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Obs. O presente roteiro não substitui e não possui o conteúdo completo trabalhado 

nas aulas, sendo um mero ponto de apoio para estimular a reflexão e as leituras. 

 

12.1. Aspectos gerais 

Interpretação, hermenêutica e hermenêutica constitucional são temas que se 

confundem, seja pela confusão entre a ideia de interpretação e de hermenêutica1, seja 

imprecisão quanto às diferenças entre a Hermenêutica geral e a constitucional. Pois bem, 

pode-se diferenciar no sentido de a primeira ser uma técnica; a segunda, uma ciência ou 

disciplina; e a terceira, uma especialização dessa ciência ou disciplina.  

Interpretar carrega dentro de si as ideias de esclarecimento, compreensão de 

conteúdo, extração do sentido e alcance da norma numa dimensão mais técnica, sendo a 

aplicação da hermenêutica. Volta-se mais para prática que para teórica, embora não 

completamente dissociada. 

Hermenêutica Geral, por sua vez, toma como objeto o próprio ato interpretar. Por 

isso, a aquela disseca em abstrato o papel do intérprete nesse processo, suas pré-

compreensões e contexto, bem como as possibilidades que emanam de um dado objeto e a 

linguagem apta a mediar a relação entre ambos. Parece mais próxima da filosofia, 

especialmente, nas páginas dedicadas à Teoria do Conhecimento.      

A Hermenêutica jurídica Geral cuida de integrar e aplicar o direito. Dedica atenção, 

por exemplo, às escolas de pensamento que estudaram o processo (escola da exegese, 

escola histórica, dentre outras), à fundamentação das decisões judiciais, à argumentação 

jurídica, ao papel do operador do direito na tomada de decisões, à linguagem aplicada ao 

Direito, etc.     

                                                 
1 Dissipa dúvidas a respeito MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: 

Forense, 1998: Por Hermenêutica, ele entende o “estudo e sistematização dos processos aplicáveis para 

determinar o sentido e o alcance das expressões do  Direito”, enquanto a interpretação refere-se justamente ao 

processo de determinação do direito em dimensão prática. 



 

Já a Hermenêutica Constitucional encontra-se entre a discordância de duas posições. 

A primeira defende sua inexistência ou desnecessidade. A segunda enumera as muitas 

especificidades que a tornam sua existência defensável. 

 Na primeira linha de pensamento, encontra-se Lênio Streck, para quem só existe a 

Hermenêutica.  Não existiria uma Hermenêutica Constitucional, assim como, segundo ele, 

não existiria uma hermenêutica penal, civil, etc.2. Além dele, Paulo Bonavides que, em seu 

Curso de Direito Constitucional, afirma a desnecessidade de uma hermenêutica 

Constitucional. Afinal, para o autor, alguns capítulos da Hermenêutica tradicional já dariam 

conta das novidades no âmbito do processo cognitivo constitucional. Conclui que a 

interpretação constitucional seria a aplicação prática da Hermenêutica jurídica. 3    

Na segunda linha, André Ramos Tavares, Willis Santiago Guerra Filho4, Gilmar 

Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho5 e Celso Ribeiro de Bastos reconhecem em 

melhor sentido as peculiaridades da hermenêutica ou interpretação constitucional, 

demandando uma atenção mais detida. Destacam que a criação de um ramo peculiar à 

ciência da interpretação, Hermenêutica Constitucional se deve às muitas especificidades 

que essa atividade (ou ciência) congrega. Exemplifica com a postura diferenciada do 

intérprete em razão do conteúdo político das normas constitucionais, a supremacia da 

constituição em relação às demais normas, a jurisdição constitucional.6 Exemplifica, ainda, 

com os direitos fundamentais onde os preconceitos e pré-concepções são intensos e a 

racionalização da interpretação, por exemplo, por meio do postulado da proporcionalidade 

se faz imprescindível.7      

 

                                                 
2 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise – uma exploração hermenêutica da construção 

do Direito. 4aed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 
3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional São Paulo: Malheiros, 2003.  
4 GUERRA FILHO, Willis Santiago.  Teoria Processual da Constituição. São Paulo: Celso Bastos Editor, 

2000, p. 169-183: Capítulo 22.A interpretação especificamente Constitucional  
5 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 

1997, p.87   
6 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2003. p.74-75: ”É  viável 

admitir uma prática hermenêutica especificamente constitucional. Isso ocorre por força da presença de uma 

série de ocorrências particulares que exigem uma consideração específica e própria no trato da norma 

constitucional” 
7 MENDES, Gilmar Ferreira; COLEHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 

Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.   



