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RESUMO 

O presente trabalho traz um panorama da nova conjuntura constitucional para situar a figura 
do intérprete no Estado Constitucional de Direito, percorrendo seus precedentes históricos e 
filosóficos, apresentando os métodos de racionalização das decisões judiciais e explicitando a 
necessidade de uma fundamentação precisa, para dar enfoque às modalidades de decisão 
utilizadas no controle de constitucionalidade brasileiro que podem assumir caráter normativo, 
livrando a Suprema Corte brasileira do dogma do legislador negativo. São demonstrados os 
limites e o objetivo da interpretação conforme a Constituição e da declaração de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, explicitando como através destas técnicas pode-se 
chegar a uma postura proativa da Corte Constitucional que não desborda de sua competência. 
O trabalho demonstra a importância das técnicas de decisão mencionadas para afastar a crise 
de representatividade do Poder Legislativo, que permanece inerte, muita vezes, diante das 
demandas sociais mais urgentes.   

 

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal; Ativismo Judicial; Controle de 
Constitucionalidade; Interpretação Conforme a Constituição; Declaração de 
Inconstitucionalidade sem Redução de Texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper presents an overview of the new constitutional context, situating the interpreter in 
the Constitutional State ruled by the Law, showing its historical and philosophical precedents, 
presenting the methods of rationalization of court decisions and explaining the need for 
precise reasoning to give focus to decision modes used in the Brazilian judicial review which 
may take normative character, freeing the Brazilian Supreme Court of the dogma of the 
negative legislator. The limits and purpose of interpretation according to the Constitution and 
the declaration of unconstitutionality without reduction of text are presented, explaining how 
these techniques can lead to a proactive approach of the Constitutional Court that does not 
overflows its competence. The work shows the importance of the decision techniques 
mentioned to ward off the Legislature crisis of representation, which remains inert, many 
times, in face of the most urgent social matters. 

Key-words: Brazilian Supreme Courte; Judicial Review; Interpretation according to the 

Constitution; Declaration of Unconstitutionality Without Reduction of Text; Judicial Ativism. 
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INTRODUÇÃO 
 

O século XX assistiu ao fracasso de uma pretensa Ciência Jurídica desconectada da 

moral e dos valores axiológicos. Violência, discriminação e preconceito eram legitimados 

através de um discurso jurídico, já que a lei poderia aceitar qualquer conteúdo. Após a eclosão 

da Segunda Guerra Mundial e seus números desastrosos, juristas e filósofos passaram a 

repensar na maneira como o Direito vinha sendo utilizado. 

Surge então a percepção de que é necessário aproximar o Direito da Moral, pois sem 

a Moral o Direito talvez não conhecesse limites. Direito e Moral são reconhecidos como 

campos de conhecimento autônomos mas que devem se encontrar em alguns pontos, sob pena 

de se desconectar o Direito da própria realidade que busca ordenar.  

A Virada Kantiana, que representou a reentronização dos valores morais e éticos na 

dogmática jurídica, permitiu que a dignidade da pessoa humana se tornasse o princípio reitor 

de todas as relações jurídicas, sobretudo naquelas que envolvem o Estado e o indivíduo. O 

indivíduo, por sua vez, passou a ser considerado pelo Direito como um fim em si mesmo, de 

modo que jamais poderia se constituir em meio para obtenção de determinado objetivo.  

A penetração de valores morais no ordenamento jurídico foi permitida pela abertura 

conceitual das Constituições modernas, abertura essa realizada através dos princípios, que 

com sua baixa densidade normativa permitem ao intérprete preencher seu sentido da maneira 

que melhor se coaduna com os valores da sociedade em que se insere.  

 Essa abertura foi permitida pela larga utilização dos princípios, mas, sobretudo pelo 

reconhecimento da normatividade destes, que passaram a vincular tanto quando as regras 

jurídicas.  

Ao lado do reencontro entre Direito e Moral, a Supremacia da Constituição, conferiu 

às Cortes Constitucionais, últimas guardiãs das Constituições, o poder de decidir de que 

maneira deve se conformar o Direito pátrio. 

Em um cenário de crise de representatividade democrática nos Poderes Legislativo e 

Executivo, o poder de decisão das Cortes Constitucionais é constantemente provocado para 

atender às demandas sociais, o que faz através de uma atuação essencialmente política, tendo 

em vista a abertura conceitual da Lei Maior.  

O Poder Judiciário, no entanto, não deve e não pode descurar-se da técnica, de modo 

que sua atuação por mais proativa que seja deve ser racionalizada e limitada por parâmetros 

que devem se orientar pela objetividade.  Não se trata de violar a competência dos demais 
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Poderes Constituídos, mas de atuar consoante sua competência para aplicação dos princípios 

constitucionais.  

A interpretação jurídica, que pode ser definida como a investigação do sentido do 

enunciado normativo, hodiernamente, não pode ser considerada dissociada da construção 

normativa, pois não há como se considerar um sentido unívoco em cada enunciado, seu 

sentido só poderá ser descortinado se antes se analisar sua compatibilidade constitucional e 

seu âmbito de incidência.  

Na análise da compatibilidade constitucional, realizada em abstrato pelo Supremo 

Tribunal Federal no Brasil, a construção hermenêutica ganha um caráter normativo claro, o 

qual se concretiza não só pela retirada da validade dos diplomas infraconstitucionais 

incompatíveis com a Lei Maior, mas com a manutenção no mundo jurídico de leis que podem 

ser constitucionais desde que interpretadas em conformidade com a Constituição ou desde que 

excluídas determinadas interpretações a contrárias à Lei Máxima.  

Através das técnicas de decisão conhecidas por interpretação conforme a 

Constituição e declaração de nulidade ou inconstitucionalidade sem redução de texto, a 

despeito de se manter o texto normativo vigorando com a mesma redação, há alteração 

semântica do dispositivo, o que confere a tais modalidades decisórias o papel de, ainda que 

minimamente, normatizar o tema a que faz referência o texto.  

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se livrando ao poucos do dogma 

de legislador negativo, segundo o qual o papel da Corte Constitucional se cinge à retirada de 

validade das normas editadas pelo Poder Legislativo, para assumir papel central na discussão 

política brasileira, atuando nas omissões dos outros Poderes e aplicando diretamente os 

preceitos constitucionais na ausência de regulamentação.  

  



12 

 

1. O ATIVISMO JUDICIAL 

 

1.1.Noções Introdutórias 

 

Encontra-se superado o entendimento de que a atividade jurisdicional se cinge à 

mera fórmula interpretativa, ou seja, superou-se a ideia de que o Poder Judiciário atua tão 

somente para reproduzir os comandos emanados do Poder Legislativo. A evolução da 

sociedade, a complexidade das relações interpessoais e o clamor por justiça social, sobretudo 

após as grandes guerras mundiais, não se identificam com a imposição de limites rígidos à 

atuação do juiz e com o formalismo exacerbado.  

Nesse contexto, o ativismo judicial caracteriza-se por uma atuação do intérprete que 

desborda dos limites exclusivos estabelecidos pelo texto normativo, o intérprete se socorre de 

outros caminhos além daquele previsto pelo enunciado normativo para a aplicação do Direito 

ao caso concreto. O texto é, em verdade, o ponto de partida para o processo interpretativo, não 

cabendo a ele, exclusivamente, a resolução dos litígios, o que concede ao intérprete posição 

de destaque.  

O ativismo associado à interpretação Constitucional se revela como modo específico 

e proativo de interpretação do texto normativo, modo este que busca maximizar a efetividade 

dos direitos constitucionais. O ativismo judicial não é um fato, é uma atitude. Trata-se de 

expansão do sentido e alcance da Constituição. Ele está associado a uma participação mais 

ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço dos outros Poderes.1 

O exercício proativo da Jurisdição ganha espaço com a mudança paradigmática do 

Direito no século XX, com a atribuição à Constituição de papel central no ordenamento 

jurídico. A Constituição teve reconhecido seu poder normativo e sua supremacia diante dos 

demais diplomas, o que conferiu à Jurisdição Constitucional uma importância ímpar na vida 

política dos Estados. 

De acordo com os ensinamentos de Luís Roberto Barroso2, o ativismo normalmente 

se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a 

classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de 

maneira efetiva. 

                                                           
1
 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista Direito do 

Estado, Salvador, ano 4, n. 13, 2009. P. 71-93. 
2 Ibidem. 
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Em verdade, a crise de representatividade do Legislativo e do Executivo, acarretada 

pela demora desses órgãos em atender as demandas sociais mais urgentes, acaba por transferir 

ao Poder Judiciário a tarefa de efetivar os direitos fundamentais e políticas sociais 

constitucionalmente previstas. 

É certo que essa postura do Judiciário é incentivada pela Constituição Brasileira de 

1988, que concedeu ampla competência ao Supremo Tribunal Federal para atuar como 

guardião constitucional, bem como expandiu o rol de legitimados para propor as ações 

constitucionais, inovando, ainda, com a criação de novos remédios e ações3 destinados a sanar 

a crise de ineficácia dos direitos constitucionais.  

Dessa forma, a expansão da Jurisdição Constitucional e o anseio social pela 

efetivação de uma nova carta de direitos analiticamente expostos ao longo do texto 

constitucional acabam por direcionar os juízes constitucionais a assumir um papel ativista 

face à inércia dos demais Poderes. 

A persistente crise de representatividade e legitimidade no âmbito do Legislativo e 

Executivo tem alimentado a expansão do Judiciário nessa direção, culminando na prolação de 

decisões que suprem omissões e inovam na ordem jurídica, decisões com nítido caráter 

normativo. 

Ressalte-se, no entanto, que essa postura não desborda da competência constitucional 

conferida à Suprema Corte, ao contrário, ela reafirma a separação de poderes, que se 

concretiza não só quando os Poderes da República exercem sua atividade preponderante, mas 

também quando atuam dentro do sistema de freios e contrapesos constitucionalmente 

previsto.  

Pode-se dizer, de modo simplificado, que a postura proativa do juiz constitucional se 

manifesta através de três principais tipos de conduta4: (i) aplicação direta da Constituição a 

situações não expressamente contempladas em seu texto, independentemente de manifestação 

do legislador ordinário; (ii) declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados 

do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da 

Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente 

em matéria de políticas públicas. 

Ao longo do trabalho serão demonstradas em detalhe as duas primeiras condutas 

citadas, tendo em vista que o recorte do presente é feito sobre duas modalidades específicas 

                                                           
3
 Mandado de Injunção, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, Habeas Data.  
4
 BARROSO, op. Cit. P. 71-93. 
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de decisões da Corte Constitucional brasileira, como se verá. Antes, contudo, é necessário que 

se demonstre a relação entre o novo modelo constitucional vigente e a nova postura do 

intérprete constitucional.  

 

1.2.  O Neoconstitucionalismo, o Pós- Positivismo e o Papel de Destaque do 

Intérprete.  

 

A Teoria Jurídica Tradicional estabeleceu suas bases sobre postulados Positivistas, 

como os da completude e autossuficiência do ordenamento jurídico. Totalmente apartada da 

filosofia do Direito, a dogmática jurídica não se deixava contaminar por valores axiológicos. 

Essa visão tradicional tem seu apogeu na obra do jurista austríaco Hans Kelsen, que 

protagonizou a literatura jurídica na primeira metade do século XX, com o desenvolvimento 

da Teoria Pura do Direito, trazendo critérios científicos para a definição do Direito.5 

Para o Positivismo, a aplicação do Direito consistiria em um processo lógico-

dedutivo de submissão à lei (premissa maior) da relação de fato (premissa menor), produzindo 

uma conclusão natural e óbvia, meramente declarada pelo intérprete, que não desempenharia 

nenhum papel criativo. Os intérpretes seriam apenas “a boca que pronuncia as palavras da lei; 

seres inanimados que não lhe podem moderar nem a força e nem o rigor”.6  

Para Bobbio7, a Ciência do Direito8, como todas as demais, deveria fundar-se em 

juízos de fato, que se baseiam no conhecimento da realidade e não em juízos de valor, os 

quais representariam uma tomada de posição diante da realidade. Dessa maneira, acreditava-

se que a discussão política se encerrava quando da positivação de uma norma, norma essa que 

poderia legitimar qualquer conteúdo, ou seja, a moldura normativa poderia ser preenchida por 

qualquer valor, desde que positivado de acordo com a operação legalmente prevista.  

Esse modelo jurídico acabou por permitir a legitimação de regimes antidemocráticos 

como o Fascismo e o Nazismo, já que prevalecia a lógica de um ordenamento jurídico 

                                                           
5 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed. - São Paulo. Martins Fontes, 1998. 
6 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Saraiva, 1987. P. 176. Essa visão foi difundida já no Estado pré-
Moderno e Absolutista.  
7 BOBBIO, Norberto. Positivismo Jurídico. 1995. P. 135  
8 O positivismo jurídico aplica os fundamentos do positivismo filosófico no mundo do Direito, na pretensão de 
criar uma Ciência Jurídica, com características análogas às ciências exatas e naturais. A busca da objetividade 
científica com ênfase na observação empírica e não na especulação filosófica, apartou o Direito da Moral e dos 
valores transcendentes.  
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indiferente aos valores moralmente difundidos. A Lei servia de embalagem para qualquer 

produto.9 

Diante do fracasso político da ciência positivista, que culminou na Segunda Guerra 

Mundial10, o pensamento jurídico se volta aos ideais de justiça, buscando uma reaproximação 

entre o Direito e a Moral. Surge então a Teoria Crítica do Direito11, que buscou rechaçar as 

premissas positivistas da cientificidade, objetividade, neutralidade, estabilidade e completude 

do sistema normativo.   

A Teoria Crítica abriu caminhos para o que se conhece por Pós-Positivismo. A 

filosofia Pós-positivista rompe com os postulados positivistas e reconhece o papel de 

centralidade da hermenêutica e interpretação jurídica. Começa-se a entender que a dogmática 

jurídica não deve ser apartada da Sociologia Jurídica e da Filosofia do Direito.  

Em verdade, o Pós-Positivismo mescla o Jusnaturalismo12 e o Positivismo, é uma 

terceira via13, formulado a partir de um conjunto difuso e abrangente de ideias, que não deseja 

simplesmente o retorno puro e simples de valores metafísicos pautados em uma razão 

subjetiva, tampouco o retorno da cisão entre Direito, Política e Moral. 

Para entendê-lo melhor, cabe esclarecer que o Jusnaturalismo moderno fundou-se em 

princípios de Justiça universalmente válidos, – os quais, deve-se dizer, serviram de 

combustível para as revoluções liberais - chegando ao seu apogeu com as Constituições 

escritas. No entanto, após a incorporação sistematizada de tais valores axiológicos nos 

ordenamentos jurídicos mais diversos, o Positivismo passou a atribuir ao Direito um caráter 

científico e objetivo, como se ele pudesse subsistir sem os ideais de Justiça e outros valores 

socialmente compartilhados, os quais ficariam relegados à Filosofia e Sociologia do Direito, 

que não fariam parte da ciência jurídica pretendida. 

                                                           
9 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. 3ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2011. P. 264. 
10 O Positivismo, diante de seu postulado de pureza científica, permitia que qualquer conteúdo fosse positivado, 
sem um filtro moral, sem análise de valores compartilhados pela sociedade – porque a moral não integrava a 
ciência jurídica. Assim, acabou por fornecer uma roupagem legal a regimes totalitários e antidemocráticos, que 
acabaram por tentar dominar outros territórios e subjugar outros povos, dando início à Segunda Guerra Mundial.   
11 Sob a designação genérica de teoria crítica do direito, abriga-se um conjunto de movimentos e de ideias que 
questionam o saber jurídico tradicional na maior parte de suas premissas: cientificidade, objetividade, 
neutralidade, estatalidade e completude. Funda-se na constatação de que o Direito não lida com fenômenos que 
se ordenam independentemente da atuação do sujeito, seja ele o legislador, o juiz ou o jurista. (BARROSO, Op. 
Cit., P. 253.) 
12Corrente filosófica pautada na crença de que o homem possui direitos naturais que devem ser obrigatoriamente 
preservados e respeitados pelo Estado, que prescindem de positivação. Surgiu atrelado ao pensamento teológico 
na Idade Média. Na Idade Moderna (iniciada no século XVI), dissociou-se do ambiente religioso para buscar 
fundamento na razão.  
13 BARROSO, Op. Cit., P. 270. 
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O fim da Segunda Guerra gerou a percepção de que deveria existir um núcleo 

mínimo de Justiça no interior da ordem jurídica, a esse movimento intelectual chamou-se de 

retorno aos valores. Nesse retorno aos valores, insere-se a chamada virada kantiana, que se 

consistiu numa revalorização da razão prática de Kant, que propunha o uso da razão voltado 

para o estabelecimento de padrões racionais para a ação humana, em contraponto à razão 

teórica utilizada pelo Positivismo, que se caracteriza pelo conhecimento de objetos, sem 

realização de juízos de valor.  

