. 
84 ADPF 54-DF, Relator Ministro Marco Aurélio, Plenário, 12/04/2012, DJe 080, publicação em 30/04/2013. Em 

www.stf.jus.br. 
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orientou-se, conforme foi dito, no rumo do princípio da dignidade da pessoa humana. 

No que toca ao art. 1.723 do Código Civil, emprestou-se interpretação conforme a 

Constituição, para o fim de “excluir do dispositivo em causa qualquer significado que 

impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do 

mesmo sexo como família, reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas 

regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva.” No ponto, 

registre-se, tal como fez o ministro Gilmar Mendes, que “segundo a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, a interpretação conforme a Constituição conhece limites. 

Eles resultam tanto da expressão literal da lei, quanto da chamada vontade do 

legislador. A interpretação conforme a Constituição, por isso, apenas é admissível se 

não configurar violência contra a expressão literal do texto (Bittencourt, Carlos 

Alberto Lúcio, “o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis”, 2ª. ed., Rio, 

p. 95) e se não alterar o significado do texto normativo, com mudança radical da 

própria concepção original do legislador (ADI 2405-RS, Rel. Min. Ayres Britto; ADI 

1344-ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RP 1417-DF, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 

3046-SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” Depois de mencionar que o Supremo não 

tem conferido maior significado a chamada intenção do legislador, ou evita investigá-

la, se a interpretação conforme se mostra possível dentro dos limites da expressão 

literal do texto (Rp 1454, Min. Octávio Gallotti; Rp 2389, Rel. Min. Oscar Corrêa; Rp 

1399, Rel. Min. Aldir Passarinho), e que em muitos casos esses limites não se 

apresentam claros e são difíceis de definir, por isso, não poucas vezes a interpretação 

conforme levada a efeito pelo Tribunal pode transformar-se numa decisão modificativa 

dos sentidos originais do texto. E conclui o eminente ministro por afirmar que o 

Supremo Tribunal “já está se livrando do vetusto dogma do legislador negativo, 

aliando-se, assim, à mais progressiva linha jurisprudencial das decisões 

interpretativas com eficácia aditiva, já adotada pelas principais Cortes 

Constitucionais do mundo. A assunção de uma atuação criativa pelo Tribunal pode 

ser determinante para a solução de antigos problemas relacionados à 
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inconstitucionalidade por omissão, que muitas vezes causa entraves para a efetivação 

de direitos e garantias fundamentais assegurados pelo texto constitucional.”85 

 Estivesse eu no Supremo Tribunal, não teria acompanhado a maioria, 

tendo presente a interpretação semântica, linhas atrás mencionada. Não posso ler, onde 

está escrito, na lei civil e na Constituição, art. 226, § 3º, que a união estável protegida 

pelo Estado, é “entre o homem e a mulher”, possa ela ocorrer entre homem com outro 

homem, ou mulher com outra mulher. Importante e progressista, entretanto, a decisão, 

como da maior importância e progressista a posição do ministro Gilmar Mendes, seja 

no que toca à interpretação conforme, seja no diz respeito a assunção de uma atuação 

criativa pelo Tribunal, deixando de lado, acertadamente, o “vetusto dogma do 

legislador negativo.” 

 III.1.9. MMSS 24.831 e 26.441, relator ministro Celso de Mello: 

Comissões Parlamentares de Inquérito: o Supremo Tribunal garantiu às minorias 

parlamentares o direito de investigar a atuação do governo em Comissões 

Parlamentares de Inquérito (CPIs).86 

 III.1.10. Fidelidade partidária: MMSS 26.602/DF, 26.603/DF e 

26.604/DF, relatores, respectivamente, ministros Eros Grau, Celso de Mello e Carmen 

Lúcia: o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional resolução do Tribunal 

Superior Eleitoral que estabeleceu a perda do mandato do parlamentar que troca de 

partido sem justificativa razoável. Os ministros Celso de Mello, Carmen Lúcia, 

Menezes Direito, Cezar Peluso, Gilmar Mendes e a então presidente, ministra Ellen 

Gracie, formaram a maioria, votando pelo indeferimento dos MMSS 26.602 e 26.603 e 

pelo deferimento parcial do MS 26.604. Neste último, para que a questão da deputada 

