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DEFENSORIA PÚBLICA RJ: 1.ª FASE 2021 

AULA 1 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Distribuição de questões. 

       

 

INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL1 

Sumário: 1. Definição. 2. Princípios hermenêuticos. 

 

1. Definição. 

Interpretação constitucional pode ser definida como a atividade intelectual de revelação do 

sentido, alcance e conteúdo de determinada norma constitucional2. 

• Atividade intelectual: a interpretação não é uma atividade mecânica, automática, mas uma 

atividade que pertence ao intelecto, que pressupõe o envolvimento intelectual do intérprete na 

sua atividade hermenêutica. 

• Revelação de sentido, alcance e conteúdo: o verbo “revelar” é usado por José Joaquim Gomes 

Canotilho. A norma constitucional já possui sentido, alcance e conteúdo, que são inatos a ela, o que 

o intérprete busca, através da atividade que realiza, é revelar, transparecer, exteriorizar esse 

sentido, alcance e conteúdo inerente à norma. 

• Norma constitucional: a norma submetida a esse processo é uma norma constitucional, veiculada 

pelo texto da Constituição. 

Diante disso, deve-se estabelecer uma distinção entre interpretação e hermenêutica. 

 
1 Pontos I, “B”, II, “C”, III, “A”, IV, “E”, e V, “B”. 
2 FERRARA, Francesco. Interpretação e Aplicação das Leis. 4ª ed. Coimbra: Arménio Amado, 1987, p. 128. 
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Interpretação é a própria atividade, a atividade em si considerada. Hermenêutica é o arcabouço 

que permite que a atividade venha a ser colocada em prática. A hermenêutica, portanto, é o conjunto de 

técnicas, regras e princípios que informam essa atividade, que permitem que a atividade venha a ser 

desempenhada. 

Celso Ribeiro Bastos propõe a metáfora do pintor: a atividade do pintor (de pintar o quadro) seria 

a interpretação, ao passo que a paleta, as tintas, a tela e o pincel, que permitem que ele desempenhe a 

atividade, seriam a hermenêutica, ou seja, o arcabouço de que dispõe o pintor para que possa desempenhar 

a atividade que lhe é própria. Ao pintar o quadro, metaforicamente interpreta-se a Constituição. 

 

2. Princípios hermenêuticos. 

Podem ser mencionados 8 princípios: 

a) Supremacia da Constituição; 

b) Unidade da Constituição; 

c) Correção funcional; 

d) Interpretação conforme a Constituição; 

e) Presunção de constitucionalidade; 

f) Eficácia integradora; 

g) Máxima efetividade; 

h) Proporcionalidade. 

Obs.: não é comum a menção à correção funcional e à eficácia integradora. Contudo, há menção 

aos dois princípios nos Códigos de Processo Constitucional do Peru e da Bolívia, e, na doutrina estrangeira, 

são trabalhados por Rodrigo Arroyo (Peru). 

 

a) Supremacia da Constituição. 

A supremacia da Constituição pode ser representada graficamente pela pirâmide de Kelsen3. Esse 

princípio traz a ideia de que a ordem jurídica é hierarquizada conforme a concepção de Kelsen. A Constituição 

ocupa o ápice, o topo, o vértice da nova ordem jurídica que ela inicia, e nessa posição serve como 

fundamento comum de validade de qualquer norma jurídica que o Estado vier a produzir, isto é, de outras 

espécies normativas como leis, decretos, portarias e ordens de serviço. 

 
3 Kelsen concebeu a ideia de hierarquia, mas a forma piramidal foi idealizada por Merkel. 
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Assim, parte-se da norma mais genérica e abstrata, passando por normas intermediárias até chegar 

a norma mais concreta e específica. O fundamento de validade buscado na Constituição ora será 

imediato/direto (como ocorre com a lei), ora será mediato/indireto (decreto, portaria e ordem de serviço). 

A partir dessa distinção surgem o controle de constitucionalidade (da lei em relação a Constituição) e controle 

de legalidade (do decreto em relação a lei). 

Portanto, o intérprete, ao desempenhar sua atividade hermenêutica, deve estar atento ao fato de 

que não interpreta qualquer norma jurídica, mas norma com posição diferenciada, que serve como 

fundamento comum de validade da ordem jurídica na qual ele está inserido, a norma que ocupa a maior 

posição, a maior hierarquia possível dentro da ordem jurídica. 

 

b) Unidade da Constituição. 

Assim como supremacia tem a ver com posição (a posição que a Constituição ocupa em comparação 

com as demais normas jurídicas), unidade tem a ver com sistema (caráter sistemático conferido pela 

Constituição à ordem jurídica). 

Assim, desse princípio decorre a ideia de que a Constituição confere caráter sistemático a ordem 

jurídica. Se não houvesse Constituição não haveria um sistema, mas tão somente um somatório de elementos 

isolados, que não seriam sistematizados. A Constituição faz nascer um sistema jurídico, com elementos 

harmonizados, confere caráter sistemático à ordem jurídica. Só há sistema jurídico porque existe uma 

Constituição. 

A Constituição possui valores que impregnam as demais normas jurídicas, e faz com que elas 

venham a ser interpretadas/lidas à luz desses valores que a Constituição tenha veiculado. 

Isso não impede que ocorram conflitos aparentes entre normas jurídicas, e nesses casos há 

princípios que servem para solucionar tais conflitos. 

 

c) Correção funcional. 