O uso da razão teórica estabelecia que não haveria como se fazer uma investigação, 

pela Ciência Jurídica, da maneira pela qual o intérprete chegou a melhor interpretação dentro 

das oferecidas pela lei, pois essa escolha não seria passível de justificação racional, seria uma 

atividade relegada à política.14 

O Pós-Positivismo, ao reabilitar o uso da razão prática e inseri-la na metodologia de 

aplicação do Direito, propõe a possibilidade de se definir a norma aplicável ao caso concreto 

através de artifícios construtivos, que não se limitam à mera atividade de conhecer textos 

normativos, elevando o intérprete a outro patamar dentro da dogmática jurídica. Esta é uma 

corrente filosófica ainda está em construção, que tem como traço claro a reentronização dos 

valores morais na interpretação jurídica. A revolução paradigmática ocorrida dentro do 

universo jurídico a partir desse movimento inaugurou uma nova fase do Direito 

Constitucional, o Neoconstitucionalismo.  

O Novo Direito constitucional ou Neoconstitucionalismo é, para Barroso15, em parte, 

produto desse reencontro entre a Ciência Jurídica e a Filosofia do Direito, os valores morais 

migram para o mundo jurídico sobre a alcunha de princípios, que podem estar explícitos ou 

implícitos nos textos constitucionais, e mais: se revestem de normatividade, não mais sob a 

roupagem de fonte subsidiária do Direito16, têm aplicabilidade direta, como as próprias regras.  

O Pós-Positivismo é tido como marco filosófico do novo modelo constitucional. Sob 

o enfoque histórico, atribui-se ao pós-guerra e seu anseio pela preservação de um núcleo 

mínimo de direitos o ponto de partida do novo modelo constitucional.17 

                                                           
14 A questão de saber qual é, dentre as possibilidades eu se apresentam nos quadros do Direito a aplicar, a 
“correta”, não é sequer – segundo o próprio pressuposto de que se parte – uma questão de conhecimento dirigido 
ao Direito positivo, não é um problema da teoria do Direito, mas um problema da política do Direito. (KELSEN, 
Op. Cit., P. 469.) 
15 BARROSO, Op. Cit., P. 272. 
16 Art. 4 º da LINDB: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito. (BRASIL, Decreto-lei nº 4.657 de 04 de setembro de 1942. Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. Publicado no Diário Oficial da União em 09.09.1942. Rio de Janeiro) 
17

 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., P. 267-268. 
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O anseio democrático resultou em uma mudança de paradigmas dentro do Direito, 

que pode ser sintetizada em três grandes alterações, que influenciaram e conformaram uma 

nova dinâmica constitucional, são elas: a atribuição de força normativa às normas 

constitucionais, a expansão da jurisdição constitucional e a nova dogmática da interpretação 

constitucional. Essas alterações paradigmáticas serão vistas com detalhe mais a frente18.  

Deve-se dizer, por ora, que a aproximação entre Direito e Moral culmina no que se 

conhece por materialização da Constituição, com ela postulados ético-morais ganham 

vinculatividade jurídica e passam a ser objeto de definição pelos juízes constitucionais, que 

nem sempre dispõem, para esta tarefa, de critérios de fundamentação objetivos, 

preestabelecidos no próprio ordenamento jurídico 19, o que os obriga a assumir uma postura 

ativista, realizando verdadeira construção ao invés de pura interpretação. 

A interpretação consiste na atribuição de sentido a textos já existentes, ao passo que a 

construção significa tirar conclusões que estão além das expressões lingüísticas contidas no 

enunciado normativo e dos fatores ali considerados. 20 

Neste novo modelo, a Constituição tem por meta não apenas erigir a arquitetura 

normativa básica do Estado, ordenando-lhe o essencial de suas atribuições e protegendo os 

indivíduos de eventuais abusos, mas, numa mesma importância, tem por alvo criar bases para 

a convivência livre e digna de todas as pessoas, em um ambiente de respeito e consideração 

recíprocos.21 

Notadamente, os papéis do texto normativo e do intérprete assumem novas feições 

no modelo contemporâneo, não há mais como fazer uma separação absoluta entre o intérprete 

e o objeto a ser interpretado. Sobre a nova relevância do intérprete, ensina Luís Roberto 

Barroso22:  

 

O Papel do intérprete não se reduz, invariavelmente, a uma função de conhecimento 

técnico, voltado para revelar a solução contida no enunciado normativo. Em variadas 

situações, o intérprete torna-se coparticipante do processo de criação do Direito, 

completando o trabalho do constituinte ou do legislador. 

 

 

                                                           
18BARROSO, Luís Roberto. Op.cit., P. 284-288.  
19 MENDES, Gilmar Ferreira. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 60 
20 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., P. 293.  
21

 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op.cit., p.62.   
22BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., P. 333. 
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Para Eduardo Ribeiro Moreira23o Neoconstitucionalismo pode ser explorado em três 

potencialidades: como Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Filosofia Política. 

Como Teoria do Direito, promove a revaloração da Teoria da Norma, do intérprete e 

das fontes, opondo-se à completude e à autossuficiência sistêmica do positivismo ao integrar 

às normas, práticas de outros campos jurídicos, como a filosofia e a política.  

A Filosofia do Direito do Neoconstitucionalismo é preocupada: com o cientista do 

direito conectado ao que ocorre no mundo; com as derivações concretas das leis; com a 

conexão do Direito através de parâmetros de racionalidade e intersubjetivos; com a relação 

necessária com a moral e com a política; com a preocupação de um Direito avaliado por 

critérios de coerência e de proporcionalidade; e por fim, com o direito exposto por uma sólida 

teoria da argumentação. 

Já o Neoconstitucionalismo como Filosofia Política, se preocupa com o impacto das 

decisões constitucionais na população, ou seja, com o consequencialismo; se preocupa com a 

participação popular, que surge, por vezes, de uma crescente cultura constitucional e pela 

crise de representatividade do legislativo.  

Todas as acepções do termo apresentadas acabam por delegar ao intérprete 

constitucional uma nova tarefa, este, como guardião da constituição, tem o dever de promover 

seus valores ético-morais, positivados ou não. O intérprete deve, sobretudo, concretizar os 

direitos fundamentais dispostos no texto constitucional. 

Essa tarefa não é compatível com os postulados positivistas da neutralidade e 

objetividade. A primeira pressupõe um operador jurídico isento não somente das 

complexidades da subjetividade pessoal, mas também das influências sociais, o que significa 

dizer que este é despido de história, memória, desejos. O que é possível e desejável é produzir 

um intérprete consciente de suas circunstâncias: que tenha percepção da sua postura 

ideológica e, na medida do possível, de suas frustrações. E, assim, sua atuação não consistirá 

na manutenção inconsciente da distribuição de poder e riquezas na sociedade, nem na 

projeção narcísica de seus desejos ocultos, complexos e culpas.24  

A objetividade se realizaria na existência de princípios, regras e conceitos de 

validade geral, independentemente do ponto de observação e da vontade do observador. No 

entanto, é cediço que o enunciado normativo não carrega um valor em abstrato. Em verdade, a 

                                                           
23 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. O Neoconstitucionalismo e a Teoria da Interpretação. Revista da EMERJ, v. 11, 
nº 43, 2008.  
24

 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional brasileiro. 
Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 59, 1 out. 2002. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/3208>. 
Acesso em: 5 jul. 2015.  
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norma é produzida ao entrar em contato com a situação de fato existente, dessa forma, a 

objetividade possível do Direito reside no conjunto de possibilidades interpretativas que o 

relato do enunciado oferece.  

Estabelecidas as bases para se compreender o novo papel atribuído ao intérprete 

dentro do modelo constitucional contemporâneo, detalhar-se-á a forma como se dá a nova 

interpretação constitucional e suas premissas fundamentais.  

 

1.3.  A Nova Interpretação Constitucional  

 

A interpretação consiste na revelação do sentido de um preceito. Do processo 

interpretativo é que advém a norma jurídica. Nas palavras de Hesse, interpretação 

constitucional é concretização.25 

De acordo com Eros Roberto Grau26, os textos normativos devem ser interpretados 

não porque sejam ambíguos ou não auto-evidentes, mas porque só se pode obter uma norma 

aplicando-se o enunciado normativo a um caso concreto.  

Estabeleceremos a priori, a premissa de que, no modelo contemporâneo toda 

interpretação jurídica é constitucional. 27Dessa forma, se uma decisão judicial se baseia em 

um princípio ou em qualquer regra constitucional, mencionando-se expressamente o 

dispositivo constitucional, há o que se chama de interpretação direta, que corresponde à 

aplicação direta do texto constitucional ao fato.  

A interpretação também pode ser indireta, o que ocorre em dois momentos. No 

primeiro, por um juízo negativo sempre presente, que ocorre quando não se faz menção a uma 

inconstitucionalidade, o que significa que o dispositivo legal é com a Constituição 

compatível, esse juízo antecede ao próprio exame do mérito concreto.  No segundo momento, 

a interpretação constitucional é encarada sob o aspecto finalístico, já que toda decisão deve 

cumprir a Constituição e se orientar pelos objetivos nela destacados, ou seja, toda decisão 

deve concretizar direitos ou princípios constitucionalmente estabelecidos.  

                                                           
25 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: 
Sérgio A. Fabris, 1998.   
26 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2009. P. 88.  
27 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. O Neoconstitucionalismo e a Teoria da Interpretação in Revista da EMERJ, v. 
11, nº 43, 2008. 
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Por isso se dizer que toda interpretação é constitucional, direta ou indiretamente, ou 

seja, a aplicação de qualquer dispositivo legal passa por uma filtragem constitucional28. 

À Jurisdição Constitucional cabe, de maneira mais densa do que em outras 

instâncias, a interpretação de dispositivos constitucionais, pois, a despeito de termos afigurado 

que toda interpretação é constitucional, é à Corte Constitucional responsável pela última 

palavra sobre o sentido da Lei Maior.  

A interpretação constitucional possui especificidades face à interpretação das normas 

legais. Essa diferença se deve inicialmente às diferenças existentes na própria estrutura das 

normas legais e constitucionais. 

Primeiramente, destaca-se que não há hierarquia entre as normas constitucionais, o 

que resulta na impossibilidade de resolver os conflitos entre elas pelo método tradicional da 

especialidade, porque nenhuma norma constitucional é especial à outra. Além disso, um 

possível conflito também dificilmente será resolvido pelo critério temporal, já que grande 

parte das normas constitucionais entraram em vigor na mesma data, ressalvados os casos de 

emendas constitucionais, que podem ser consideradas incompatíveis com o núcleo rígido da 

Constituição (cláusulas pétreas), e por isso invalidadas.  

As normas constitucionais possuem linguagem textual propositalmente aberta, 

sobretudo porque seu texto é permeado de princípios expressos, os quais se utilizam de 

conceitos jurídicos indeterminados, fato que permite a comunicação da Constituição com a 

realidade, integração que se dá pela via interpretativa. 

O texto constitucional, muitas vezes, apenas estabelece compromissos ou diretrizes, 

tão somente pauta determinadas matérias, fazendo com que a definição valorativa da norma 

jurídica fique a cargo do aplicador do Direito. 

Como já se falou, o Neoconstitucionalismo nos apresenta uma Constituição 

carregada de conteúdo axiológico, o que traz para o aplicador a tarefa de compor debates 

morais e políticos. Também por isso, a interpretação constitucional tem se aberto à sociedade, 

fenômeno chamado de “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”29, que se vale de 

                                                           
28

 SHIER, Paulo Roberto. Filtragem Constitucional – construindo uma nova dogmática jurídica. Porto Alegre. 
Sergio Antonio Fabris Editor. 1999. 
29

 Segundo essa concepção, o círculo de intérpretes da Lei Fundamental deve ser alargado para abarcar não 
apenas as autoridades públicas e as partes formais nos processos de controle de constitucionalidade, mas todos os 
cidadãos e grupos sociais que, de uma forma ou de outra, vivenciam a realidade constitucional.  Essa expressão 
foi cunhada por Peter Haberle em sua obra: Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Sergio Antonio 
Fabris Editor: Porto Alegre, 2002. Traduzido por Gilmar Ferreira Mendes.  
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mecanismos que permitem uma discussão ampla e com participação social anterior à decisão, 

como as audiências públicas e intervenções do amicus curiae. 

Retornando-se à estrutura dos enunciados normativos, deve-se dizer que as regras 

típicas de conduta, como se pode classificar grande parte do ordenamento infraconstitucional, 

contêm apenas a previsão de um fato e a conseqüência jurídica para a realização ou não deste 

fato.  O intérprete aqui não possui muito espaço para valoração subjetiva.  

Por outro lado, a utilização de conceitos indeterminados pelos dispositivos 

constitucionais passa ao aplicador do Direito parte da própria competência na elaboração da 

norma. As expressões indeterminadas das quais se apropriam as disposições constitucionais, 

como interesse público, interesse social, pluralismo político, relevância e urgência, entre 

muitos outros, só podem ser delineados quando aplicados a uma situação fática específica. 30  

A tarefa da Corte Constitucional é essencialmente política e criativa. Cabe ao 

intérprete constitucional preencher a moldura normativa com a escolha de uma solução dentre 

as alternativas possíveis dentro da amplitude e indeterminação dos significados normativos da 

Constituição.  

Acrescente-se ao sobredito a citação de Eros Roberto Grau31: 

 

A norma é produzida pelo intérprete não apenas a partir de elementos colhidos no 
texto normativo (mundo do dever ser), mas também a partir de elementos do caso ao 
qual ela será aplicada, isso é, a partir de dados da realidade (mundo do ser). 

 

Não é a lei que determinará, portanto, qual será a norma aplicável. A norma não pode 

ser compreendida senão como uma soma de compreensões e reflexões, não há processo 

automático de resoluções de controvérsias, pois mesmo para se deduzir que a hipótese levada 

a juízo é passível de resolução por simples subsunção é necessário analisar o âmbito 

normativo, de modo que não há como pensar que a atuação jurisdicional possa ser 

automatizada.  

 

1.3.1. Casos Difíceis 

Como ensina Ronald Dworkin32, a aplicação do direito pode envolver casos fáceis ou 

casos difíceis. E apesar da relevância social e visibilidade dos casos difíceis, não são só deles 

se ocupa a Jurisdição Constitucional.  

                                                           
30 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 336 -337 
31 GRAU, Eros Roberto. Op. Cit., p. 25. 
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Antes, contudo, de se adentrar na distinção entre os casos fáceis e difíceis há que se 

fazer outra, a diferenciação entre aplicação de regras e princípios, ponto central da obra 

dworkiana. 

A regra é aplicada através do método tudo-ou-nada , ou seja, estipulados os dados, ou 

a regra é válida - situação na qual a resposta que ela fornece precisa ser aceita,   ou não é 

válida - circunstância na qual ela não contribui em nada para a decisão. Já os princípios33, 

apresentam apenas uma dimensão de peso ou de importância, o que significa que quando dois 

princípios entram em colisão, terá aplicação aquele que, pelas circunstâncias concretas do 

caso, mereça primazia sem que isso importe na invalidade do princípio oposto.   