Jusmari Oliveira, que se desfiliou do DEM após a resposta do TSE à Consulta 1398, 

fosse encaminhada, pelo presidente da Câmara dos Deputados, ao TSE. A maioria 

concordou, ainda, que o Supremo deveria estabelecer que o instituto da fidelidade 

                                           
85 Voto do Ministro Gilmar Mendes na ADPF 132/RJ, Rel. Min. Ayres Britto. Em www.stf.jus.br/jurisprudência. 
86 MMSS 24.831-DF e 26.441-DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 04.08.2006 e DJe de 18.12.2009, em 

www.stf.jus.br/jurisprudência. 
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partidária começará a vigorar a partir da data da resposta dada pelo TSE à Consulta 

1398, formulada pelo então PFL, atual DEM, 27/03/2007. A decisão dos mandados de 

segurança, esclareceu o ministro Celso de Mello, valeria tanto para os deputados 

federais como os estaduais e distritais, além de vereadores de todo o país.87 

 III.1.11. HC 82.424-RS: caso Elwang: prática do racismo: rejeição. O 

Supremo Tribunal Federal considerou que a pregação em favor do nazismo, em 

detrimento dos judeus, constitui crime de racismo, inafiançável e imprescritível.88 

 III.1.12. Nepotismo: ADC 12-MG, relator o ministro Carlos Ayres 

Britto, e RE 579.951-RN, sob o regime de repercussão geral, relator o ministro 

Ricardo Lewandowski. O Supremo Tribunal Federal decidiu, com o aplauso da 

sociedade brasileira, invocando os princípios constitucionais da moralidade 

administrativa, da igualdade, da eficiência e da impessoalidade, que a Constituição 

veda a contratação ou nomeação de parentes de servidores e agentes públicos para 

cargos de confiança, nos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário.89 

 III.1.13. Lei de Imprensa: ADPF 130, relator o ministro Carlos Ayres 

Brito, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou que a Lei de 

Imprensa, Lei 5.250, de 1967, é incompatível com a Constituição de 1988 ao impor 

limites à liberdade de imprensa.90 

 III.1.14. Lei de Anistia: ADPF 153, relator o ministro Eros Grau, o 

Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de revisão da Lei de Anistia, Lei 6.683, de 

1979, formulado pela OAB/Conselho Federal. A requerente pretendia que a Suprema 

Corte anulasse o perdão dado aos representantes do Estado acusados de praticar atos 

de tortura durante o governo militar. A ADPF foi julgada improcedente por sete votos 

a dois. O voto vencedor, do ministro Eros Grau, relator, ressaltou, após minuciosa 

                                           
87 MMSS 26.602/DF, 26.603/DF e 26.604/DF, relatores os ministros Eros Grau, Celso de Mello e Carmen Lúcia, 

respectivamente, em www.stf.jus.br/jurisprudência. 
88 HC 82.424-RS, Rel. p/acórdão Min. Maurício Corrêa, DJ 19/03/2004, em www.stf.jus.br/jurisprudência. 
89 ADC 12-MG, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de 18.12.2009; RE 579.951-RN, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, DJe de 24.10.2008. Ambos em www.stf.jus.br/jurisprudência. 
90 ADPF 130, Rel. Min. Carlos Ayres Brito 
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reconstituição histórica e política das circunstâncias que levaram à edição da Lei de 

Anistia, que não cabe ao Poder Judiciário rever o acordo político que, na transição do 

regime militar para a democracia, resultou na anistia de todos aqueles que cometeram 

crimes políticos e conexos a eles no Brasil, entre 02/09/1961 e 15/08/1979. O então 

presidente da Corte, ministro Cezar Peluso, que votou no mesmo sentido do relator, 

declarou que “só o homem perdoa, só uma sociedade superior qualificada pela 

consciência dos mais elevados sentimentos de humanidade é capaz de perdoar. 

