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Hermenêutica, interpretação e 
Direito

Origens:      hermeneia
hermeneuein

Três significados antigos
 Hermenêutica como dizer
 Hermenêutica como expressar
 Hermenêutica como traduzir



Hermenêutica, interpretação e Direito

Direito e hermenêutica
 Hermenêutica dogmática como teoria da interpretação

Escolas clássicas de interpretação jurídica
 Escola da Exegese = texto = norma

 Novo padrão de legitimidade do Direito moderno
 A teoria das fontes e a lei como fonte formal
 Busca da mens legislatoris

 Escola Histórica
 Manifestação do “espírito cultural” alemão
 Superação do jusracionalismo e do iluminismo



Hermenêutica, interpretação e Direito

Escola da Jurisprudência dos Interesses
 Superação da Jurisprudência dos conceitos
 Análise da prática e interesse no Direito
 Atividade judicial é de ponderação de interesses
 Direito é tutela de interesses:

 De ordem geral (na Lei)
 De ordem individual (na sentença)



Hermenêutica, interpretação e Direito

Escola do Direito Livre
 Eugen Ehrlich e Oskar von Bülow
 Herman Kantorowicz (1906) “A luta pela Ciência do 

Direito”
 Contra a apreensão estatal do Direito
 Decisão contra legem é um mal necessário (Fenômeno 

Magnaud)
 Mais importante que interpretação autêntica é 

interpretação adequada
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A teoria da interpretação no positivismo jurídico

Um estudo a partir de Hans Kelsen
Objetivos da “Teoria Pura do Direito”
 Corte axiológico          “neutralidade”
 Corte epistemológico       definição do objeto

Norma jurídica hipóteses de “dever ser”
ato de vontade
válidas ou inválidas

 Validade (=fundamento de validade)
x 

 Eficácia (=condição de validade)



A teoria da interpretação no positivismo jurídico

Onipresença normativa
O problema das lacunas

“Questão ideológica”

O problema das antinomias

duplo poder jurisdicional
Resultam de

duplo poder legiferante



A teoria da interpretação no positivismo jurídico

Interpretação em Kelsen

 As transformações na TPD
passagem de níveis

Edição de 1934                   norma superior = “moldura”
separação entre jurídico/político

interpretação não autêntica
Edição de 1953

interpretação autêntica 



A teoria da interpretação no positivismo jurídico

interp. autêntica = ato de vontade

Edição de 1960 
possível sair da “moldura”

Incoerência interna
Problemas

Pontos de partida insustentáveis
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Metódica jurídica
 Interpretação Literal (ou gramatical)

 Surge com a Escola da Exegese
 É pressuposto de todas as demais
 Não existe isolada

 Interpretação lógica
 Interna ou externa?
 “Vontade do legislador” ou “Vontade da lei”?
 Exs. Art. 875 Código Civil 1916: “Na obrigação de dar coisa 

incerta, quando a escolha couber ao devedor, ele não poderá 
dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor”.
 Preclusão lógica (art. 473 CPC)



Metódica jurídica
 Interpretação Sistemática

 Estrutura principiológica do sistema
 Mais científica:”relação entre as coisas”
 Exs. Art. 109 e 110 do CTN

 Interpretação histórica
 Occasio legis e Origo legis
 Introduzida pelo Escola Histórica 

 Interpretação teleológica
 Busca do telos (=fim) normativo
 Exs. 1) Art. 47 CDC: “As cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor’ 



Metódica jurídica
2) Art. 112 CTN: “A lei tributária que define infrações, ou lhe 

comina penalidades, interpreta-se de maneira mais favorável ao 
acusado.”

3) Princípio da instrumentalidade das formas
4) “Lógica do razoável” de Recaséns Siches

 Interpretação sociológica
 Eficacial
 Atualizadora

 Interpretação extensiva
 Espírito é mais amplo que a letra da lei
 Diferença para com analogia  in bonam parte(art. 32 LCP)

intra legem(art. 28,II CP; 
art. 171 CP)



Metódica jurídica
 Interpretação restritiva

 Letra transcende o espírito da lei
 Exs. 1) Art. 953 CCB 1916: “As obrigações condicionais 

cumprem-se na data do implemento da condição, incumbida 
ao credor a prova de que deste houve ciência o devedor”

2) Art. 28, I do Código Penal: “Não excluem a 
imputabilidade penal:

I – a emoção ou a paixão”.