A moderna hermenêutica reconhece a normatividade dos princípios34 , assim, 

reconhece-se que as regras são de dois tipos: regras-normas e regras-princípios. Robert Alexy, 

como Dworkin, se ocupou do tema e afirmou que os princípios seriam comandos de 

otimização, segundo ele, os princípios “são normas que ordenam que algo seja realizado na 

maior medida, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes”.35 

Destacados estes conceitos, compreende-se que os casos fáceis são aqueles que 

podem ser resolvidos por mera subsunção, aplicação da regra através do método tudo-ou-

nada, enquanto os difíceis são aqueles em que a regra por si só não é capaz de revelar uma 

solução, seja porque não existe ou porque conflita com outra ao regular uma mesma situação, 

de forma que, se defende a aplicação dos princípios aos casos difíceis. 

Para a resolução dos hard cases o intérprete deve se socorrer de elementos 

extrínsecos à dogmática jurídica, como a Filosofia moral e a Filosofia política, elementos que 

preencham a indeterminação dos princípios constitucionais adequadamente. 

Assim, escreveu Dworkin sobre o ativismo judicial na Suprema Corte Norte 

americana:  

 

O programa do ativismo judicial sustenta que os tribunais devem aceitar a orientação 
das chamadas cláusulas constitucionais vagas (...) Devem desenvolver princípios de 
igualdade, liberdade e assim por diante, revê-los de tempos em tempos à luz do que 
parece ser a visão moral recente da Suprema Corte, e julgar os atos do Congresso, 
do presidente e dos estados de acordo com isso.36 

                                                                                                                                                                                     
32

 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. Título original: Taking 
rights seriously. Tradução Nelson Boeira. P. 127 – 137.  
33 Os princípios, como delineados por Dworkin, captam os valores morais da comunidade e os tornam elementos 
próprios de um discurso jurídico. 
34 Anteriormente utilizava-se os princípios apenas como forma de suprir eventuais lacunas do Direito. Ainda 
sobre esta perspectiva hermenêutica se apresenta o art. 4º da LINDB.  
35 ALEXY, Robert. Teoria Dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores. 2011. P. 87. Tradução de 
Virgílio Afonso da Silva.  
36

 DWORKIN, Ronald.  Op. Cit., p. 215.  
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Em outras palavras, Dworkin revela que os princípios são responsáveis pela 

possibilidade de se realizar uma interpretação constitucional evolutiva, que acompanhe as 

novas significações que a sociedade impõe aos antigos conceitos. Assim, se o princípio da 

igualdade ocupa hoje determinado conjunto de significados poderá amanhã ocupar outro 

conjunto de significados. A abertura conceitual permitida pelos princípios é ideal à resolução 

dos hard cases, para que as controvérsias reais possam ser resolvidas de maneira específica e 

satisfatória, e, além de tudo compatíveis com o contexto histórico-jurídico da época.   

É inegável que os princípios devem ter seu limite e definição conceitual realizada 

pelo intérprete, de modo que não se pode dissociar do ativismo judicial a normatividade dos 

princípios. É a normatividade do princípio que transforma o intérprete em construtor da 

norma, pois ao intérprete caberá preencher o significado do princípio no caso concreto, 

dando-lhe vida.  

 

1.3.2.  Métodos de Interpretação  

 

Apesar de a escolha do magistrado se constituir em ato político, como demonstrado, 

ele se utiliza de métodos de atuação e argumentação jurídicos, para que não se corra o risco de 

o intérprete se pautar exclusivamente em suas concepções pessoais. Dessa forma, o exercício 

interpretativo baseia-se obrigatoriamente em critérios dogmáticos37 , metodológicos e 

políticos.  

O jurista deve se preocupar em demonstrar racionalmente como se chegou à solução 

de determinado caso, à essa tarefa servem os métodos de interpretação. Estes estabelecem 

critérios lógicos, que podem ser repetidos, ou seja, standartizados, para se chegar a uma 

conclusão acerca da resolução da controvérsia.  

O método é a construção racional da decisão, o itinerário lógico percorrido entre a 

apresentação do problema e a formulação de uma solução. Nesse sentido, Cláudio Pereira de 

Souza Neto38 defende que a argumentação jurídica tem a função de tornar a eleição de uma 

das interpretações possíveis, às quais se abre a norma, controlável metodologicamente, sem 

que seja determinante a vontade do magistrado.  

                                                           
37 O dogmatismo fica por conta da interpretação pautada pelos próprios enunciados normativos da Constituição, 
suas regras e princípios, não merecendo maiores detalhes neste tópico.  
38  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia deliberativa. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. 
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A metodologia interpretativa clássica determina que a Constituição deva ser 

interpretada da mesma maneira com a qual se interpreta as demais leis, através da 

interpretação sistemática, histórica, lógica e gramatical. No entanto, estes métodos se mostram 

insuficientes para a interpretação constitucional, tendo em vista que os textos legais possuem 

alto grau de densidade normativa, isto é, determinação de seu conteúdo, e os dispositivos 

constitucionais não. Assim, a Jurisdição Constitucional acabou por se apropriar de outras 

influências metodológicas. 

No Direito alemão desenvolveram-se 04 principais métodos39: (i) o método tópico 

problemático, proposto por Theodor Viehweg, identificado como aquele em que não se 

considera a primazia do Direito posto, mas a melhor solução para o problema, esteja ela 

dentro ou fora do texto normativo; (ii) o método científico espiritual, proposto por Rudolf 

Smend, que enxerga a Constituição como a soma de valores de um povo e aproxima a 

interpretação da realidade subjacente; (iii) o método hermenêutico concretizador,  preparado 

por Konrad Hesse, o qual reconhece a realidade subjacente e busca integrá-la às 

possibilidades apresentadas pelo texto normativo, para realizar uma solução que contemple o 

equilíbrio entre os dois, problema e sistema, que são compreendidos não como auto-

excludente, mas como realidades reciprocamente implicadas e complementares40; (iv) e o 

método jurídico estruturante, que, em verdade é um desdobramento do método hermenêutico 

concretizador desenvolvido por Friederich Muller. Nele enfatiza-se a diferença entre 

enunciado normativo e programa normativo, sendo o primeiro o próprio texto da norma e o 

segundo as possibilidades semânticas do texto, ou seja, a norma não se confunde com seu 

texto. Adiciona-se ainda ao itinerário criativo da norma, o âmbito normativo, ou domínio 

normativo, que representa a parcela da realidade social consubstanciada pelo programa 

normativo.41 

O Direito americano, por sua vez, nos apresentou o método do não-interpretativismo 

ou construtivismo, que determina ao intérprete a atualização do sentido das normas 

constitucionais através de uma interpretação evolutiva, e, ao mesmo tempo a produção do 

melhor resultado possível para a sociedade (interpretação pragmática), pautando-se sempre 

em uma leitura moral da Constituição, que contemple os valores morais mais elevados.   

Os métodos propostos estabelecem uma conexão entre enunciado normativo, 

intérprete e norma, estabelecendo-se um roteiro lógico de raciocínio para que a decisão possa 

                                                           
39MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op.cit,P.102 
40

 SARMENTO, Daniel de Moraes. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2000. P. 135. 
41 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2013. P.133 
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ser aceitável.  Entre as metodologias de interpretação apresentadas, pode se extrair um ponto 

em comum: o Direito por si só é insuficiente para a resolução dos conflitos, cabe ao intérprete 

formular soluções dentro do programa normativo, no que se utiliza das peculiaridades de cada 

problema e da realidade social subjacente.  

A interpretação constitucional deve ser legítima, e para isso, é que o intérprete 

congrega à sua tarefa o critério político. Este critério se preocupa com a legitimidade 

democrática da decisão, tendo em vista que o papel do Judiciário na interpretação 

constitucional contrapõe a vontade das maiorias, já que as normas são elaboradas por 

representantes do povo, eleitos democraticamente, enquanto os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal não o são.   

A Jurisdição Constitucional tenciona, assim, a atuação do Judiciário com os outros 

dois Poderes da República, responsáveis pela elaboração e aplicação das normas.  O intérprete 

deve ter em mente que não pode se imiscuir na atuação de outro Poder, o que, por vezes, não 

se torna fácil no caso concreto. Não é possível aqui se estender demasiadamente quanto ao 

tema, mas grandes exemplos de atuações do Supremo Tribunal Federal que tencionam com a 

atuação de outros Poderes são a postura concretista geral que passou a ser adotada no 

julgamento de mandados de injunção42 e o controle de políticas públicas.43  

 

1.3.3.  Princípios Instrumentais  

 

Por fim, deve-se discorrer sobre os Princípios que norteiam a interpretação 

constitucional, os princípios específicos ou instrumentais que orientam a maneira de aplicar a 

Constituição.  

Estes princípios servem de baliza para a interpretação das normas constitucionais e 

se destinam a conferir um teor maior de racionalidade à tarefa. Por isso, de acordo com 

Gilmar Mendes, a utilização de tais princípios decorre de uma aplicação do método 

hermenêutico concretizador.44  

                                                           
42

 MIs nº 670, 708 e 712. Na ocasião do julgamento conjunto dessas ações, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu, por unanimidade, declarar a omissão legislativa quanto ao dever constitucional em editar 
lei que regulamente o exercício do direito de greve no setor público e, por maioria, aplicar ao setor, no que 
couber, a lei de greve vigente no setor privado (Lei nº 7.783/89), adotando o que passou a se chamar de uma 
postura concretista geral. 
43

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 
29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudenciaDetalhe.asp?s1=000072044&base=baseMonocra
ticas> 
44 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., P. 102. 
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Destaca-se que não há consenso doutrinário sobre quais seriam estes princípios, 

iremos nos ater à classificação proposta por Luís Roberto Barroso.45 

Nenhum destes princípios está expresso no texto constitucional, não se dirigem 

especificamente ao conteúdo da norma, mas antes, determinam o modo como aplicá-la. Em 

um processo intelectual, tais princípios precedem a aplicação do enunciado normativo ao caso 

concreto. 

O primeiro deles é o Princípio da Supremacia da Constituição. Este impõe a primazia 

da norma constitucional, a partir deste princípio se reconhece que toda norma deve passar por 

uma filtragem constitucional46. Passando-se pelo filtro constitucional a norma pode ser 

aplicada, caso contrário deverá ter retirada sua validade, o que ocorre através do controle de 

constitucionalidade. 

Em verdade, a Supremacia da Constituição tem nascimento anterior ao positivismo, 

esse postulado foi difundido mundialmente a partir do célebre caso Marbury x Madson47.   

Quando surgiu, a Supremacia da Constituição revelava tão somente que as normas 

legais deveriam ser subordinadas à Lei Maior, sendo condição de validade a observância dos 

critérios ali previstos, no entanto, à época não existia o que hoje se conhece por 

materialização da constituição48 , isto é, a absorção de valores morais e políticos pela 

Constituição, o que relegava a Constituição o papel de mera definidora de atribuições e 

competências estatais. 

Outro Princípio instrumental é o de Presunção de Constitucionalidade das leis e atos 

normativos. Essa presunção decorre da legitimidade democrática conferida aos autores das 

leis, representantes eleitos pelo povo. Esta presunção não é absoluta, pode ser ilidida. 

Em última análise, a presunção é uma decorrência da Separação de Poderes, tendo 

em vista que não só o Judiciário interpreta a Constituição – embora seja dele a primazia da 

última palavra, deve haver um respeito pela interpretação levada a cabo pelos outros Poderes.  

O Princípio da Interpretação Conforme a Constituição se refere à atribuição do 

sentido às normas infraconstitucionais que melhor satisfaçam a vontade da Constituição. É 

também uma técnica de interpretação, mas sobre esse sentido da expressão se reservará o 

próximo capítulo.  

                                                           
45 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo. Ed. Saraiva, 1996. 
46

 SHIER, Paulo Roberto. Op. Cit. 
47

 A Suprema Corte Americana pela primeira vez consignou a possibilidade de invalidar normas contrárias ao 
conteúdo da Constituição, reconhecendo sua supremacia em face das normas legais.  
48

 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit.,P. 62. 



27 

 

O Princípio da Unidade da Constituição impõe ao intérprete que harmonize as 

possíveis antinomias dentro sistema constitucional, considerando que todas as normas 

constitucionais se acham na mesma posição hierárquica. É uma especificação da interpretação 

sistemática. Por ser a Constituição fruto da composição dialética, logicamente há em seu 

interior normas contrapostas. Quando o intérprete se depara com esses conflitos, deve 

promover o que se chama na doutrina de concordância prática49, preservando o máximo 

possível de cada norma na resolução do caso concreto, sem que para isso tenha que se excluir 

uma ou outra.  

Os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade são utilizados por Barroso de 

maneira fungível50, a despeito das origens diversas, se aproximam muito em seu conceito, 

decorrem da ideia de Justiça e de devido processo legal substantivo51 . Servem como 

limitadores da aplicação das normas constitucionais no caso concreto para a melhor realização 

do fim constitucional.  

São esses dois princípios que permitem ao intérprete realizar o controle 

constitucional dos atos do Poder Público e fornecem ao intérprete a medida de interpretação 

da norma. Dessa forma, para que um ato ou uma decisão judicial seja proporcional/razoável, 

deve haver adequação entre o fim almejado e o instrumento empregado; a medida/decisão 

deve ser a menos gravosa dentre as possíveis, ou seja, deve ser necessária; e os seus custos 

não podem superar os benefícios, o que se nomeia proporcionalidade em sentido estrito.  

Por último, se sobreleva o Princípio da Efetividade, que reconhece a imperatividade 

das normas jurídicas, propondo a máxima realização dos direitos subjetivos criados pela 

Constituição. 

Importante consignar, finalmente, que a postura ativista assumida pela nova 

interpretação constitucional resulta em um diálogo aberto entre o Direito e as constantes 

alterações sociais ou políticas, mas, sobretudo, o ativismo serve à confirmação do núcleo 

básico de direitos fundamentais reconhecidos pela Lei Maior. Sendo assim, o ativismo 

judicial serve para preservar as normas que compõem o núcleo essencial do Direito 

Constitucional – direitos e princípios fundamentais.  

 

1.4.  Limites da Atuação do Intérprete Constitucional 

                                                           
49 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 2ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. P. 88 
50 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 328  
51 O processo legal substantivo propõe a observância não apenas de critérios formais procedimentais na atuação 
judicial, mas critérios morais, favorecendo a atuação do direito como Justiça.  
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A despeito de a atividade do intérprete consistir na própria criação da norma – 

resultante da interação entre texto normativo, programa normativo, e o domínio ou âmbito 

normativo -, e não apenas revelar o sentido contido no enunciado normativo, como outrora se 

acreditou, esta atividade inventiva deve respeitar alguns limites.  

O juiz não pode simplesmente aplicar o Direito consoante sua consciência. É cediço 

que o magistrado é influenciado pelos valores morais e políticos da sociedade, mas toda 

decisão deve decorrer de uma conclusão lógica que se baseie no sistema normativo. 

Inicialmente, o intérprete analisa os fatos que a ele são levados e destaca dentro do 

ordenamento os enunciados normativos aplicáveis; após, fixa-se o olhar do intérprete nas 

circunstâncias específicas do caso, de modo a identificar entre as opções fornecidas pelo 

enunciado normativo qual ou quais deverão ser aplicadas. Este último juízo é conduzido pela 

utilização do princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, ou seja, através dele se 

determina qual é a intensidade da aplicação de cada princípio, o grau apropriado em que a 

solução deve ser aplicada (ponderação).  

Algumas categorias jurídicas reconhecidas pelo neoconstitucionalismo, acima já 

elencadas, são deveras importantes para racionalizar a limitação do poder criativo do juiz 

constitucional. A indeterminação dos conceitos jurídicos, a normativização dos princípios, e a 

colisão das normas constitucionais, apesar de fornecerem ao intérprete um papel decisivo na 

formação da norma aplicável, não fornecem a ele total liberdade criativa.  

Sabe-se que todos os Poderes da República estão a interpretar a Constituição, por 

isso o Judiciário deve respeitar a liberdade de conformação desses poderes à ordem 

constitucional, só podendo intervir quando ela for flagrantemente violada, o que, em se 

tratando de interpretação de conceitos indeterminados, se refere às zonas de certezas positivas 

e zonas de certezas negativas.  