Porque só uma sociedade que, por ter grandeza, é maior do que os seus inimigos é 

capaz de sobreviver.”91 

 III.1.15. Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006: no julgamento da 

ADI 4.424, relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 

o Ministério Público pode processar, por violação à Lei Maria da Penha, 

independentemente de representação da ofendida, homens que agridem mulheres. A 

exigência de representação da ofendida acaba por esvaziar a proteção constitucional 

assegurada às mulheres. Também foi esclarecido que não compete aos Juizados 

Especiais julgar os crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha.92 

 III.1.16. Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135, de 2010: ADCs 

29 e 30 e ADI 4.578, relatadas pelo ministro Luiz Fux: o Supremo Tribunal Federal 

decidiu, por maioria de votos, que a Lei Complementar 135, de 2010, a denominada 

Lei da Ficha Limpa, é constitucional quando considera inelegíveis os candidatos 

condenados por tribunal ou órgão judicial colegiado, em razão da prática de crimes 

nela mencionados, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Prevaleceu, 

ainda, o que nos parece estranho, o entendimento de que a lei alcança atos e fatos 

ocorridos antes de sua vigência. O ministro Toffoli votou no sentido de exigir sentença 

condenatória transitada em julgado. O ministro Gilmar Mendes, divergindo em maior 

extensão, entendeu que a lei não pode retroagir para alcançar atos e fatos passados, 

pena de violação ao princípio constitucional da segurança jurídica (C.F., art. 5º, 

                                           
91 ADPF 153, Rel. Min. Eros Grau, 29/04/2010, em www.stf. jus.br/jurisprudência. 
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35 

 

XXXVI). O ministro Celso de Mello votou pela inconstitucionalidade da regra da Lei 

Complementar 135, que prevê a suspensão de direitos políticos sem decisão 

condenatória transitada em julgado. Também entendeu, entendimento que foi também 

dos ministros Marco Aurélio e Cezar Peluso, que a norma não pode retroagir para 

alcançar fatos pretéritos, é dizer, fatos ocorridos antes da entrada em vigor da norma, 

junho de 2010.93 Anteriormente, o Supremo Tribunal Federal exigia, para impor 

inelegibilidade, a decisão condenatória transitada em julgado. 

 IV. Conclusão. 

                          Longa foi a caminhada da hermenêutica, método de interpretação que 

tem por finalidade determinar o sentido real da norma jurídica, passando pelas Escolas 

da Exegese, Histórica e do Direito Livre, até fixar-se, em termos científicos, na 

hermenêutica jurídica contemporânea, em que a interpretação finalística se impõe, a 

partir da interpretação sistemática, lógico-formal, axiológica ou valorativa, com vistas 

a atingir o real significado da lei e os fins nesta colimados, operação em que avulta a 

função criadora do intérprete.  

 A hermenêutica constitucional, com apoio nos métodos clássicos de 

interpretação, forte, entretanto, em princípios próprios -- supremacia da Constituição, 

presunção de constitucionalidade das normas, interpretação conforme a Constituição, 

da unidade, razoabilidade e efetividade das normas constitucionais, da declaração de 

nulidade parcial sem redução de texto, da declaração de inconstitucionalidade sem a 

pronúncia de nulidade, da aferição da lei ainda constitucional, do apelo ao legislador, a 

fixação de efeitos prospectivos da decisão de inconstitucionalidade – e tendo em 

consideração as novas tendências do constitucionalismo, com a principiologia 

assumindo posição central, em que as colisões de normas constitucionais de princípios 

e de direitos fundamentais encontra solução na ponderação de normas, bens ou 

valores, com concessões recíprocas, ocorrendo a escolha do direito que irá prevalecer, 

com observância, inclusive, do método concretista preconizado por Häberle, em que a 
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interpretação aberta da Constituição, processo de interpretação constitucional, 

integrado pelos cidadãos e grupos, se faz, também, pela sociedade aberta. Nesse 

contexto, avultam-se as mutações constitucionais. Tem-se, ao cabo, que a 

hermenêutica constitucional, contemporaneamente, realiza o triunfo da Constituição e 

dos direitos fundamentais. 

 Esse triunfo da Constituição e dos direitos fundamentais estabelece 

método novo de solução da controvérsia constitucional, em favor da liberdade e em 

benefício do ser humano, razão da existência do Estado. 

 Assim a hermenêutica constitucional contemporânea.   

                           

   

 

  

 

  


