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----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

UNIDADE V – PARADIGMAS PARA UMA NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 
 

OBS:  1.  Perguntas e respostas dos questionamentos para aprofundamentos e fixação (Modelo) 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

 

1) Por que a hermenêutica clássica não é mais suficiente para a nova interpretação constitucional? 
 

Resposta =>  
Ela não é mais suficiente devido os modelos das mais avançadas experiências políticas dos países do primeiro 

mundo, ter trazido para o profissional do Direito a exigência de uma nova postura teórica e ideológica 

frente do seu texto, que é vazado em um conjunto de princípios e regras, os quais, por vezes, entram em rota 

de colisão e entre eles não existe hierarquia, por isso, a interpretação desse novo modelo de Constituição, os 

elementos interpretativos tradicionais herdados da hermenêutica jurídica clássica não são mais suficientes, 

devendo o seu intérprete buscar auxílio nas novas teorias e nas novas alternativas que são oferecidas pelas 

ciências filosóficas e sociais. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

2) Explique o conceito de circularidade da interpretação jurídica. 

 

Resposta =>  
O conceito da circularidade da interpretação, considerando que nos comandos constitucionais estão convergindo o 

social e o jurídico, portanto, há um movimento de complementaridade necessária entre a constituição e a 

legislação ordinária. Nesse processo circular, a interpretação das leis requer uma interpretação indireta da 

Constituição, enquanto a interpretação da Constituição levará necessariamente à interpretação da legislação que a 

complementa. Pela interpretação da Constituição, as leis são melhores compreendidas. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

3) O que significa a Constituição como ponto máximo de referência para o intérprete? 

 

Resposta =>  
Dentro desta compreensão do fenômeno interpretativo, toda interpretação legislativa é também, ainda que 

indiretamente, uma interpretação da Constituição e assim a interpretação constitucional passa a ser o ponto último 

de referência da hermenêutica jurídica, o ponto para onde todo o estudo da hermenêutica se direciona e o alvo a 

ser constantemente perseguido pelo intérprete do Direito. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

4) Como se dá o encontro entre hermenêutica, sociologia jurídica e direito constitucional na interpretação 

da Constituição? 

 

Resposta =>  
Nesse caso, há uma interligação profunda, uma espécie de tríplice fronteira entre a hermenêutica jurídica, a 

sociologia jurídica e o direito constitucional, na medida em que o instrumental a ser utilizado para a 
interpretação da Constituição deve ser buscado nas teorias constitucionais e nos princípios que estão inseridos 

na Constituição, ainda que não estejam diretamente expressos nela. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

5) Por que a compreensão prévia do contexto histórico-social é condição para uma melhor interpretação 

constitucional? 
 

Resposta =>  
Nesse caso, podemos dizer que é devido os conteúdos da interpretação constitucional serem retirados do contexto 

histórico-social em que ocorrem os fatos, cuja compreensão prévia é necessária, a fim de que se obtenha o 

melhor resultado na aplicação das regras jurídicas correspondentes. 
 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 
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6) Por que o conceito de sistema constitucional é mais apropriado do que simplesmente a Constituição? Do 

que é formado este sistema? 
 

Resposta =>  
O conceito mais adequado é o de sistema constitucional, uma expressão mais elástica e flexível que nos 

permite perceber o sentido tomado pela Constituição em face da ambiência social que ela reflete e a cujos influxos 

está sujeita. A Constituição está inserida num sistema constitucional integrado por ela própria, por isso, este 

sistema é formado pelas leis complementares e ordinárias, normativos diversos, sentenças judiciais, organizações 

sociais, partidos políticos, movimentos sindicais, enfim, todas as forças sociais politicamente organizadas, 

atuando em conjunto e de modo harmônico, em busca do mesmo fim, que é a proteção das liberdades e a garantia 

dos direitos individuais e sociais. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

 

7) Que significa: “A interpretação constitucional é regida pelo critério valorativo extraído da natureza 

mesma do sistema constitucional”? 

 

Resposta =>  
A interpretação constitucional é regida pelo critério valorativo extraído da natureza mesma do sistema 

constitucional, significa que ela pode variar tanto conforme a modalidade da Constituição quanto para atender a 

modificações impostas pela força normativa do fato social ou da realidade política. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

8) Qual o papel específico da Constituição no Estado Democrático de Direito? 

 

Resposta =>  
O Estado Democrático de Direito está voltado para a realização de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, 

I); garantindo o desenvolvimento nacional (art. 3, II); erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as 

desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III) e promovendo o bem de todos, sem preconceitos de raça, cor, sexo, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV), constituindo-se, enfim, em democrático quando 

preceitua no parágrafo único do art. 1º que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição”. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

9) Qual o fundamento filosófico-jurídico que orienta a interpretação constitucional? 