A atribuição de sentido pelo intérprete ao conceito indeterminado envolve uma 

atuação técnica, baseada principalmente em elementos jurídicos, precedentes e por fim, até 

mesmo em elementos extrajurídicos, no que se difere do juízo de conveniência e oportunidade 

realizado pelo administrador, que possui uma gama de opções, desde que estas não o 

conduzam à ilegalidade.  

Além disso, ao se deparar com uma colisão de normas constitucionais de textura 

aberta, o intérprete deve aplicar aquela que mais se afigura com o sistema normativo vigente, 

ou seja, aquela que melhor corresponde à vontade da Constituição, esse processo se dá através 
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da realização de concessões normativas recíprocas, ou seja, não se exclui totalmente a 

aplicação de nenhuma das normas, mas tão somente gradua-se a intensidade de sua aplicação.  

O procedimento acima descrito, para que seja legítimo, válido, deve poder ser 

racionalmente explicado e ainda, universalizado, já que o Direito não pode ser um sistema 

totalmente casuístico e a cada nova situação se posicionar de forma diversa.  

Por isso, para assegurar a legitimidade de suas decisões nos hard cases, o intérprete 

deverá: (i) reconduzi-las sempre ao sistema jurídico, a uma norma constitucional que lhe sirva 

de fundamento – a legitimidade de uma decisão decorre de sua vinculação com a deliberação 

majoritária do constituinte; (ii) utilizar-se de um fundamento jurídico que tenha a pretensão de 

universalidade; (iii) levar em conta as consequências práticas de sua decisão no mundo dos 

fatos52.  

Somado a esses três vetores, destaca-se o papel da concordância prática dos 

enunciados que colidem, esse método preserva o máximo possível do núcleo essencial dos 

direitos em disputa. Assim, utilizando-se dos vetores expostos é que a decisão jurídica 

apresenta-se como legítima. 

A ponderação, embora preveja a atribuição de pesos diferenciados a cada princípio 

em jogo, não fornece limites materiais para a aplicação destes. É uma técnica que carece de 

uma dimensão axiológica, por isso não se pode afirmar que tão somente a solução através da 

ponderação fornece legitimidade a uma decisão, mas também as diretrizes apontadas acima.  

Nesse sentido, é a argumentação jurídica, ou seja, a fundamentação da decisão, que 

exterioriza ao público – comunidade jurídica e sociedade em geral -, a justificação da 

conclusão a que chegou o juiz. A argumentação demonstra o itinerário lógico percorrido 

(método utilizado) e tem por função convencer os destinatários da norma. 

Mesmo que o juiz se utilize de elementos morais e políticos para chegar a sua 

conclusão, a argumentação não pode ser estritamente lógica, moral ou política, mas jurídica. 

O intérprete deve ter o compromisso com a unidade do sistema jurídico, o que inclui que não 

deve realizar mudanças não fundamentadas de entendimento, sob pena de menosprezar um 

mínimo de segurança jurídica desejável.  

Entretanto, o intérprete não pode perder-se na fundamentação jurídica sem ao menos 

se conectar com a realidade subjacente ao fato e com a consequência de sua decisão, o que 

não promove o desprezo pelos elementos jurídicos, mas tão somente não ignora a 

consequência prática da repercussão da decisão na vida das pessoas. 

                                                           
52

 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., 361. 
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Além da limitação imposta ao intérprete pelas deliberações majoritárias - 

Constituição e leis – e pela metodologia jurídica, as escolhas políticas do juiz também são 

controladas pela interação com outros atores institucionais e políticos, pela perspectiva de 

cumprimento de sua decisão e pela opinião pública. 

A manifestação de órgãos como o Ministério Público, Advocacia Geral da União, 

dentro ou fora dos autos, bem como a opinião dos próprios Poderes constituídos, acaba por 

fornecer ao intérprete uma noção do efetivo cumprimento de suas decisões, de maneira que 

isso o influencia a não tomar uma medida que careça de efetividade, como ocorreu, por 

exemplo, com a fixação de prazo pelo STF para que o legislador produzisse norma 

regulamentadora do período em que poderiam ser efetivadas a criação, incorporação, fusão e 

o desmembramento de Municípios.53 

Da mesma maneira, como contenção à atuação da Corte Constitucional, pode-se citar 

a opinião pública. Não que o Judiciário tenha que se comportar como escravo da opinião 

pública, mas pela mesma perspectiva da efetividade de suas decisões, a Corte também se 

preocupa, no momento de proferir suas decisões, com a receptividade social. Se o Tribunal 

Constitucional diverge significativamente do sentimento social, a sociedade resistirá ao 

cumprimento de sua decisão. A autoridade, para fazer valer a força da Constituição 

imprescinde da confiança dos cidadãos.  

Para legitimar a atuação criativa do Judiciário, deve ser assegurado, finalmente, que 

cada pessoa viva de acordo com sua autonomia de vontade e suas crenças, de modo que as 

decisões possam compor desacordos morais razoáveis, ou seja, não engessem conceitos 

morais inconciliáveis, deixando algumas questões à própria liberdade de conformação de cada 

indivíduo, garantindo, no entanto, os direitos das minorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 No mandado de injunção nº 725, o STF determinou que o Congresso Nacional produzisse dentro de 18 meses, 
a Lei complementar referida pelo art. 18, §4º da CRFB, o que não ocorreu.  
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2. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM 

REDUÇÃO DE TEXTO E INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTIT UIÇÃO  

 

2.1.   Considerações acerca do Controle de Constitucionalidade Brasileiro 

 

O controle de constitucionalidade é o juízo de adequação da norma 

infraconstitucional (objeto) à norma constitucional (parâmetro), por meio da verificação da 

relação imediata de conformidade vertical entre aquela e esta, com o fim de impor a sanção de 

invalidade à norma que seja revestida de incompatibilidade material e/ou formal com a 

Constituição.54 

A ordem constitucional pátria dispõe das espécies de controle preventivo-político, 

assim como as de controle repressivo-judicial. O controle preventivo, implantado por órgãos 

de natureza política, permite a apreciação da constitucionalidade de proposta de emenda à 

Constituição e projeto de lei pelo Poder Executivo e Poder Legislativo, tal como o veto por 

inconstitucionalidade (art. 66, §1º, CRFB/88) e o parecer terminativo da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação (art. 58, §2º, I, CRFB/88). O controle repressivo, 

implementado por órgão de natureza judicial, propicia declaração de inconstitucionalidade de 

emenda constitucional ou lei pelo Poder Judiciário.55   

O ordenamento jurídico brasileiro disponibiliza as modalidades repressivas de 

controle de constitucionalidade na forma difuso-incidental e concentrado-principal. Apesar de 

no Brasil o modelo difuso se dar na forma incidental e o concentrado na forma principal, há 

que se deixar claro que as modalidades não se confundem, tendo aplicação diversa no Direito 

comparado.56 

 A classificação do modelo como difuso ou concentrado diz respeito ao número de 

órgãos que podem exercer o controle, assim, o controle difuso será exercido por todos os 

juízos ou tribunais e o controle concentrado será exercitado por um único órgão judicial, que 

no exemplo pátrio é o Supremo Tribunal Federal. A classificação do modelo como incidental 

ou principal diz respeito ao modo de exercício do controle, se suscitado incidentalmente no 

decorrer do processo como causa de pedir será incidental, por outro lado, instituído pela via 

                                                           
54

 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, 1988 apud MORAES, Guilherme Peña de. 
Op.cit,. p.135.  
55

 MORAES, Guilherme Peña de. Op. Cit., p. 151. 
56 O modelo Alemão, por exemplo, contempla o controle pela via principal e incidental, no entanto, o monopólio 
da Jurisdição Constitucional é do Tribunal Constitucional Federal. 
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de ação direta que tenha como pedido a declaração de inconstitucionalidade da lei será 

principal.  

 

2.2.   Declaração de inconstitucionalidade da lei como sinônimo da sua 

declaração de nulidade  

 

No Direito brasileiro a regra é que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei 

conduza à sua nulidade ab initio, ou seja, a esse diploma não poderá se reconhecer nenhum 

efeito válido. Assim, todas aquelas relações jurídicas realizadas sob o império da disposição 

inconstitucional poderão ser invalidadas, ressalvados os limites máximos da preclusão.57 

 Tal concepção importada do direito norte americano assumiu grande importância no 

Brasil através de Rui Barbosa, precursor do constitucionalismo pátrio e entusiasta da doutrina 

norte americana. 

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece hierarquia constitucional 

ao postulado da nulidade da lei inconstitucional, pois muito embora nenhuma das 

Constituições tenha disposto explicitamente acerca desse ponto, o constituinte de 1988, ao 

prever que qualquer juiz ou Tribunal pode deixar de aplicar a lei inconstitucional a 

determinado processo (CF, arts. 97 e 102, III, a, b e c) pressupõe a invalidade da lei e, com 

isso, a sua nulidade. Ademais, a faculdade conferida ao indivíduo de negar aplicação à lei 

inconstitucional corresponde ao direito deste de recusar-se a cumprir a lei inconstitucional, 

sendo-lhe assegurado, em última instância, a possibilidade de interpor recurso extraordinário 

ao Supremo Tribunal Federal contra decisão judicial que se apresente, de alguma forma, em 

contradição com a Constituição (art. 102, III, a).  

A evolução do direito, entretanto, demonstrou que nem sempre seria vantajosa a 

manutenção de um postulado rígido da nulidade da lei, uma vez que os efeitos decorrentes do 

desfazimento de todos os diversos efeitos jurídicos – pautados na lei inconstitucional – 

poderiam ser socialmente prejudiciais, afastando-se até mesmo da vontade constitucional.   

Dessa maneira, novas realidades passaram a ser pensadas em relação à flexibilização 

o postulado que equipara inconstitucionalidade à nulidade da lei.   

 

2.3.   Técnicas de Decisão no Controle Concentrado de Constitucionalidade  

 

                                                           
57

 De qualquer sorte, os atos praticados com base na lei inconstitucional que não mais se afigurem suscetíveis de 
revisão não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade.  
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Método, do Grego methodos, significa literalmente "caminho para chegar um fim". 

Um método interpretativo é o itinerário lógico percorrido entre a apresentação do problema e 

a formulação de uma solução. Os métodos clássicos da interpretação jurídica são: teleológico, 

histórico, gramatical e sistemático. Há outros métodos interpretativos que recebem destaque 

na Jurisdição Constitucional, são eles: tópico problemático, científico espiritual; hermenêutico 

concretizador; e jurídico estruturante, todos acima já delimitados. 

 A técnica é a maneira pela qual a solução interpretativa será aplicada ao caso 

concreto. São técnicas de decisão judicial utilizadas na Jurisdição Constitucional: (i) a 

declaração de nulidade com redução de texto; (ii) declaração de constitucionalidade com base 

na situação de fato  ou reconhecimento da lei ainda constitucional; (iii) declaração de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade; (iv) declaração de inconstitucionalidade de 

caráter restritivo (v) declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto; e (vi) 

interpretação conforme a Constituição.  

Preliminarmente há que se fazer um breve intróito em relação às modalidades de 

decisão citadas. 

(I) A declaração de nulidade da lei com redução de texto culmina na retirada daquela 

fórmula semântica do mundo jurídico, de modo que em hipótese alguma ela poderá ser 

aplicada. Se a declaração de nulidade atingir todo o texto do dispositivo será total, a qual pode 

ocorrer em virtude da unidade técnico-legislativa do enunciado ou em virtude da dependência 

ou interdependência entre as partes constitucionais e inconstitucionais da lei. Na primeira 

hipótese a declaração de inconstitucionalidade decorre do descumprimento de preceitos 

constitucionais referentes ao processo legislativo, enquanto na segunda o reconhecimento da 

inconstitucionalidade de todo o dispositivo ocorre pela dependência recíproca dos termos do 

dispositivo ou do diploma, de maneira que uma parte não subsistirá sem a outra declarada 

nula.  

(II) A declaração de constitucionalidade com base na situação de fato ou 

reconhecimento da lei ainda constitucional ocorre quando uma norma não pode ser declarada 

inconstitucional em razão de circunstância de fato que tende a desaparecer. Como exemplo 

pode-se citar o art. 68 do Código de Processo Penal58, que determina que a ação civil ex 

delicto ou a execução da sentença condenatória seja promovida pelo Ministério Público 

                                                           
58 Art. 68.  Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1o e 2o), a execução da sentença 
condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público. 
(BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Publicado no Diário 
Oficial da União em 03.09.1941, Rio de Janeiro) 
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quando o titular for hipossuficiente. Apesar da disposição do Código de Processo Penal de 

1941, a defesa do hipossuficiente foi delegada exclusivamente à Defensoria Pública pela 

Constituição Federal de 1988, no entanto, nem todos os Estados da Federação conseguiram 

estruturar a novel instituição em tempo hábil, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal 

determinou59 que nos lugares onde não houver Defensoria estruturada a tarefa continuará a ser 

executada pelo Parquet. 

(III) A declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade é aplicada em 

duas hipóteses: na representação interventiva e na tutela da omissão inconstitucional. De 

iniciativa exclusiva do Procurador Geral da República, a representação serve para a 

preservação dos princípios sensíveis (art. 37, IV da CRFB/88) e para garantir a execução de 

lei federal, no entanto, o STF deverá se limitar a declarar a inconstitucionalidade da 

providência ou da omissão de determinado Estado-Membro, cabendo ao Presidente da 

República a suspensão do ato impugnado (art. 36, §3º da CRFB/88; art. 175 do RISTF). Em 

relação à omissão legislativa - a qual possui como medidas remediadoras por excelência o 

Mandado de Injunção e a ADI por omissão - se a omissão do legislador for tão somente 

parcial, não teria sentido deixar de aplicar a lei enquanto não sobreviesse uma outra 

completamente satisfatória, de modo que a lei “incompleta” deverá continuar a ser aplicada e 

assim não deverá ter sua nulidade declarada.60 

(IV) A declaração de inconstitucionalidade de caráter restritivo se dá através da 

modulação dos efeitos temporais da decisão. Isso porque consoante determina o artigo 27 da 

Lei 9868/99, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 

poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade do ato normativo ou decidir que a decisão só 

tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

As duas últimas técnicas de decisão mencionadas serão agora tratadas com maior 

detalhe, pois constituem o principal objeto do trabalho.  

 

2.4.  Declaração de Nulidade ou Inconstitucionalidade Parcial Sem Redução de 

Texto 

                                                           
59BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 70514, Relator: Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado 
em 23/03/1994, DJ 27-06-1997 PP-30225 EMENT VOL-01875-03 PP-00450. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000116864&base=baseAcordaos  
60

 A exemplo tem-se o dispositivo constitucional que trata do salário mínimo (art. 7º, IV da CRFB/88), o qual 
determina ao legislador que o salário mínimo atenda a uma série de necessidades elencadas, no entanto, o valor 
fixado não é capaz de atendê-las o que torna o dispositivo que o regulamenta inconstitucional. Por outro lado, a 
eventual suspensão da aplicação desse dispositivo acabaria por agravar o estado de inconstitucionalidade.  
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Essa decisão não leva à cassação da lei, pois considera inconstitucional apenas 

determinada hipótese de aplicação da lei, mantendo seu programa normativo.  

Carlos Alberto Lúcio Bittencourt61  exemplifica a utilização da técnica sobre 

diplomas redigidos em linguagem ampla e que se consideram inaplicáveis a fatos pretéritos, 

embora perfeitamente válidos em relação às situações futuras. É o exemplo dos diplomas que 

instituem tributos sem obedecer ao princípio da anterioridade, assim, a cobrança do tributo em 

determinado momento é inconstitucional, desfazendo-se a inconstitucionalidade em sua 

aplicação futura.  

Outra utilidade da técnica se dá quando uma lei aplicada à determinada categoria de 

pessoas é inconstitucional e aplicada à outra categoria não é. Como exemplo dessa hipótese 

pode ser citada a Representação nº 1.45462 de relatoria do Ministro Octavio Galloti, o qual 

reconheceu que a exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 5.540/1968) de 

formação de lista tríplice para o preenchimento de cargos de direção superior das 

Universidades se aplicaria tão somente às Universidades Federais, excluindo do âmbito de 

incidência da regra as Universidades particulares.  