São, portanto, duas as razões que comprovam a existência de uma Hermenêutica 

Constitucional. A primeira salienta que as regras constitucionais possuem muitas 

peculiares, tais como, o (i) caráter político; (ii) sua amplitude em matéria de distribuição de 

competência e delimitação de procedimentos8; (iii) a relação via de regra com o nascimento 

de outras normas; (iv) sem falar na natural simbiose com outros princípios.  

Seja como for, diversas escolas se dedicaram a interpretação do direito me geral que 

são úteis para iluminar compreender a interpretação especificamente constitucional. Por tal 

motivo, serão apresentadas as Escolas de interpretação positivistas, que acabam por 

enfatizar a interpretação  quanto aos sujeitos (autêntico, doutrinário ou judicial), quanto aos 

meios (gramatical, lógico, sistemático, teleológico, histórico) e quanto à extensão 

(restritiva, extensiva, declaratória).   

Elas têm como foco a interpretação das leis e dos códigos de um modo mais 

formalistas. Nesse sentido, diferenciam-se do jusnaturalismo e do positivismo por variados 

critérios, como  

Direito Natural Direito Positivo 

1-Universalidade 1- Particularidade 

2- Imutabilidade(Paulo)  2- Mutabilidade( Aristóteles ) 

3- A Fonte é natura 3- A fonte é potestas populus 

4- Conhecido pela razão 4-Conhecido pela declaração da 

vontade alheia 

5-Trata daquilo que é bom  5- Trata daquilo que é útil 

6- Comportamentos são bons ou 

maus por si mesmos 

6- Comportamentos assumem 

qualificação a partir do ordenamento 

 

Norberto Bobbio, destaca três Escolas positivistas em:9  

 Escola da Exegese na França;  

 Escola Histórica na Alemanha;  

 A Escola analítica na Inglaterra  

                                                 
8 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006 p.94. 
9 BOBBIO, Noberto. Positivismo Jurídico. Trad. Márcio Ugliesi, Edson Beni e Carlos Rodrigues> São 

Paulo: Ícone, 1995.   

 



 

12.2. Escola da Exegese na França  

 

A Escola da exegese se desenvolve logo após a promulgação do Código Napoleão 

em 1804. Do projeto, criado pela comissão instalada por Napoleão, resultou um corpo de 

normas sistematicamente organizadas e expressamente elaborada, que rompia com toda 

tradição anterior. O projeto de codificação nasce da convicção de que é possível existir um 

legislador universal e onipotente – um dos dogmas do positivismo jurídico – para todos os 

tempos e lugares e, assim, trazer à tona um direito uno, simples e acessível aos homens.  

Passou-se a defender, então, o dogma da unidade, da completude e da coerência do 

ordenamento jurídico. Consequentemente, a atividade do juiz estaria restrita a aplicação 

desse código e, na falta de lei, deveria julgar com base na analogia, nos usos e, somente em 

último caso, na obscuridade ou silêncio das leis positivas, estaria habilitado a utilizar-se da 

equidade, pois o emprego dessa desordenadamente poderia significar um retorno à defesa 

das leis naturais. 

 

12.2.A Escola histórica na Alemanha;  

 

O direito natural foi perdendo terreno à medida que a filosofia jusnaturalista foi 

criticava suas concepções ou mitos, como o “estado de natureza”, “lei natural” e “contrato 

social”. Gustavo Hugo, um dos precursores da escola positivista histórica na Alemanha, ao 

escrever seu “Tratado do direito natural como filosofia do direito positivo” acaba por 

subordinar o primeiro, entendendo o direito natural como conceitos jurídicos gerais. 

  

Outros representantes são De Maistre, Burke, Möser e Savigny. Deles, é possível 

extrair as características do historicismo, sintetizadas por Norberto Bobbio: 

 1) O sentido da variedade da história devida à variedade e individualidade do 

homem e, por isso, não haveria direito único, igual e válido para todos os tempos; 

 2) O sentido do irracional na histórica, contraposto à interpretação racionalista da 

história própria dos iluministas. Assim, o Direito nasce do sentimento humano a respeito do 

que é justo ou injusto; 



 3) Estreitamente ligada à ideia de irracionalidade da história está a ideia da sua 

tragicidade (pessimismo antropológico). Diante da descrença no progresso humano, 

afirmam a necessidade de conservar os ordenamentos e instituições já existentes; 

 4) Um outro caráter do historicismo é o elogia e o amor pelo passado. Na Alemanha 

significou a recepção do Direito Romano; 

 5) Um traço ulterior do historicismo é o amor pela tradição, isto é, pelas instituições 

e os costumes existentes na sociedade e formados através de um desenvolvimento lento, 

secular. Assim, a lei como fonte do direito deveria ser preterida diante do costume que 

representa o “espírito do povo”. 