 

Resposta =>  
Na carta constitucional materializa-se ou fundamenta-se pela integração entre os planos social, político e o 

jurídico, caracterizando isso uma unidade interna da Constituição que tanto ocorre no plano normativo, quanto no 

plano axiológico. Ocorrendo assim, verdadeiro o sentido do texto constitucional podendo ser alcançado quando 

ele é compreendido de acordo com essa visão de unidade, na qual os elementos valorativos presentes na cultura se 

integram com os elementos políticos e jurídicos, devendo ser considerado o melhor método de interpretação 

constitucional exatamente aquele que tiver a capacidade de encontrar e viabilizar esses três elementos básicos.  

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

10) Como deve ser a relação dinâmica entre o intérprete e o texto constitucional, na atividade interpretativa 

da Constituição? 

 

Resposta =>  
Deve ser iluminado pelo seu conhecimento jurídico e pela sua formação axiológica, é imperativo entender que a 

Constituição tem uma objetividade diante do intérprete que não tolera a captação de outros significados para além 

daqueles que ela transmite por meio do diálogo hermenêutico. Por outro lado, não pode o intérprete assumir uma 

posição de passividade, mas deve tomar parte na produção desse diálogo e, nem pode agir arbitrariamente, pois 

tem na Constituição mesma o limite de sua atividade, nem se pode admitir que a Constituição tenha um certo 

sentido predeterminado, que não possa ser confrontado com a posição do intérprete.  

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 
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11) Por que a interpretação constitucional é uma meta interpretação? 

 

Resposta =>  
Para que seja possível ao intérprete conferir unidade de sentido à Constituição, se faz necessário a adoção de um 

método teleológico-sistemático; Portanto pode-se afirmar que a interpretação da legislação se faz sob a luz da 

Constituição, devendo qualquer outra possibilidade interpretativa, ainda que gramaticalmente encontrável, ser 

rejeitada pelo intérprete. 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

12) Por que é necessária uma teoria da constituição para a interpretação constitucional? 

 

Resposta =>  
É razão das regras de conteúdo mais amplo, as normas constitucionais podem ser mais facilmente adequadas às 

novas situações que surgem com o desenvolvimento da sociedade, funcionando desse modo como inspiração para 

manter atualizada a correlação entre a sociedade e o Direito, favorecendo com isso a tese da necessária 

completude do ordenamento jurídico. Portanto, nenhum profissional do Direito exercerá com fidelidade e 

plenitude a sua tarefa se não estiver apto a fazer, com segurança e competência, este trânsito constante entre a 

interpretação legislativa e a interpretação constitucional. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

13) Qual a importância de uma jurisdição constitucional e em quais níveis ela atua? 
 

Resposta =>  
Passa a valer como norma jurídica. Ela não apenas disciplina o modo de produção das leis e atos normativos, 

como estabelece ainda determinados limites para o seu conteúdo, além de impor deveres de atuação ao Estado. A 

grande importância de uma jurisdição constitucional é a observação, a proteção, a garantia e a efetividade da 

constituição. Como fundamento, para isso, há toda uma teoria material da constituição e de direitos fundamentais, 

ambos ligados fortemente a consciência democrática e a ordem política. A jurisdição constitucional atual em 

última instância determinando os conteúdos e os sentidos das normas, por meio do poder Judiciário, utilizando 

métodos específicos para produzir tais interpretação (hermenêutica constitucional).  

São dois os níveis de atuação: A primeira de aplicação direta da Constituição às situações nela contempladas. Por 

exemplo, o reconhecimento de que determinada competência é do Estado, não da União; ou do direito do 

contribuinte a uma imunidade tributária; ou do direito à liberdade de expressão, sem censura ou licença prévia.  A 

segunda de aplicação indireta da Constituição, que se dá quando o intérprete a utiliza como parâmetro para aferir a 

validade de uma norma infraconstitucional (controle de constitucionalidade) ou para atribuir a ela o melhor 

sentido, em meio a diferentes possibilidades (interpretação conforme a Constituição). 

Resumindo: a jurisdição constitucional compreende o poder exercido por juízes e tribunais na aplicação direta da 

Constituição, no desempenho do controle de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público em geral e 

na interpretação do ordenamento infraconstitucional conforme a Constituição.  

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

14) Explique os princípios e critérios que balizam a interpretação constitucional. 
 