Dessa forma, a nulidade parcial sem redução de texto pode ser considerada como 

uma redução do âmbito de aplicação da lei.  

 

2.5.   Interpretação Conforme a Constituição Como Modalidade de Decisão  

 

Inicialmente, há que se destacar que a interpretação conforme a Constituição possui 

dois papéis dentro da hermenêutica constitucional: o primeiro papel é o de princípio 

instrumental orientador de toda interpretação normativa. Segundo este princípio, toda 

interpretação legal deve estar em harmonia com os preceitos constitucionais, visando sempre 

à concretização de seus fins e a preservação de seus valores. O segundo papel é o de técnica 

de decisão, através da qual, havendo mais de uma interpretação possível da lei, escolhe-se 

aquela afinidade tiver com a Constituição. O Supremo Tribunal Federal consignou esse 

entendimento em acórdão de relatoria do Ministro Moreira Alves, segundo o qual a 

                                                           
61

 A MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., 1402.  
62

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp 1454, Relator(a):  Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, 
julgado em 24/03/1988, DJ 20-05-1988 PP-12093 EMENT VOL-01502-01 PP-00074 RTJ VOL-00125-03 PP-
00997. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=264146  
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interpretação conforme a Constituição não deveria ser vista apenas como simples princípio de 

interpretação, mas como modalidade de decisão do controle de normas63. 

Os intérpretes devem partir do princípio de que o legislador busca positivar uma 

norma constitucional, por isso sempre que for possível preservar o enunciado normativo, 

ainda que pela existência de uma única interpretação compatível com a Constituição, a lei 

deverá ser preservada.  Ao utilizar esta técnica, o Tribunal limita-se a declarar a legitimidade 

do ato normativo questionado desde que interpretado em conformidade com a Carta Maior, o 

resultado desta interpretação, normalmente, é incorporado, de forma resumida na parte 

dispositiva da decisão. 

Para Luís Roberto Barroso64, a interpretação conforme a Constituição permite que o 

intérprete preserve a validade de uma lei, que na sua leitura mais óbvia, seria inconstitucional. 

Segundo o constitucionalista, nessa hipótese, uma interpretação é infirmada, sendo declarada 

inconstitucional, e outra é ratificada posto que compatível com a Constituição. Assim, toda 

interpretação conforme conduziria a uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de 

texto. 

O autor consigna outra hipótese de interpretação conforme, que considera próxima, 

mas não equivalente à primeira. Essa segunda hipótese seria a invalidação de uma norma 

quando aplicada a específica situação de fato, rememorando que esta técnica foi utilizada pelo 

Ministro Relator Sidney Sanches no julgamento da ADI 1.946/DF, na qual o STF deu 

interpretação conforme ao artigo 14 da emenda constitucional 20, para excluir da limitação 

dos valores dos benefícios previdenciários o salário maternidade.65 

                                                           
63

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp 1417, Relator: Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 
09/12/1987, DJ 15-04-1988 PP-08397 EMENT VOL-01497-01 PP-00072. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=264125  
64 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 325.  
65  “(...) À falta de norma constitucional derivada, revogadora do art. 7º, XVIII, a pura e simples aplicação do art. 
14 da E.C. 20/98, de modo a torná-la insubsistente, implicará um retrocesso histórico, em matéria social-
previdenciária, que não se pode presumir desejado. 3. Na verdade, se se entender que a Previdência Social, 
doravante, responderá apenas por R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por mês, durante a licença da gestante, 
e que o empregador responderá, sozinho, pelo restante, ficará sobremaneira, facilitada e estimulada a opção deste 
pelo trabalhador masculino, ao invés da mulher trabalhadora. Estará, então, propiciada a discriminação que a 
Constituição buscou combater, quando proibiu diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de 
admissão, por motivo de sexo (art. 7º, inc. XXX, da C.F./88), proibição, que, em substância, é um 
desdobramento do princípio da igualdade de direitos, entre homens e mulheres, previsto no inciso I do art. 5º da 
Constituição Federal. Estará, ainda, conclamado o empregador a oferecer à mulher trabalhadora, quaisquer que 
sejam suas aptidões, salário nunca superior a R$1.200,00, para não ter de responder pela diferença. Não é crível 
que o constituinte derivado, de 1998, tenha chegado a esse ponto, na chamada Reforma da Previdência Social, 
desatento a tais conseqüências. Ao menos não é de se presumir que o tenha feito, sem o dizer expressamente, 
assumindo a grave responsabilidade. 4. A convicção firmada, por ocasião do deferimento da Medida Cautelar, 
com adesão de todos os demais Ministros, ficou agora, ao ensejo deste julgamento de mérito, reforçada 
substancialmente no parecer da Procuradoria Geral da República. 5. Reiteradas as considerações feitas nos votos, 
então proferidos, e nessa manifestação do Ministério Público federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade é 
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Para Carlos Alberto Lúcio Bittencourt66 a declaração de inconstitucionalidade de 

uma norma aplicada a determinado grupo de pessoas ou situações integra o conceito de 

declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, no que é acompanhado pelo 

Ministro Gilmar Mendes.  

A diferenciação entre a interpretação conforme a constituição e declaração de 

inconstitucionalidade ou nulidade parcial sem redução de texto é tema deveras controverso na 

doutrina e Jurisprudência da Corte Constitucional, como será demonstrado.  

 

2.6.  Modalidades de decisão fungíveis?  

O Supremo Tribunal Federal teve de se pronunciar sobre o alcance das duas 

modalidades decisórias pela primeira vez por ocasião de uma Representação Interpretativa67, 

a qual indagou sobre o significado dogmático da interpretação conforme a Constituição.  

Nessa Representação, de nº 1.417, sob a relatoria do Ministro Moreira Alves, o STF 

equiparou a interpretação conforme a Constituição à declaração de inconstitucionalidade 

parcial sem redução de texto:  

 

O mesmo ocorre quando a Corte dessa natureza, aplicando a interpretação conforme 
a Constituição, declara constitucional uma lei com a interpretação que a 
compatibiliza com a Carta Magna, pois, nessa hipótese, há uma modalidade de 
inconstitucionalidade parcial (a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto), 
o que implica dizer que o Tribunal Constitucional elimina – e atua, portanto, como 
legislador negativo – as interpretações por ela admitidas, mas inconciliáveis com a 
Constituição. 

 

Gilmar Ferreira Mendes, no entanto, revela que a pura e simples equiparação da 

declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto à interpretação conforme a 

Constituição prepara dificuldades significativas. 

A primeira dificuldade seria condicionar a interpretação conforme a Constituição 

realizada por todos os juízes e tribunais, porque norteadora de toda a interpretação jurídica, a 

uma necessária declaração de inconstitucionalidade, ainda que sem redução de texto, fato que 

conduziria a obrigatoriedade da submissão da questão ao Pleno dos Tribunais ou seus Órgãos 
                                                                                                                                                                                     

julgada procedente, em parte, para se dar, ao art. 14 da Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, 
interpretação conforme à Constituição, excluindo-se sua aplicação ao salário da licença gestante, a que se refere 
o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1946, Relator:  Min. 
SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2003, DJ 16-05-2003. Trecho da ementa. Disponível 
em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266805 ). 
66 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p.1402. 
67 A chamada representação interpretativa foi introduzida no Direito brasileiro pela Emenda Constitucional nº 
07, de 1977, e deveria contribuir para dirimir controversas sobre a interpretação de lei ou ato normativo federal 
ou estadual. O direito de propositura foi confiado exclusivamente ao Procurador Geral da República (CRFB 
1967, art. 119, I, l). A Constituição de 1988 não incorporou esse instituto. 
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Especiais, consoante o artigo 97 da CRFB/88. Assim, pretende dizer o autor que, ao declarar 

uma lei inconstitucional há que ser seguido determinado procedimento diferenciado, o que 

não ocorre se estivermos diante de uma interpretação conforme a Constituição, que tão 

somente determinará como válida certa interpretação, sem declarar expressamente que as 

demais sejam inconstitucionais. O Constitucionalista afirma sua tese revelando que seria 

impossível ao intérprete reconhecer todas as aplicações inconstitucionais da lei. O fato de se 

declarar a constitucionalidade de determinada aplicação do texto normativo não implica 

automaticamente a exclusão de outras interpretações.  

O Ministro da Suprema Corte não nega que o resultado prático da utilização das 

duas técnicas seja semelhante, entretanto, em uma interpretação conforme a Constituição se 

tem, dogmaticamente, a declaração de que uma lei é constitucional se interpretada de 

determinada forma, constata-se, na declaração de nulidade sem redução de texto a expressa 

exclusão, por inconstitucionalidade, de determinadas hipóteses de aplicação do programa 

normativo (âmbito de incidência do ato normativo) sem que se produza alteração expressa do 

texto legal. Assim, se o eu se pretende é realçar que determinada aplicação do texto normativo 

é inconstitucional, dispõe o Tribunal da declaração de inconstitucionalidade sem redução de 

texto, que além de ser tecnicamente adequada a essa hipótese é dotada de maior clareza e 

segurança jurídica.  

A conclusão que se chega pelo entendimento de Mendes é a seguinte: a afirmação 

de que a interpretação conforme a Constituição e a declaração de inconstitucionalidade sem 

redução de texto são uma mesma categoria, se parcialmente correta no plano das Cortes 

Constitucionais, é de todo inadequada na esfera da jurisdição ordinária, cujas decisões não são 

dotadas de força vinculante geral.  

Sob o aspecto processual constitucional afirma Luiz Guilherme Marinoni68 que 

em caso de interpretação conforme, reconhece-se a inconstitucionalidade da interpretação 

suscitada, mas se afirma que a norma pode ser interpretada de forma constitucional. Já na 

declaração de nulidade parcial sem redução de texto, não se cogita da interpretação da norma 

– reconhece-se a inconstitucionalidade da norma na situação alegada, admitindo-se a sua 

aplicabilidade em outras situações. O autor chega à seguinte conclusão:   

 

O que diferencia tais técnicas é a circunstância de que a interpretação conforme a 
Constituição exclui a interpretação proposta e impõe outra, conforme a Constituição, 

                                                           
68  MARINONI, Luiz Guilherme; SARLET, Ingo Wolfgang; MITIDIEIRO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. P. 983.  
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enquanto a declaração parcial de nulidade revela a ilegitimidade da aplicação da 
norma na situação proposta, ressalvando a sua aplicabilidade em outras. Ou melhor: 
a distinção está em que em um caso discute-se o âmbito de interpretação e, no outro, 
o âmbito de aplicação. No primeiro exclui-se a possibilidade de interpretação, 
fixando-se a interpretação conforme a Constituição. No segundo não se discute 
sequer acerca da interpretação da lei. A questão diz respeito ao âmbito de sua 
aplicação. Nega-se a aplicação da norma em determinado local, ressalvando-a para 
outros. 

  

Em relação ao âmbito de aplicação da norma, o STF, na ADI-MC 491 de 1991, 

deferiu pedido de suspensão liminar, sem redução de texto, de determinada hipótese de 

aplicação constante do texto do parágrafo único do artigo 86 da Constituição do Estado do 

Amazonas. Na hipótese, o dispositivo estendia aos membros do Ministério Público Estadual 

garantias relativas aos membros da Magistratura Estadual, no entanto, equipararam os 

vencimentos das duas carreiras, o que não poderia ocorrer, sob pena de violação ao art. 37, 

XIII da CRFB/88, razão pela qual foi deferida medida cautelar para suspensão – sem redução 

de texto – da regra somente no que se referia à alusão implícita ao inciso V do art. 64 (que se 

refere aos vencimentos dos magistrados).  

Para compreensão da controvérsia cabe colacionar os artigos sobre os quais se 

debruçava a controvérsia.  

 

Art. 86. Lei Orgânica, de iniciativa facultativa do Procurador-Geral de Justiça, 
disporá sobre a organização e o funcionamento do Ministério Público, observando-
se em relação aos seus membros: 
[...] 
Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, aos membros do Ministério Público os 
princípios estabelecidos no art. 64, I, II e IV a XIII, desta Constituição.  
Art. 64. A Magistratura Federal terá seu regime jurídico estabelecido no Estatuto da 
Magistratura instituído por Lei Complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça, 
observados os seguintes princípios: 
[...] 
V – os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a dez 
por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a título 
nenhum, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.  

 

Na referida ação fica clara a aplicação da declaração de inconstitucionalidade sem 

redução de texto para restringir o âmbito de incidência do texto normativo, o que demonstra 

que no âmbito do Supremo Tribunal Federal já se reconheceu a autonomia dessa técnica. 

De acordo com Mendes69, tudo indica que, gradual e positivamente, o Supremo 

Tribunal Federal afastou-se da posição inicialmente fixada (Rp. 1.417 de 1988) que 

simplesmente equiparava a interpretação conforme a Constituição à declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto.  

                                                           
69 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit.,P.1409. 
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Assim, embora a interpretação conforme a Constituição e a declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto apresentem um resultado prático muito próximo, o 

apuro técnico não permite confundi-las. Fator que corrobora com a tese é o texto da Lei 

9.868/98, que em seu artigo 28, parágrafo único, assim dispõe:  

 

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o 
Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do 
Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. 
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, 
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito 
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 
federal, estadual e municipal. 

 

O próprio legislador, reconhecendo a autonomia das modalidades decisórias achou 

por bem separá-las no texto da lei, evidenciando não se tratarem de instituto idêntico.  
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3. A POSTURA PROATIVA DA SUPREMA CORTE BRASILEIRA NA 

APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUICÃO E DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO.  

 

3.1.  A necessidade de uma postura proativa da Suprema Corte Brasileira 

 

Como visto, tanto a interpretação conforme a Constituição quanto a declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto permitem a adequação da interpretação de 

determinado dispositivo legal à Constituição Federal, sem que com isso seja necessário 

expurgar o dispositivo do ordenamento jurídico. Ocorre que, a tecitura aberta das normas 

constitucionais, carregadas de valores axiológicos e expressões plurissignificativas concede 

ao intérprete final da Constituição um poder de decisão com feições normativas.  

O art. 102, §3º da CRFB/88 garante a eficácia erga omnes e o efeito vinculante às 

decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, devendo os demais 

órgãos do Poder Judiciário, a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 

estadual e municipal obedecerem à determinação da Suprema Corte, enquanto o parágrafo 

único do artigo 28 da Lei 9868/99 garante que inclusive a interpretação conforme a 

Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto tenham a 

mesma eficácia e o mesmo efeito. 

Assim, a conseqüência prática das decisões proferidas em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade em muito se assemelha a revogação de uma norma, ou 

mesmo sua alteração, funções típicas do Poder Legislativo.  

Percebe-se, no entanto, que não há usurpação de competência do Legislativo pelo 

Judiciário, visto que a referida competência da Suprema Corte é estabelecida pela própria 

Constituição.  

O dogma do STF atuar como legislador negativo tem sido muito relativizado, isso 

para preservar os próprios princípios e regras constitucionais, que podem e devem ser 

aplicados diretamente, garantindo a eficácia da Constituição.  É preciso, contudo, tratar de 

evitar o esgarçamento das Constituições em defesa de um ideal de abertura, como ocorre a 

certas posturas do realismo jurídico norte-americano70, muito próximas de admitirem a 

                                                           
70 “O Realismo Jurídico surgiu nos EUA, na década de 20, e fazia críticas às teorias formalistas de justificação 
do processo de decisão judicial. A crítica lógica era a de que os conceitos gerais não resolviam casos concretos, 
e, menos ainda, produziam decisões unívocas, permitindo ao juiz a escolha de resultados. A crítica psicológica 
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Constituição ela própria como mera abertura (justificando um ativismo da Justiça 

Constitucional em grau máximo). 