O princípio da correção funcional é ligado a ideia de limite: ao desempenhar a sua atividade, o 

intérprete da Constituição deve estar atento aos limites por ela fixados, não podendo ultrapassá-los, sob 

pena de incorrer em uma atividade inconstitucional. O intérprete deve obediência estrita a esses limites. 
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Esse princípio informa toda a atividade que envolva a interpretação, mas se aplica em especial à 

mutação constitucional, conceituada como “processo informal de mudança da Constituição” (Ana Cândida 

Ferraz) ou “mudança de contexto sem mudança de texto” (Carlos Menault). A Constituição é suscetível de 

mudanças, que podem ser formais (reforma constitucional, que altera o texto da Constituição por emenda 

ou revisão) ou informais (mutação constitucional). 

Como há um processo informal de mudança da Constituição, é importante que o intérprete, 

especialmente nesse ponto, atente aos limites fixados pela Constituição, e não incorra em uma atividade 

contrária ao seu texto, ou seja, uma mutação inconstitucional. 

A origem do princípio da correção funcional e da eficácia integradora é a mesma, qual seja: o 

princípio da separação de Poderes. 

 

d) Interpretação conforme a Constituição. 

A interpretação conforme a Constituição tem dupla feição, podendo ser vista ora como princípio 

de interpretação ora como técnica de decisão. 

Como princípio de interpretação, a interpretação conforme a Constituição indica que o Poder 

Judiciário (intérprete) só está autorizado a declarar a norma inconstitucional ausente qualquer dúvida acerca 

da sua constitucionalidade (não está o Poder Judiciário autorizado a declará-la inconstitucional quando 

houver dúvida). Isso se dá em razão do déficit democrático do Poder Judiciário: trata-se de um Poder 

contramajoritário, que não tem a legitimidade do voto, conferido apenas aos Poderes Legislativo e Executivo 

como fator de legitimação. 

Em razão da separação de Poderes, o Poder Judiciário não está autorizado a revogar a norma, mas 

somente declarar que seria inválida. 

Como técnica de decisão no controle de constitucionalidade, pode o órgão do Poder Judiciário não 

declarar a norma inconstitucional em uma situação peculiar, presentes duas condições: 

• norma plurissignificativa, isto é, que tem dois ou mais sentidos; e 

• intenção do órgão que efetua o controle de constitucionalidade de preservar a validade da 

norma, manter a sua higidez, e não declarar a norma inconstitucional. 

Neste caso, o órgão jurisdicional realiza duas condutas, uma comissiva e outra omissiva: primeiro o 

órgão do Poder Judiciário age, ao afastar todos os sentidos contrários à Constituição; e em seguida deixa de 

agir, ao não declarar a norma inconstitucional, desde que seja adotado o sentido que entende como único 

conforme a Constituição. 
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e) Presunção de constitucionalidade. 

Qualquer norma jurídica tem a presunção relativa de ser constitucional. Por ser relativa, essa 

presunção pode ser afastada pela declaração de inconstitucionalidade ou confirmada/reforçada pela 

declaração de constitucionalidade, convertendo a presunção relativa em presunção absoluta de 

constitucionalidade, enquanto a norma vigorar (isso porque pode ser que haja overruling pelo STF). 

 

f) Eficácia integradora. 

O princípio da eficácia integradora significa que a atividade interpretativa deve servir como fator 

de harmonia entre os Poderes do Estado, não podendo servir para causar conflito entre eles. 

Correção funcional e eficácia integradora são comuns quanto ao valor subjacente, qual seja, a 

separação de poderes (art. 2.º, da CRFB/88). 

Há ainda uma relação de causa e efeito entre os princípios: a correção funcional é a causa, de modo 

que, durante a sua atividade interpretativa, o intérprete deve estar atento aos limites do texto da 

Constituição, sob pena de incorrer em uma atividade inconstitucional caso os ultrapasse; a eficácia 

integradora é o efeito, ou seja, o intérprete deve estar atento aos limites para que a sua atividade não crie 

litígio entre os Poderes, não sirva como fator de desarmonia entes eles. 

Portanto, a causa se liga aos limites, ao passo que o efeito se relaciona à harmonia: a observância 

dos limites, enquanto causa, gera a harmonia enquanto efeito, tendo como valor subjacente a separação de 

poderes. 

 

g) Máxima efetividade. 

A efetividade é um atributo que a eficácia pode ou não ter: eficácia (ou eficácia jurídica) é a aptidão 

da norma jurídica para a produção dos efeitos que lhe são próprios; efetividade (ou eficácia social) é a 

qualidade da norma que é cumprida efetivamente pelo meio social. Assim, é possível que existam normas 

com eficácia e sem efetividade; e normas com eficácia e com efetividade. 

O princípio em questão diz respeito à máxima efetividade (não máxima eficácia), ou seja, a 

preocupação é garantir que a norma, na prática, seja aplicada ao caso concreto, fazer com que o valor que a 

norma consubstancia venha a ser concretizado. 

Assim, durante a atividade que lhe é própria, o intérprete deve dar a norma um sentido, alcance, 

conteúdo que maior efetividade lhe garanta, sendo vedado ao interprete dar a norma interpretação que 

reduza ou suprima seu grau de efetividade. 
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O intérprete deve estar preocupado com a efetivação da norma, não em tão somente garantir a 

sua eficácia, mas sim a sua real efetividade, tornar a norma efetiva no caso concreto; deve o intérprete evitar 

interpretações que reduzam ou aniquilem o grau de efetividade da norma. 