Resposta =>  
1. Princípio da unidade da Constituição –> não se deve considerar uma norma constitucional isoladamente, mas 

sempre na totalidade do seu contexto, evitando conclusões contraditórias ao seu todo;  

2. Princípio da concordância prática –> os bens jurídicos constitucionalmente protegidos devem ser 

coordenados de modo que cada um deles alcance a sua realidade, sendo fundamental aqui o princípio da 

proporcionalidade (os bens devem ser estabelecidos em limites recíprocos e necessários para que todos possam vir 

a ter a maior efetividade possível);  

3. Critério da correção funcional –> é quando a Constituição regula de uma determinada maneira as tarefas dos 

titulares de funções estatais, o intérprete deve se ater ao âmbito das funções que lhe são destinadas;  

4. Critério da eficácia interpretadora –>  a solução dos princípios constitucionais deve privilegiar os pontos de 

vista por meio dos quais se preserve a unidade da Constituição; 

5. Critério da força normativa da Constituição –> mais importante do que meramente cumprir a Constituição é 

extrair dela a máxima eficácia possível em cada problema concreto a solucionar, é ter presente o seu significado 

na experiência vital da comunidade.  

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

15) O que significa o critério da supremacia da constituição, quando se trata do controle da 

constitucionalidade das leis? 
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Resposta =>  
Significa dizer, que toda e qualquer interpretação do texto constitucional somente terá validade se a Carta Magna 

for reconhecida como o documento jurídico de maior autoridade no ordenamento jurídico brasileiro. O princípio 

da supremacia da Constituição é o primeiro e indispensável elemento a ser considerado em todo e qualquer 

processo de interpretação das normas jurídicas. A aplicação desse postulado elementar deve encimar o trabalho 

desenvolvido pelo exegeta. “A supremacia da Constituição é pressuposto de todo o Direito Constitucional 

moderno, e deve orientar fundamentalmente toda a interpretação do ordenamento jurídico constitucional e 

infraconstitucional”. Portanto, a compreensão da Constituição como lei fundamental implica o reconhecimento da 

sua supremacia na ordem jurídica, bem como a existência de mecanismos suficientes para garanti-la juridicamente 

contra agressões. Para assegurar tal supremacia, necessário se faz um controle sobre as leis e os atos normativos, o 

chamado controle de constitucionalidade.  

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

16) Explique as três dimensões gnosiológicas contidas na Constituição. 
 

Resposta =>  
Na Constituição as três dimensões gnosiológicas são: a primeira, a dimensão jurídica que consiste no aspecto 

técnico do direito, seus métodos e procedimentos, também presentes na constituição; segunda, a dimensão 

política (também, chamada de ideológica) compreende o aspecto político e ideológico que há na constituição; e, a 

terceira axiológica (a cultural – que é a responsável por valora o ser jurídico) podemos dizer que é o valor cultural 

compreendido na constituição. Estas três dimensões formam a chamada tríplice fronteira, necessárias para a 

interpretação da constituição. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

17) Explique a distinção entre princípio e regra, no novo constitucionalismo. 

 

Resposta =>  
A diferença consiste que nas normas-princípios, ou simplesmente princípios, são aquelas de conteúdo mais 

abstrato e de maior abrangência no sistema; enquanto, que nas normas-disposição, ou simplesmente regras, são 

aquelas de conteúdo mais prático e se aplicam a situações mais específicas. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

18) O que é o principio da proporcionalidade e qual a sua aplicação para a hermenêutica constitucional? 

 

Resposta =>  
O fundamento do princípio da proporcionalidade encontra-se centrado no Estado de Direito, caracterizado pelo 

principio da supremacia da Constituição, o qual, além de tutelar a dignidade dos cidadãos, assume o compromisso 

de corresponder à realidade social mediante a concretização dos objetivos plasmados no Texto Fundamental. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

19) De que modo a interpretação constitucional é o ponto de partida de toda interpretação 

integradora do Direito? 
 

Resposta =>  
A interpretação constitucional é o ponto de partida de todo o processo da interpretação integradora do Direito, nas 

suas diversas formas de hetero e auto-integração, na medida em que nenhuma lacuna jurídica poderá ser 

preenchida em desacordo com os ditamos emanados da Constituição. A interpretação constitucional é o ponto de 

interseção onde se cruzam os interesses sociais com os paradigmas jurídicos que os protegem, servindo assim 

como instrumento de equilíbrio da atividade jurídico-social, em obediência ao princípio da proporcionalidade. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

20) O que significa e qual a importância do princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto vetor da 

unidade axiológica da Constituição? 
 

Resposta =>  
A dignidade da pessoa humana constitui-se no valor central em torno do qual giram todos os demais, porque ele 

não decorre de uma mera decisão dos constituintes, mas de um reconhecimento de ser essa uma exigência da 

própria natureza humana, de modo que a razão de ser da sociedade e do Estado se fundamenta no fato de serem 

eles meios para a sua realização. 
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----x--------x--------x--------x-------- --------x--------x--------x--------x---- 
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