É a abertura das normas constitucionais que possibilita a evolução do texto 

constitucional e o acompanhamento do desenvolvimento da realidade,  permitindo  sua  

permanência, superando-se, assim, a mentalidade que se tinha acerca do sistema jurídico, 

como um sistema cognitivamente fechado, conforme vigorou no Positivismo, em que 

predominava a crença de que as leis constantes do Codex eram sempre aplicáveis a toda e 

qualquer situação, por mais nova, estranha ou rara que fosse.71 

A natureza principiológica de muitas disposições constitucionais amplia os 

horizontes do intérprete. De acordo com o Professor Eduardo Ribeiro Moreira, a interpretação 

constitucional divide-se em mutação constitucional e em construção constitucional.72A 

mutação ocorre quando já existe entendimento sobre determinado dispositivo e esse é alterado 

pelas mudanças fáticas da sociedade e das instituições, já a construção ocorre quando o 

dispositivo constitucional não era aproveitado em sua máxima efetividade. É a inércia que 

caracteriza a construção constitucional, que percebe uso inédito em dispositivo constitucional 

intocado ou subaproveitado.  

Todo processo interpretativo será construtivo de acordo com a lógica proposta por 

Friederich Muller e sua hermenêutica concretizadora, uma vez que o enunciado normativo 

(programa normativo) ao associar-se a diferentes realidades fáticas (âmbito de incidência 

normativo), originará a norma de decisão adequada.  

Ainda segundo Moreira, o abuso na construção constitucional leva ao risco de 

descambar para o ativismo judicial. Segundo o autor, o ativismo se diferencia da construção 

porque aquele objetiva o alargamento da competência da Corte Constitucional. O termo 

ativismo judicial teria conotação negativa, denotando usurpação pelo Poder Judiciário das 

demais funções e tomadas de decisão.  

O Ministro Luís Roberto Barroso73 admite que, nos últimos tempos, no Brasil, a 

expressão ativismo judicial perdeu o sentido original. Fenômeno semelhante havia ocorrido 

                                                                                                                                                                                     

afirmava que a decisão judicial ocultava sua motivação real, funcionando como uma racionalização a posteriori 
da decisão tomada por outras razões. A crítica sociológica fundava-se em que os fatos sociais por trás da decisão 
judicial é que forneciam a sua verdadeira motivação.” In BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., P. 299.  
71TAVARES, André Ramos. Constituição Aberta. Revista latino-americana de estudos constitucionais, 
Fortaleza, n.8, p. 326-343, jan.-jun. 2008. 
72 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Teoria da Reforma Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. P.97.  
73  BARROSO, Luís Roberto. Palestra Constituição, Direito e Política. Realizada no Instituto Fernando 
Henrique Cardoso. São Paulo, Agosto de 2015. Disponibilizada em: < 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI225392,41046-
Constituicao+Direito+e+politica+por+Luis+Roberto+Barroso> Acesso em 30 de dezembro de 2015.  
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nos Estados Unidos. Segundo o constitucionalista, a expressão hoje se tornou uma forma 

depreciativa de se referir a esse papel mais expansivo do Judiciário e, sobretudo, do STF. É 

um pouco como neoliberalismo. O termo já não veicula uma ideia, mas uma crítica genérica, 

onde cada um coloca o que vai à sua cabeça. Por isso, tenho procurado evitar a expressão, 

substituindo-a por atuação expansiva ou proativa. 

No entanto, o termo ativismo judicial não deve ser criticado com tanto rigor, pois 

sobre a alcunha de “ativismo judicial” abrigam-se diversas posturas proativas da Corte 

Constitucional, atuante dentro de suas competências constitucionalmente definidas.  

Em verdade, as demandas sociais mais urgentes não podem ficar sem resposta se os 

direitos a elas inerentes estiverem previstos pela Constituição Federal, assim, a postura 

proativa do Supremo Tribunal Federal decorre de uma aplicação direta dos direitos 

constitucionais, sobretudo dos direitos fundamentais, de aplicabilidade direta e imediata, os 

quais não devem aguardar regulamentação.  

Diante da crise de representatividade do Poder Legislativo e da demora em 

apresentar respostas aos clamores sociais, muito em razão do longo processo de debate de 

ideias que devem anteceder a produção legislativa e da dificuldade na aprovação de projetos 

que protejam os direitos das minorias, o Judiciário é chamado a atuar dentro de suas 

competências.  

O Supremo Tribunal Federal dá a última palavra acerca da interpretação 

constitucional, pois a ele é conferida a guarda da Carta Maior, de maneira que aplicar 

diretamente os postulados constitucionais quando instado a se manifestar, sobretudo pela via 

principal no controle de constitucionalidade, constitui um poder-dever. A crítica da usurpação 

da competência legislativa é o preço a ser pago por proferir decisões que assumem feições 

normativas diante da ausência de um sistema de normas abrangente e efetivo às diversas 

demandas sociais.  

 

3.2.   Normativização realizada através da interpretação conforme a 

Constituição e declaração de nulidade sem redução de texto 

 

Delimitada a conjuntura incentivadora da atuação proativa da Suprema Corte cabe 

agora analisar de que forma ela se desenvolve através da interpretação conforme a 

Constituição e da declaração de nulidade sem redução de texto. 

A aplicação da primeira técnica resulta na determinação de qual interpretação dentre 

aquelas contidas no programa normativo do texto legal se compatibiliza com a Constituição, 
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enquanto a segunda exclui a interpretação que não se compatibiliza com a Constituição. A 

decisão, no entanto, deve se atentar a dois limites: a disposição expressa no texto legal e a 

vontade do legislador.  

Ocorre que a vontade do legislador é objeto deveras complicado de ser perquirido. 

Os limites práticos, portanto, são muito imprecisos, o que dá a Suprema Corte certa 

independência em relação à motivação do legislador ordinário na edição da lei.  

Gilmar Mendes afigura que o Tribunal está incumbido de examinar se o legislador 

utilizou de sua margem de ação de forma adequada e necessária à proteção dos bens jurídicos 

fundamentais que objetivou tutelar.74 

Em recente voto proferido nos autos do Recurso Extraordinário 635.659/SP, de sua 

relatoria e ainda não definitivamente julgado, o Ministro, pautado na Jurisprudência da 

Suprema Corte alemã, estabeleceu limites concretos e palpáveis ao controle da vontade do 

legislador.  

O autor define o que chama de graus de intensidade do controle de 

constitucionalidade das leis, que são três. O primeiro grau é o controle da evidência 

(Evidenzkontrolle); o segundo o controle de justificabilidade (Vertretbarkeitskontrolle); e o 

terceiro é controle material de intensidade (intensivierten inhaltlichen Kontrolle). 

No primeiro nível, o controle realizado pelo Tribunal deve reconhecer ao legislador 

uma ampla margem de avaliação, valoração e conformação quanto às medidas que reputar 

adequadas e necessárias. A norma somente poderá ser declarada inconstitucional quando as 

medidas adotadas pelo legislador se mostrarem claramente inidôneas para a efetiva proteção 

do bem jurídico fundamental. 

No segundo nível, o controle de justificabilidade está orientado a verificar se a 

decisão legislativa foi tomada após uma apreciação objetiva e justificável de todas as fontes 

de conhecimento então disponíveis, aqui há a aferição dos fatos legislativos, ou seja, todas as 

informações disponíveis ao legislador no momento da edição da lei. Não se procede apenas a 

um simples contraste entre a disposição do direito ordinário e os princípios constitucionais. 

Ao revés, também aqui fica evidente que se aprecia a relação entre a lei e o problema que se 

lhe apresenta em face do parâmetro constitucional.  

No terceiro nível, o Tribunal examina se a medida legislativa é necessariamente 

obrigatória, do ponto de vista da Constituição, para a proteção de outros bens jurídicos 

igualmente relevantes. O controle, aqui, há de ser mais rígido, pois o Tribunal adentra o 

                                                           
74BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 635.659/SP . Relator: Min. GILMAR MENDES. Voto disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659.pdf  
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próprio exame da ponderação realizada pelo legislador. Um juízo definitivo sobre a 

proporcionalidade da medida há de resultar, dessa forma, do possível equilíbrio entre o 

significado da intervenção e os objetivos a serem perseguidos (proporcionalidade em sentido 

estrito).  

Assim, a partir da técnica enunciada pode se conferir maior racionalidade ao controle 

da vontade do legislador. A norma passa por exame nos três níveis de intensidade do controle, 

tendo sido negativo o resultado nos três exames ela estará apta a permanecer no ordenamento 

jurídico, do contrário deverá ser expurgada ou ter sua interpretação condicionada, como na 

interpretação conforme a Constituição.  

Ressalta-se que segundo a Jurisprudência clássica do STF, se a única interpretação 

possível para compatibilizar a norma com a Constituição contrariar o sentido inequívoco que 

o Poder Legislativo lhe pretendeu dar, não se pode aplicar o princípio da interpretação 

conforme a constituição, que implicaria, em verdade, criação de norma jurídica o que é 

privativo do legislador positivo.75  

Entretanto, é dificultoso encontrar um sentido unívoco para a proposição legal, 

segundo Mendes76, a prática demonstra que o Tribunal não confere maior significado à 

chamada intenção do legislador, ou evita investigá-la, se a interpretação conforme a 

Constituição se mostra possível dentro dos limites da expressão literal do texto.   

Como visto anteriormente, parte da doutrina se refere à declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto como conseqüência lógica da interpretação 

conforme, e, apesar de termos estabelecido a diferenciação das duas técnicas, as limitações 

estabelecidas para uma técnica valem para a outra. 

A eliminação ou fixação, pelo Tribunal, de determinados sentidos normativos do 

texto, quase sempre tem o condão de alterar, ainda que minimamente, o sentido normativo 

original determinado pelo legislador. Por isso, muitas vezes a interpretação conforme e 

declaração de nulidade sem redução de texto levadas a efeito pelo Tribunal podem 

transformar-se numa decisão modificativa dos sentidos originais do texto. 

O Supremo Tribunal Federal, quase sempre imbuído do dogma kelseniano do 

legislador negativo, costuma adotar uma posição de auto-contenção ao se deparar com 

situações em que essas duas técnicas possam descambar para uma decisão interpretativa 

                                                           
75 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp 1417, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado 
em 09/12/1987, DJ 15-04-1988 PP-08397 EMENT VOL-01497-01 PP-00072. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000034270&base=baseAcordaos  
76BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado 
em 12/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013. Disponível 
em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334  
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corretiva da lei. No entanto, modernos precedentes da Corte vêm demonstrando uma 

modificação na Jurisprudência.  

A ampla utilização dessas decisões, comumente denominadas “atípicas”, converteu-

nas em modalidades “típicas” de decisão no controle de constitucionalidade. Não se pode 

deixar de mencionar, embora não se trate de tema cuja resolução tenha se dado pela aplicação 

da interpretação conforme ou declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, os 

Mandados de Injunção nº 708 e nº 712, em que o STF determinou a aplicação, aos servidores 

públicos, da Lei nº 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa 

privada, promovendo a extensão aditiva do âmbito de incidência da norma; ainda deve ser 

lembrado o julgamento dos Mandados de Segurança 26.602/DF, 26.603/DF e 26.604/DF, em 

que se assentou que o abandono, pelo parlamentar, da legenda pela qual foi eleito tem como 

consequência jurídica a extinção do mandato.   

Esses precedentes evidenciam a aceitação da adoção de uma postura normativa pela 

Suprema Corte brasileira. Há que se dizer mais em relação à interpretação conforme a 

Constituição: o Tribunal, a pretexto de dar interpretação conforme a Constituição a 

determinados dispositivos, acaba proferindo o que a doutrina constitucional, amparada na 

prática da Corte Constitucional italiana, tem denominado de decisões manipulativas de efeitos 

aditivos.  

Assim, hodiernamente, parece não haver maiores dificuldades na aceitação das 

decisões normativas pela Corte Brasileira (a guisa de exemplo, pode-se citar: ADI 3324, ADI 

3046, ADI 2652, ADI 1946, ADI 2209, ADI 2596, ADI 2332, ADI 2084, ADI 1797, ADI 

2087, ADI 1668, ADI 1344, ADI 2405, ADI 1105, ADI 1127, entre outras), a preocupação 

agora se converte nos limites da Interpretação Conforme. Os limites entre a interpretação 

conforme delimitada negativamente pelos sentidos literais do texto e a decisão interpretativa 

modificativa desses sentidos originais postos pelo legislador são sempre imprecisos, de modo 

que o intérprete deve se ater a uma leitura do texto que atenda às necessidades constitucionais 

e concretize a vontade do legislador constituinte. Sendo constitucionalmente incompatível, 

ultrapassada ou insuficiente a expressão da vontade do legislador ordinário, a Corte deve 

dispor de decisões que substituam a vontade deste.  

Nesse sentido, importante mencionar trecho da obra de Robert Alexy77, que revela a 

necessidade de um Tribunal Constitucional proativo:  

                                                           
77

 ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no Estado constitucional democrático. Para a relação entre direitos do 
homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. Trad. Luís Afonso Heck. In: Revista 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 217: 55-66, jul./set. 1999.  
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A vida cotidiana do funcionamento parlamentar oculta o perigo de que maiorias se 
imponham desconsideradamente, emoções determinem o acontecimento, dinheiro e 
relações de poder dominem e simplesmente sejam cometidas faltas graves. Um 
tribunal constitucional que se dirige contra tal não se dirige contra o povo senão, em 
nome do povo, contra seus representantes políticos. Ele não só faz valer 
negativamente que o processo político, segundo critérios jurídico-humanos e 
jurídico-fundamentais, fracassou, mas também exige positivamente que os cidadãos 
aprovem os argumentos do tribunal se eles aceitarem um discurso jurídico-
constitucional racional. A representação argumentativa dá certo quando o tribunal 
constitucional é aceito como instância de reflexão do processo político. Isso é o 
caso, quando os argumentos do tribunal encontram eco na coletividade e nas 
instituições políticas, conduzem a reflexões e discussões que resultam em 
convencimentos examinados. Se um processo de reflexão entre coletividade, 
legislador e tribunal constitucional se estabiliza duradouramente, pode ser falado de 
uma institucionalização que deu certo dos direitos do homem no estado 
constitucional democrático. 

   

A assunção de uma atuação criativa pelo Tribunal Constitucional pode ser 

determinante para assegurar a proteção dos direitos fundamentais e para a construção de 

sociedade igualitária, sendo uma opção viável à inércia do Legislativo, que se sujeita as mais 

diversas formas de pressões políticas e contingências institucionais que podem atravancar e 

dificultar a edição de diplomas inclusivos, concretizadores dos valores axiológicos dispostos 

ao longo da Carta Maior.  

 

3.3.  Precedentes Importantes  

 

3.3.1. ADI 1.127/DF78 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.127 do Distrito Federal, foi proposta 

pela Associação de Magistrados Brasileiros – AMB e impugnava diversos dispositivos da Lei 

8.906/94 (Estatuto da OAB). Sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, a ação foi julgada 

parcialmente procedente, tendo sido utilizada além da declaração de inconstitucionalidade 

com redução de texto (art. 7, §2º - redução da expressão “desacato”; art. 7º, V – redução da 

expressão “assim reconhecidas pela OAB”; art. 7º, IX – redução de todo o inciso; art. 7, §4º - 

redução da expressão “e controle”), a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução 

de texto e a interpretação conforme a Constituição. 

                                                           
78

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1127, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão:  Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2006, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 
11-06-2010 EMENT VOL-02405-01 PP-00040 RTJ VOL-00215- PP-00528. Disponível em:  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612210 
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Em relação ao artigo 28, II da Lei79 , a despeito de o texto considerar a 

incompatibilidade do exercício da advocacia com qualquer membro de órgão do Poder 

Judiciário, o Tribunal, por maioria, achou por bem excluir da incidência da norma os juízes 

eleitorais e seus suplentes, já que a própria Constituição prevê que a Justiça Eleitoral será 

composta por membros advindos da advocacia80 . Aplicou-se a declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto para restringir o âmbito de incidência normativa, 

fazendo com que o texto legal se compatibilizasse com a disposição constitucional.  

Em relação ao artigo 5081, por maioria, o Tribunal traduziu a expressão “requisitar” 

em “requerer”, observada a motivação, a compatibilização com as finalidades da lei, o 

atendimento de custos e ressalvados os documentos cobertos por sigilo.  