 No que tange a histórica polêmica entre Savigny e Thibaut, aquele posicionava-se 

contra a codificação no momento em que a Alemanha se encontrava, enquanto o último, a 

favor. Savigny defendia que a codificação acabaria sendo algo arbitrário e artificial, tanto 

pelas muitas particularidades locais da Alemanha e seus inúmeros direitos, quanto por 

naquele momento histórico em particular as condições culturais não eram adequadas. 

Thibaut, por sua vez, afirmava que as particularidades locais nada têm de naturais, pelo 

contrário, deve-se ao arbítrio do princípio e que, diante da desoladora situação na qual se 

encontrava o Direito Alemão, a perfeição formal e a substancial eram necessárias para 

regular as situações sociais. 

 

12.3. A Escola analítica na Inglaterra 

  

Embora não tenha ocorrido a codificação na Inglaterra, o maior teórico da 

onipotência do Legislador (Hobbes) e a teoria mais ampla da codificação (Jeremy 

Bentham) foram inglesas. As críticas e propostas desse último pensador que se encaixa, 

com algumas posições peculiares, entre os ícones do positivismo jurídico no séc. XIX. 

Posterior a ambos, John Austin também se destaca na defesa do positivismo jurídico. 

 

Bentham dirigiu críticas à common law, quais sejam, a incerteza e insegurança 

jurídica provocada por um direito judiciário; a criação judiciária, por meio do precedente, 

constituía uma verdadeira retroatividade do direito comum, já que a norma criada para o 

caso concreto, após já ter ocorrido, o atingiria dispondo para o passado; o fato de não ser 

fundado na utilidade; o fato de o juiz ter que resolver qualquer controvérsia, mesmo lhe 



faltando uma competência específica; e o caráter político do povo não poder controlar a 

produção do direito por parte dos juízes. Entretanto, Bentham não fez apenas críticas, mas 

também realizou projeto de código, partindo de quatro requisitos que entendia 

imprescindíveis em um código: utilidade, completude, cognoscibilidade, justificabilidade. 

Desse modo, o código deveria (a) inspirar-se no princípio da felicidade do maior número; 

(b) ser completo – princípio típico do positivismo- por não admitir a existência de lacunas; 

(c) ter uma redação clara e precisa, compreensível por todos os cidadãos; (d) possuir, como 

qualquer lei, uma motivação, indicando as finalidades que deseja atingir. 

John Austin também criticou a common law, realizando propostas. Entre as críticas, 

está o fato de o direito judiciário ser menos acessível ao conhecimento do que o legislativo; 

do direito judiciário ser produzido com menor ponderação do que o legislativo; que o 

direito judiciário é frequentemente emitido ex post facto; de que o direito judiciário é mais 

vago e incoerente que o direito legislativo; além da dificuldade de certificar a validade das 

normas de direito judiciário; da escassa compreensibilidade do direito judiciário; e, por fim, 

de que o direito judiciário não é jamais auto-suficiente, necessitando ser remendado por 

normas legislativas. 

Partindo dessas críticas, Austin defenderá uma codificação, cujas características 

fundamentavam-se em três princípios típicos do positivismo jurídico: (a) A ciência do 

direito deve estudar o direito como é e não como deve ser (concepção positivista do direito; 

(b) Afirmação de que a norma jurídica tem estrutura de um comando (concepção 

imperativista do direito); e (c) O direito posto resulta do soberano da comunidade política 

independente(concepção estatal do direito). Por causa delas, afirma que a codificação deve 

(1) almejar a completude, embora todo código seja incompleto, não dispondo sobre  todos 

os casos futuros, mas deve aproximar-se da completude pela miscelânea de normas 

numerosas e minuciosas, abarcando categorias de casos, fatos abstratos; (2) deve ser 

inalterável no sentido de não dar margem a atividade criativa do juiz, a não ser pela 

analogia, e nesse sentido o direito legislativo seria menos inalterável que o judiciário; (3) 

deve ser menos maleável que o direito judiciário; (4) O direito codificado, longe de reduzir, 

favorece as controvérsias, porque possibilita conflitos de analogias contrárias.  

 

   



Resumo Geral 

Escolas  Características do positivismo 

Histórica  - Individualidade do homem e variedade do direito 

- Irracionalidade da história e o direito como sentimento do justo/injusto 

- Amor pelo passado e pela tradição 

Exegese - Dogmatismo legal 

- Subordinação à vontade do legislador 

- O Estado como único Autor  

Analitycal 

School 

- Críticas à common law 

- Pretensão de completude do código 

- Leis claras, precisas e irretroativas  

Visão geral da 

doutrina  

- Teoria coativa do Direito 

- Teoria legislativa do Direito 

- Teoria imperativa do Direito 

- Defesa da completude, coerência e unidade do ordenamento jurídico 

- Interpretação lógica ou mecanicista do direito 

 