 Interpretação modificativa
 Modificativo-atualizadora
 Modificativo-corretiva



Metódica jurídica

 Interpretação ab-rogante
 Conceito
 Problemas: Seria realmente uma forma de interpretação?

Por quem poderia ser feita?



A hermenêutica em Hans Gadamer

 Projeto de uma “experiência hermenêutica”
 Horizonte histórico e historicidade

 Pré-conceitos e pré-compreensões
 Princípio da história efeitual

 O círculo hermenêutico
 Relação parte-todo
 Momento ontológico de sua formação
 O círculo
 Fusão de horizontes



A hermenêutica em Hans 
Gadamer

 A dialética do processo hermenêutico
 Pergunta e resposta
 Fenomenologia = deixar que o ser se revele
 Contra a metódica

 Presentificação da tradição
 Compreensão é relação sujeito-sujeito
 Busca da “consciência historicamente efetiva” 

(finitude como condição de possibilidade)



A hermenêutica em Hans 
Gadamer

 Aplicação (applicatio) = fusão dos momentos
subtilitas inteligendi , explicandi e aplicandi

 Hermenêutica jurídica como modelo
 “Ser que pode ser compreendido é linguagem”

 A mediação
 “Estrutura como”
 Distância temporal
 Superação da voluntas auctoris



A hermenêutica em Hans Gadamer

 Diálogo
 Dialética da pergunta e resposta
 O meio entre familiaridade e estranheza
 Deixar-se guiar pela coisa – A importância da pergunta

 Novo sentido da linguagem
 Caráter não-instrumental da linguagem
 Modo de ser do mundo (“jogos de linguagem”)
 Linguagem como “meio universal”
 Compreensão é relação Sujeito-Sujeito



A hermenêutica no Pós-positivismo

 A valorização da aplicação (aplicatio)
 A valorização dos princípios jurídicos

 Princípios como espécies normativas
 Diferenças com relação às regras

Não pelo plano sintático/semântico
Não por uma “suprajuridicidade”
 Sim pelo momento da aplicação
 Sim como garantia da “integridade”



A hermenêutica no Pós-positivismo

O pensamento de Robert Alexy
 Normas-regra= “razões definitivas”

Devem ser aplicadas ou não
Antinomia = cláusula de exceção ou invalidação

 Normas-princípio =“mandados de otimização” (razões 
prima facie)
Colisão de princípios no Estado Democrático

 Ponderação
Lei de colisão



A hermenêutica no Pós-positivismo

O standard da Proporcionalidade
 Apontamentos históricos

 Abusos cometidos em nome do Direito
 Reservas a limitação dos direitos fundamentais

 Elementos da  constitutivos
 “Adequação”: conexão meio-fim = a restrição 

contribui para alcançar o resultado pretendido?
 “Necessidade”: escolher o meio menos gravoso;

 Exs: Fábrica que polui o meio ambiente
Edifício cuja construção não observou 
formalidades da autorização



A hermenêutica no Pós-positivismo

 “Proporcionalidade stricto sensu”
= Choque de direitos fundamentais pelo conteúdo 
axiológico

O standard da Razoabilidade 
Origem no Direito anglo-saxônico
Menor objetividade
Tenta impedir prática de atos que fujam ao “senso 

comum”
Riscos inerentes



A hermenêutica no Pós-positivismo

Jurisprudência Alemã

 Conceito de “ordem objetiva de valores”

 Caso Mephisto: publicação injuriosa

 Caso Lebach: honra e privacidade de presos

 Caso Lüth: proibição de boicotes e liberdade de expressão



A hermenêutica no Pós-positivismo

Jurisprudência norte-americana

 Standard flexível para direitos econômicos
 Standard rígido (strict scrutinity) para direitos 

individuais = “interesse de excepcional importância”
 Caso Schenk vs. Arizona (1919): obstrução de recrutamento 

das forças armadas
 Caso Roe vs. Wade (1973): privacidade e aborto
 Caso United States vs. Korematsu (1944): centros de 

“recolocação de guerra”



A hermenêutica no Pós-positivismo

Exemplos na jurisprudência brasileira

 Caso do controle de preços (STF, ADIN no.319/DF)
 Caso da proibição de provas ilícitas (STF, RE 251.445-

GO; STJ, HC 3.982-RJ)
 Exame de DNA e Investigação de paternidade (STF, HC 

71.374-4/RS)
 Quebra do sigilo bancário (STF, RE 215.301-CE; STF, 

MS 21.729-4/DF)
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