O que se depreende do precedente é que o STF fez uma análise corretiva da lei em 

relação ao artigo 28, II, pois a interpretação literal poderia confrontar os termos da 

Constituição, já em relação ao artigo 50, o Tribunal condicionou o requerimento dos 

documentos, adicionando elemento antes inexistente no texto normativo e corrigindo a 

expressão “requisitar”, que, segundo os ministros, seria privativa de entidades de direito 

público e de atendimento compulsório.  

Assim, ao analisar a vontade do legislador, depreendeu-se na etapa primeira, no 

controle da evidência, consoante lição de Gilmar Mendes acima citada, que o meio utilizado 

pelo legislador não seria adequado ao atingimento do fim preconizado.  

Em relação ao impedimento de juízes eleitorais exercerem a advocacia, a solução 

legislativa se mostrou inadequada em face da disposição constitucional que prevê que os 

Tribunais Eleitorais serão compostos por determinada quantidade de advogados escolhidos 

                                                           
79

 Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:  
[...]  
II - membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos 
juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento 
em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta;  
80Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhidos: 
[...] 
II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Federal. 
§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 
[...] 
III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico 
e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.  
(BRASIL. Lei nº 8.906 de 04 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 
publicado no Diário Oficial da União de 05.07.1994. Brasília.) 
81Art. 50. Para os fins desta lei, os Presidentes dos Conselhos da OAB e das Subseções podem requisitar cópias 
de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da Administração Pública 
direta, indireta e fundacional. 
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por procedimento especificado na Carta Maior. No que toca à literalidade desse dispositivo 

legal, como possui redação abrangente e polissêmica ao se referir à “membros de órgãos do 

Poder Judiciário”, não se pode falar em violação ao sentido unívoco do texto, utilizada com 

acerto a técnica de decisão.   

Em relação ao artigo 50, da mesma forma o legislador utilizou-se de meio 

inadequado para que norma atingisse o fim preconizado, pois se utilizou de expressão que 

traduz atividade típica das entidades públicas, que não pode ser exercida por advogado, a 

requisição. Neste caso, o Tribunal determinou que o vocábulo “requisitar” fosse entendido 

como “requerer”. Apesar de não se constatar nesse dispositivo polissemia, entendeu-se que 

houve falha técnica do legislador, em que a melhor opção seria determinar nova interpretação 

a uma palavra do texto do que expurgá-la completamente, preservando a normatização.  

Dessa forma, é possível enxergar que a aplicação da interpretação conforme se deu 

dentro de seus limites. 

 

3.3.2. ADI 4.277/DF E ADPF 123/RJ82 

Em 2011 o STF julgou em conjunto a ADI 4.277 proposta pelo Procurador Geral da 

República e a ADPF 123 proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, ambas as 

ações com o objetivo de se obter o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, 

como entidade familiar, e o reconhecimento dos mesmos direitos e deveres dos companheiros 

nas uniões estáveis heterossexuais aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo 

sexo.  

O pedido das ações era de que fosse conferida interpretação conforme a Constituição 

ao artigo 1.723 do Código Civil83, que se refere à união estável como entidade familiar a 

união formada entre o homem e a mulher. Na Constituição Federal o tema é regulado pelo 

artigo 226, §3º, que da mesma forma estabelece que se reconhece como entidade familiar a 

união estável entre homem e mulher. 

                                                           
82

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4277, Relator: Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 
05/05/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-03 PP-00341 RTJ VOL-
00219- PP-00212. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635  
83

 Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. (BRASIL. 
Lei nº 10.406/2002 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Publicado no Diário Oficial da União em 
11.01.2002).  
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Na hipótese, a interpretação literal do artigo não permitiria outra conclusão que não 

aquela em que seria possível a união de um homem e uma mulher entre si, formando uma 

entidade familiar. Entretanto, não há norma proibitiva da união estável homoafetiva, entre 

homens e homens ou mulheres e mulheres. O dispositivo constitucional, portanto, se calou 

quanto à possibilidade desta outra conformação de união estável. 

Muito se discutiu se esse silêncio constitucional seria um silêncio eloqüente, que 

poderia ser traduzido em uma proibição. Se arguiu também que a expressão “entre homem e 

mulher” por si só já excluiria implicitamente qualquer outra conformação.  

Ao julgar as ações, a Suprema Corte consignou que há um direito constitucional 

líquido e certo à isonomia entre homem e mulher: a) de não sofrer discriminação pelo fato em 

si da contraposta conformação anátomo-fisiológica; b) de fazer ou deixar de fazer uso da 

respectiva sexualidade; c) de, nas situações de uso emparceirado da sexualidade, fazê-lo com 

pessoas adultas do mesmo sexo, ou não; em segundo lugar, porque nada é de maior 

intimidade ou de mais entranhada privacidade do que o factual emprego da sexualidade 

humana. E o certo é que intimidade e vida privada são direitos individuais de primeira 

grandeza constitucional, por dizerem respeito à personalidade ou ao modo único de ser das 

pessoas naturais.  

O Ministro relator, Ayres Britto, conclamou em seu voto “que não se faça uso da 

letra da Constituição para matar o seu espírito”. Assim, entendeu ainda o relator, que como o 

caput do artigo 226 confere proteção estatal à família, foge do âmbito do Estado a definição 

do que seja família, considerando que não se pode separar o que a vida uniu pelo afeto. 

Segundo ele, esse tipo acanhado ou reducionista de interpretação jurídica seria o modo mais 

eficaz de tornar a Constituição ineficaz. 

Em seu voto, o Ministro Luiz Fux deixou claro que a travessia que, talvez, o 

legislador não tenha querido fazer, a Suprema Corte estaria a realizar.  

Para a Ministra Cármen Lúcia não seria pensável que se assegurasse 

constitucionalmente a liberdade e, por regra contraditória, no mesmo texto se tolhesse essa 

liberdade de viver. Afinal, a Constituição deve ser vista como um diploma unitário e coeso, 

nos moldes do Princípio da Unidade da Constituição.  

O Ministro Levandowski relembrou em seu voto que não é dado ao intérprete 

constitucional, a pretexto de ausência de previsão normativa, deixar de dar solução aos 

problemas que emergem da realidade fenomênica, sob pena, inclusive, em nosso caso, de 

negar vigência ao disposto no art. 5º, XXXV, da Lei Maior. Demonstrando assim, que as 



51 

 

controvérsias podem e devem ser solucionadas pela aplicação imediata dos direitos 

fundamentais, como o da liberdade e isonomia.  

O Ministro Joaquim Barbosa deixou claro que não acredita que quis mesmo o 

constituinte de 1988 manter em ostracismo, numa espécie de limbo jurídico, juridicamente 

banidas as escolhas afetivas feitas por um número apreciável de cidadãos, com as 

conseqüências jurídicas e materiais daí decorrentes. E por acreditar que não foi esta a intenção 

do legislador constituinte, entendeu que cumpria à Corte buscar na rica pallette axiológica que 

informa todo o arcabouço constitucional criado em 1988, verificar se o desprezo jurídico que 

se pretende dar a essas relações é compatível com a Constituição. Do que conclui que o papel 

da Corte é o de impedir o sufocamento, o desprezo, a discriminação pura e dura de um grupo 

minoritário pelas maiorias estabelecidas. 

Neste voto se evidencia que houve a investigação da vontade do legislador, que não 

pretendeu a Suprema Corte contrariar a vontade do legislativo, mas apenas a compreendê-la 

sob o prisma dos princípios constitucionais. Finalizou seu voto a dizer:  

 

Entendo, pois, que o reconhecimento dos direitos oriundos de uniões homoafetivas 
encontra fundamento em todos os dispositivos constitucionais que estabelecem a 
proteção dos direitos fundamentais, no princípio da dignidade da pessoa humana, no 
princípio a igualdade e da não-discriminação. Normas, estas, auto-aplicáveis, que 
incidem diretamente sobre essas relações de natureza privada, irradiando sobre elas 
toda a força garantidora que emana do nosso sistema de proteção dos direitos 
fundamentais. 

 
Merece destaque ainda, trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, que deixa 

evidente o caráter positivo e normativo da solução tomada no julgamento destas ações:  

 

Não há nenhuma dúvida de que aqui o Tribunal está assumindo um papel, ainda que 
provisoriamente, pode ser que o legislador venha a atuar, mas é inequívoco que o 
Tribunal está dando uma resposta de caráter positivo. Na verdade, essa afirmação – 
eu já tive oportunidade de destacar – tem de ser realmente relativizada diante de 
prestações que envolvem a produção de norma ou a produção de um mecanismo de 
proteção; tem de haver aí uma resposta de caráter positivo. E se o sistema, de 
alguma forma, falha na composição desta resposta e se o Judiciário é chamado, de 
alguma forma, a substituir ao próprio sistema político, óbvio que a resposta só 
poderá ser esta de caráter positivo. Na verdade, essa própria afirmação já envolve 
um certo engodo metodológico. Eu dizia que até a fórmula puramente cassatória, 
quando se cassa uma norma por afirmá-la inconstitucional – na linha tradicional de 
Kelsen –, essa própria fórmula já envolve também uma legislação positiva no 
sentido de se manter um status quo contrário à posição que estava a ser (...) 
 

 

O limbo jurídico provocado pela redação do artigo 226, §3º da Constituição contribui 

para que haja um quadro de maior discriminação; talvez contribua até mesmo para as práticas 
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violentas. Por isso, é dever de proteção do Estado e, ultima ratio, é dever da Corte 

Constitucional e da Jurisdição Constitucional dar essa proteção se, de alguma forma, ela não 

foi engendrada ou concebida pelo órgão competente, finaliza o Ministro.  

Para o Ministro Marco Aurélio mostra-se inviável, porque despreza a sistemática 

integrativa presentes princípios maiores, a interpretação isolada do artigo 226, § 3º, também 

da Carta Federal, no que revela o reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher 

como entidade familiar, até porque o dispositivo não proíbe esse reconhecimento entre 

pessoas de gênero igual. De nada serviria a positivação de direitos na Constituição, se eles 

fossem lidos em conformidade com a opinião pública dominante. Ao assentar a prevalência 

de direitos, mesmo contra a visão da maioria, o Supremo afirma o papel crucial de guardião 

da Carta da República. 

Finalmente, o Ministro Celso de Mello profere o último voto, revelando que o Poder 

Legislativo, certamente influenciado por valores e sentimentos prevalecentes na sociedade 

brasileira, mostrava-se infenso, no que se refere à qualificação da união estável homoafetiva 

como entidade familiar, à necessidade de adequação do ordenamento nacional a essa realidade 

emergente das práticas e costumes sociais. De maneira que, o Supremo Tribunal Federal, no 

desempenho da jurisdição constitucional, deve preservar, em gesto de fiel execução dos 

mandamentos constitucionais, a intangibilidade de direitos, interesses e valores que 

identificam os grupos minoritários expostos a situações de vulnerabilidade jurídica, social, 

econômica ou política e que, por efeito de tal condição, tornam-se objeto de intolerância, de 

perseguição, de discriminação e de injusta exclusão.  

Aqui, a investigação da vontade do legislador, encontrou problemas no que concerne 

ao controle material da intensidade, pois em primeiro lugar, quanto ao controle da evidência 

não se poderia dizer que o meio escolhido pelo legislador para configurar a união estável 

como entidade familiar não seria adequado, nem tampouco poderia se dizer que não havia 

conhecimento à época da edição da norma das uniões homoafetivas e da necessidade do 

reconhecimento de conseqüências jurídicas a essas relações de fato. No entanto, no que tange 

ao controle material da intensidade da proteção do bem jurídico tutelado (a entidade familiar 

formada pela união estável entre casais homossexuais), não se poderia reconhecer 

proporcionalidade à omissão legislativa.  

O limbo jurídico provocado pela ausência de disposição no Código Civil que tratasse 

das relações homoafetivas acabava por relegar essas relações à clandestinidade e falta de 

dignidade, postura violadora de diversos princípios constitucionais acima já elencados.  
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O Supremo Tribunal Federal assim julgou procedente por unanimidade a ADI 

4.277/DF e a ADPF 123/RJ, dando interpretação conforme a Constituição ao art. 1.723 do 

Código de Processo Civil, para estender às uniões estáveis homoafetivas todos os direitos 

reconhecidos à união heterossexual, lançando mão de uma postura ativista e normativa para 

proteger os direitos das minorias marginalizadas, reconhecendo a dignidade de toda e 

qualquer relação afetiva, independente do gênero de seus partícipes.   

 

3.3.3.  ADPF 54/DF84 

 
Postura mais claramente normativa adotou o Tribunal no bojo da ADPF 54.  

Proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhados na Saúde, foi pleiteado o 

conjunto normativo ensejado pelos artigos 124, 126, cabeça, e 128, incisos I e II, do Código 

Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) fosse reconhecido como lesivo aos seguintes preceitos 

fundamentais: artigos 1º, IV – dignidade da pessoa humana –, 5º, II - princípio da legalidade, 

liberdade e autonomia da vontade –, 6º, cabeça, e 196 – direito à saúde –, todos da Carta da 

República.  

De relatoria do Ministro Marco Aurélio, a ação foi julgada procedente por maioria, 

nos termos do voto do Relator, que declarou a inconstitucionalidade da interpretação segundo 

a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 

128, incisos I e II, todos do Código Penal, contra os votos dos Ministros Gilmar Mendes e 

Celso de Mello que, julgando-a procedente, acrescentavam condições de diagnóstico de 

anencefalia especificadas pelo Ministro Celso de Mello; e contra os votos dos Senhores 

Ministros Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso que a julgavam improcedente.  

Esta ação cuidou de tema mais delicado do que aquelas anteriormente citadas, tema 

intimamente ligado às concepções morais e religiosas do conceito de vida, de modo que o 

julgamento foi muito divergente, e os votos com fundamentação singular.  

Segundo o filósofo e professor da Universidade de Harvard, Michael J. Sandel85, no 

que se refere ao aborto e às pesquisas com células-tronco embrionárias, não é possível 

resolver a questão legal sem considerar a questão moral e religiosa implícita. Em ambos os 

                                                           
84

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 54, Relator (a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 12/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013. 
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334 
85 SANDEL, Michael J. Justiça – O que é Fazer a Coisa Certa. Tradução de Heloísa Matias e Maria Alice 
Máximo – 7ª. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. P. 314.  
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casos, é impossível manter a neutralidade, porque se trata de saber se a prática em questão 

envolve tirar a vida de um ser humano.  

No entanto, ao julgar a ADPF, o relator consignou que a crença religiosa e espiritual 

– ou a ausência dela, o ateísmo – serve precipuamente para ditar a conduta e a vida privada do 

indivíduo que a possui ou não a possui, pois não poderiam a fé e as orientações morais dela 

decorrentes ser impostas a quem quer que seja e por quem quer que seja. 

Neste julgamento a tese vencedora do Ministro relator, Marco Aurélio, reconheceu 

que a hipótese de aborto de fetos com anencefalia se considera fato atípico, a modificar a 

maneira pela qual se interpreta o tipo penal aborto, seja na forma do artigo 124, no qual a 

gestante pratica o ato ou consente que outro lhe provoque, seja na forma do artigo 126, em 

que o aborto é provocado por terceiro com consentimento da gestante. Ainda abarca a tese 

vencedora, a interpretação do artigo 128, segundo a qual além das hipóteses de excludente de 

punibilidade dos incisos I e II, acrescenta-se o aborto de fetos com anencefalia. 

Os demais Ministros que assumiram a posição majoritária consignaram que aborto é 

crime contra a vida, mas que no caso do anencéfalo não existiria vida possível. Na expressão 

do Ministro Joaquim Barbosa, o feto anencéfalo, mesmo que biologicamente vivo, porque 

feito de células e tecidos vivos, é juridicamente morto, não gozando de proteção jurídica, 

principalmente de proteção jurídico-penal. Nesse contexto, a interrupção da gestação de feto 

anencefálico não configuraria crime contra a vida. 

Em relação à falta de previsão expressa no Código Penal sobre esta hipótese de 

atipicidade, consignou-se que a literalidade do Código Penal, editado em 1940, estaria em 

harmonia com o nível de diagnósticos médicos existentes à época, o que explica a ausência de 

dispositivo que preveja expressamente a atipicidade da interrupção da gravidez de feto 

anencefálico. Frisou-se ainda, que esse mesmo legislador, para proteger a honra e a saúde 

mental ou psíquica da mulher estabeleceu como impunível o aborto provocado em gestação 

oriunda de estupro, quando o feto é plenamente viável, de maneira que mesmo à falta de 

previsão expressa no Código Penal seria lógico que o feto sem potencialidade de vida não 

pode ser tutelado pelo tipo penal que protege a vida. 

O legislador não deixa, portanto, de levar em consideração a mulher, ou, de outra 

forma, o ordenamento não protege o feto em todas as hipóteses. Logo, em caso de 

inviabilidade da vida humana, presente vida tão somente biológica, não há como concluir 

proteja, o ordenamento, o feto em detrimento da mãe. Pelo contrário, a leitura sistêmica 

conduz à compreensão de que a proteção está do lado da mãe. 

Nas palavras da Ministra Cármen Lúcia: 
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Há que se distinguir [...] ser humano de pessoa humana [...] O embrião é [...] ser 
humano, ser vivo, obviamente [...] Não é, ainda, pessoa, vale dizer, sujeito de 
direitos e deveres, o que caracteriza o estatuto constitucional da pessoa humana. 
 
 

A Ministra, acompanhando o relator, ressaltou em seu voto que o conceito de vida no 

Direito há de ser discutido de acordo com sua significação própria no âmbito da dogmática 

jurídica, da legislação e da jurisprudência, destacando que a Lei de Transplantes de Órgãos 

(Lei n. 9.434/97) determina como morte a chamada morte encefálica, quando não há mais 

atividade cerebral no indivíduo, de modo que a contrario sensu vida é a existência de 

atividade cerebral. 

Dessa forma, conclui a Ministra que o Poder Judiciário foi chamado, na presente 

arguição, não para criar norma jurídica, que não é sua atribuição, mas para realizar uma 

leitura evolutiva da normativização do assunto, investigar a intenção do legislador para 

descortinar o seu sentido e aferir a compatibilidade desse sentido com a Constituição. 

A despeito desse pronunciamento, o Ministro Gilmar Mendes consignou opinião 

diametralmente oposta no que se refere à postura da Suprema Corte ao prover a ADPF em 

questão. A interpretação evolutiva sugerida pela inicial, demandaria, segundo ele, exegese 

construtiva do Tribunal, ante o surgimento de novo contexto fático-jurídico, bastante distinto 

daquele em que se deu a edição da parte especial do Código Penal brasileiro. 

Para o Ministro, o Tribunal admitiu a possibilidade de, ao julgar o mérito da ADPF 

54, atuar como verdadeiro legislador positivo, acrescentando mais uma excludente de ilicitude 

– no caso de o feto padecer de anencefalia – ao crime de aborto. Ele rechaçou a atipicidade do 

fato, e por isso não segue o relator, acolhendo a hipótese de criar ao lado das já existentes (art. 

128, I e II do CP), uma nova hipótese de excludente de ilicitude para o crime de aborto.  

O Ministro reforça que da previsão do Código Penal, que caracteriza o aborto 

sentimental ou ético, quando o feto resulta de estupro, e o aborto necessário, quando a 

gravidez resulta em grave risco de morte para a mulher, como hipóteses excludentes de 

ilicitude, é possível aferir um norte interpretativo, concluindo que o aborto de fetos 

anencefálicos está certamente compreendido entre as duas causas excludentes de ilicitude, já 

previstas no Código Penal, todavia essa realidade era inimaginável para o legislador de 1940.  

Com o avanço das técnicas de diagnóstico, tornou-se comum e relativamente simples 

descobrir a anencefalia fetal, de modo que a não inclusão na legislação penal dessa hipótese 

excludente de ilicitude pode ser considerada uma omissão legislativa não condizente com o 

espírito do próprio Código Penal e também não compatível com a Constituição.  
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Nesse sentido, pode-se dizer que os dispositivos mencionados ao passarem pelo 

controle de justificabilidade, que se refere ao fato legislativo, ou seja, às informações que o 

legislador ordinário tinha à época da edição do diploma, não foram considerados exatamente 

completos, de modo que cabe pela via interpretativa atribuir-lhe a completude que hoje pode 

ser alcançada pelo conhecimento disponível.  

Em relação ao controle material da intensidade também se deve dizer que não se 

afiguraria proporcional um ordenamento que contempla como causas excludentes de ilicitude 

o aborto necessário e o aborto ético, criminalizar o aborto dos fetos anencefálicos. 

Portanto, não se poderia negar que o Supremo Tribunal Federal está a se livrar do 

vetusto dogma do legislador negativo e, nesse passo, alia-se à mais progressiva linha 

jurisprudencial das decisões interpretativas com eficácia aditiva, já adotadas pelas principais 

Cortes Constitucionais europeias. 

Com entendimento diferente do esposado pelo Ministro Relator e pelo Ministro 

Gilmar Mendes, julgaram improcedente a ADPF o Ministro Cezar Peluzo e o Ministro 

Ricardo Levandowsky. Ambos consideraram que a Corte a pretexto de realizar uma 

interpretação conforme a Constituição estaria substituindo a vontade do legislador, que seria 

clara e evidente. Segundo os Ministros o texto normativo não dá margem para polissemia, 

sendo unívoco e limitando a aplicação da técnica da interpretação conforme.  

Para Peluzo, cabe apenas ao legislador, nos limites constitucionais de sua 

competência, descaracterizar tipicidades e instituir excludentes de punibilidade. Se o 

Congresso não o fez, seria legítimo que setores da sociedade lhe demandassem atualização 

normativa. Para o Ministro, o Legislativo deve ser o intérprete dos valores culturais da 

sociedade e decidir quais possam ser as diretrizes determinantes da edição de normas 

jurídicas. É no Congresso Nacional que se deve debater se a chamada antecipação do parto 

neste caso deve ser, ou não, considerada excludente de ilicitude. Registra-se trecho de seu 

voto:  

 

Não temos, deveras, legitimidade para criar, judicialmente, essa hipótese legal. A 
ADPF não pode ser transformada em remédio absoluto que franqueie ao STF a 
prerrogativa de resolver todas as questões cruciais da vida nacional, 
responsabilizando-se por inovação normativa que a arguente e os adeptos de sua tese 
sabem muito bem que, na via própria da produção de lei, talvez não fosse adotada 
pelo Congresso Nacional, como intérprete autorizado dos interesses e das aspirações 
da maioria silenciosa do povo, que representa. 
 
 

Segundo o Ministro Levandowsky, caso o desejasse, o Congresso Nacional, 

intérprete último da vontade soberana do povo, considerando o instrumental científico que se 
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acha há anos sob o domínio dos obstetras, poderia ter alterado a legislação criminal vigente 

para incluir o aborto eugênico, dentre as hipóteses de interrupção da gravidez isenta de 

punição. Mas até o presente momento, os parlamentares, legítimos representantes da 

soberania popular, houveram por bem manter intacta a lei penal no tocante ao aborto, em 

particular quanto às duas únicas hipóteses nas quais se admite a interferência externa no curso 

regular da gestação, sem que a mãe ou um terceiro sejam apenados. Destaca o Ministro:  

 

Naquilo que interessa para a presente discussão, que a técnica de interpretação 
conforme a Constituição, embora legítima e desejável, dentro de determinadas 
circunstâncias, defronta-se com duas barreiras intransponíveis, quais sejam: de um 
lado, não é dado ao hermeneuta afrontar a expressão literal da lei; de outro, não pode 
ele contrariar a vontade manifesta do legislador e, muito menos, substituir-se a ele. 

 

 
Vê-se, portanto, que não só a matéria de fundo da ADPF em questão é tema 

controverso na Suprema Corte, mas os próprios limites de sua atuação não são claros e 

inequívocos. Os dois últimos votos comentados demonstram que alguns Ministros revelam 

certa resistência à atuação criativa da Corte, chegando a afirmar que a Corte estaria usurpando 

o papel do legislativo. 

Em relação ao mérito, as vozes contrárias ao relator, afirmaram que o STF estaria 

sentenciando de morte toda e qualquer hipótese de anencefalia, mesmo aquelas em que o bebê 

poderia resistir ainda por algum tempo fora do útero materno. Argumentou-se que para que 

algo morra deve se considerar que tenha vivido, assim não haveria que se considerar a 

potencial viabilidade daquela vida humana para definir se haveria vida, a existência de vida 

seria uma constatação inequívoca, e que como vida humana deveria ser tutelada. 

Alguns argumentaram que este seria um daqueles desacordos morais razoáveis, 

hipótese que o Direito não poderia tutelar. Em confronto a essa posição, demonstrou o 

Ministro Gilmar Mendes que a questão é só aparentemente um desacordo moral inconciliável, 

já que a leitura evolutiva da legislação permite aferir que se o legislador à época dispusesse da 

mesma informação hoje propagada teria positivado como hipótese de excludente de ilicitude o 

aborto do feto anencefálico.  

De maneira diversa da ADI que tratou da união estável dos casais homoafetivos, o 

papel da Corte fora aqui muito questionado, o que se dá pelo inegável embaraçamento do 

Direito com o campo moral ao perpassar pelo conceito de vida humana.  
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CONCLUSÃO  
 

Das lições de Konrad Hesse, extrai-se que para que se aplique o princípio básico da 

conservação das normas – que deriva da presunção de constitucionalidade destas – é possível 

ou, melhor, desejável, desde que respeitados seus fins, conferir-lhes uma interpretação 

conforme a Lei Maior, sem declará-las inconstitucionais. Para o eminente jurista alemão “uma 

lei não deve ser considerada nula quando ela pode ser interpretada em consonância com a 

Constituição” 86. 

Como visto, tanto a interpretação conforme a Constituição como a declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, que possuem conseqüências práticas quase 

idênticas, são técnicas que se destinam a preservar o ordenamento infraconstitucional desde 

que seja possível sua adequação ao texto constitucional sem a necessidade de extirpação do 

mundo jurídico.  

A lógica do Neoconstitucionalismo exige do intérprete uma sofisticação 

hermenêutica muito maior do que aquela reconhecida a ele durante o Positivismo Jurídico. A 

promulgação de Constituições cada vez mais complexas, de conteúdo marcadamente 

axiológico, compostas por regras e princípios de conteúdo aberto, a serem complementadas 

pelo aplicador do Direito e pelo legislador, confere uma margem de atuação grande ao órgão 

judicante, sobretudo à Corte Constitucional, última guardiã da Carta Maior.  

Desse cenário, pode-se depreender que fixar a interpretação adequada do texto 

normativo ou reduzir o âmbito de incidência do enunciado através das aludidas técnicas 

interpretativas, acaba por conferir um viés normativo ao esforço hermenêutico, muitas vezes 

inevitável.  

Há que se indagar, entretanto, se as modalidades de decisão conhecem algum limite, 

e a resposta é afirmativa. Os limites da aplicação das técnicas são a univocidade do texto e a 

vontade do legislador. A univocidade do texto parece seara de mais fácil penetração do que a 

vontade do legislador. No entanto, por vezes, a despeito de o texto possuir sentido unívoco ele 

é omisso em ponto que deveria ter regulado, como se reconheceu na ADI 4.277/DF, que 

tratou da união estável homoafetiva, pois apesar de o texto do artigo 1.723 do Código Civil, 

em consonância com o artigo 223,§3º da Constituição, reconhecer como entidade familiar a 

união estável entre homem e mulher, não excluiu a união entre pessoas do mesmo sexo, mas 
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também não a incluiu expressamente, deixando que a determinação dos efeitos jurídicos dessa 

última realidade ficasse ao arbítrio da Jurisprudência, de modo que, em respeito ao princípio 

da segurança jurídica e, sobretudo, em respeito à dignidade da pessoa humana e às liberdades 

individuais, fez-se necessária uma interpretação extensiva do texto legal.   

A vontade do legislador é campo de mais difícil investigação, no entanto, a 

Jurisprudência alemã traz parâmetros que devem ser utilizados para racionalizar essa 

investigação, o controle de evidência, o controle de justificabilidade e o controle de 

intensidade material do enunciado normativo. Estes parâmetros se preocupam em investigar 

se o meio utilizado pelo legislador corresponde ao fim preconizado, se os fatos legislativos 

correspondem à realidade positivada na norma e por fim, se a solução normativa é 

proporcional diante dos princípios constitucionais que regem a matéria regulada. Em verdade, 

pode-se compará-la a aplicação do Princípio da Proporcionalidade, em que também o ato 

normativo perpassa por três testes até ser considerado válido (adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito).  

Os limites permitem uma aplicação segura da técnica, no entanto não tem o condão 

de assegurar que a Corte atue somente como legislador negativo. Como se demonstrou, apesar 

das vozes que se insurgem contra essa atuação proativa da Suprema Corte, ela é necessária 

para uma leitura evolutiva do ordenamento jurídico e da Constituição, os quais devem evoluir 

junto às mudanças técnicas, científicas, culturais e comportamentais da sociedade.  

Em relação à crítica de usurpação do Poder Legislativo deve-se dizer que a Suprema 

Corte tem o dever de se manifestar em relação à ameaça ou efetiva lesão aos direitos 

constitucionalmente previstos, mesmo que para isso tenha que substituir a vontade de um 

legislador omisso ou ultrapassado, que permite a violação dos direitos e liberdades 

fundamentais do indivíduo.  Não se pode esquecer que os temas mais sensíveis que não 

tenham sido resolvidos no âmbito do Legislativo em razão de uma dificuldade na formação de 

maiorias, ou qualquer outra contingência política, por serem de maior sensibilidade moral, 

não devem permanecer sem resposta.  

Conclui-se com base no já citado pensamento de Alexy, que um tribunal 

constitucional que se dirige contra o perigo da imposição arbitrária da vontade das maiorias 

não se dirige contra o povo, mas em nome do povo contra seus representantes políticos.  

A Corte Constitucional é a instância de reflexão do processo político, que deve se 

conduzir com observância da realidade social e dos preceitos constitucionais, colocando-os 

em harmonia constante, solidificando as bases do Estado Constitucional Democrático.  

 



60 

 

 
 

OBRAS CITADAS  
 

ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no Estado constitucional democrático. Para a relação 

entre direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. Trad. 

Luís Afonso Heck. In: Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 217: 55-66, jul./set. 

1999. 

_____________. Teoria Dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores. 2011. 

Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2011. 

______________. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional 

brasileiro. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 59, 1 out. 2002. Disponível em: 

<http://jus.com.br/artigos/3208>. Acesso em: 5 jul. 2015.  

______________. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista 

Direito do Estado, Salvador, ano 4, n. 13, 2009.  

______________. Palestra Constituição, Direito e Política. Realizada no Instituto Fernando 

Henrique Cardoso. São Paulo, Agosto de 2015. Disponibilizada em: < 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI225392,41046-

Constituicao+Direito+e+politica+por+Luis+Roberto+Barroso> Acesso em 30 de dezembro de 

2015. 

BOBBIO, Norberto. Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 

1995. 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. Tradução 

Nelson Boeira.  

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2009. 



61 

 

HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 

Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, 1998.   

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

MARINONI, Luiz Guilherme; SARLET, Ingo Wolfgang; MITIDIEIRO, Daniel. Curso de 

Direito Constitucional. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. São Paulo: Saraiva, 1987.  

MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 

2013.  

MOREIRA, Eduardo Ribeiro. O Neoconstitucionalismo e a Teoria da Interpretação. Revista 

da EMERJ, v. 11, nº 43, 2008.  

______________. Teoria da Reforma Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. 

SANDEL, Michael J. Justiça – O que é Fazer a Coisa Certa. Tradução de Heloísa Matias e 

Maria Alice Máximo – 7ª. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 

SARMENTO, Daniel de Moraes. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2000. 

SHIER, Paulo Roberto. Filtragem Constitucional – construindo uma nova dogmática 

jurídica. Porto Alegre. Sergio Antonio Fabris Editor. 1999. 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia deliberativa. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006. 

TAVARES, André Ramos. Constituição Aberta. Revista latino-americana de estudos 

constitucionais, Fortaleza, n.8, p. 326-343, jan.-jun. 2008. 


