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RESUMO 
 
 
 
SALDANHA, Alexandre. A Metódica Estruturante no controle das omissões 
legislativas inconstitucionais pelo Mandado de Injunção. 2008. 202 f. Dissertação de 
Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2008 
 
 
 
 
A metódica estruturante de Friedrich Müller surge num contexto de posicionamento 
crítico quanto à tradicional hermenêutica jurídica. Tal método não abandona a 
racionalidade exigida pelo estado de direito, característica do positivismo jurídico, nem 
defende a subjetividade ilimitada no processo de interpretação do direito. Ele mantém a 
necessária vinculação deste a um dispositivo legal já existente, defendendo, no entanto, 
a presença de vários outros elementos além do texto escrito no processo de 
compreensão do sentido normativo deste. Seguindo este método, o processo de 
construção da norma final de decisão a um caso concreto passa pela estruturação do 
âmbito da norma e do seu respectivo programa da norma. O primeiro representando 
basicamente o elemento textual existente e o segundo seria o conjunto de diversos 
elementos fornecidos pelas circunstâncias do caso. Juntos formando a norma final. 
Aproximando tal método do problema das omissões legislativas inconstitucionais 
decorrentes da não regulamentação das normas constitucionais de eficácia limitada, 
pode se tentar usá-lo para controlar a inconstitucionalidade da situação, caso haja um 
instrumento processual hábil para tal fim. A idéia é fazer com uma norma de decisão 
seja construída pela metódica estruturante a fim de eliminar uma inconstitucionalidade 
provocada por inércia legislativa, combatida especificamente pela ação do Mandado de 
Injunção. Por este remédio constitucional, os elementos de estruturação da norma 
formariam a decisão que mantém a força normativa da constituição. 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Omissão Legislativa. Metódica Estruturante. Mandado de 
Injunção. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
SALDANHA, Alexandre. Friedrich Müller’s Construct Method aplication on 
controling unconstitucional legislative omission by using Injunction Writ. 2008. 
202 p. Master Degree - Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2008 
 
 
 
 
The Friedrich Müller’s judicial norms construct method was concepted in a context 
where taked place several critical ideas about tradicional judiciary hermeneutics. His 
method respects the racionality required by law state ideologies, and don’t defends an 
unlimited subjectivism in the law interpretation process. His theorie keeps this process 
necessary vinculated on a already valid legal issue, but defends the influence of a 
several others differents material elements on the way of its normative sense 
comprehension. By his ideas, the judicial decision construction process follows an 
estructure witch first step is capturing the legal text normative scope, representing 
basically its gramatical sense. As second step, takes place the conflicted case 
circumstances comprehension. After these steps the judicial decision is able to solve the 
case problem. Applicating this method in unconstitucional legislative omission 
problems, created by limited effective constitucional norms no regulation, it shall be 
possible to control de isolated unconstitucional situacion, just in case of a judiciary 
instrument existence able to reach this objective. The idea is to take Müller’s Theorie 
for constructing a decision to eliminate de unconstitucional problem using Injunction 
Writ. Through this constitucional writ, the diverse norm construct elements would made 
up a judicial decision, keeping constitucion normative strength and preserving its 
supremacy. 

 
 
 
 
 
 

KEYWORDS: Legislative Omission. Construct Method. Injunction Writ. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como idéia central a tentativa de fundamentar a 

possibilidade de obter-se decisões judiciais para controle das omissões legislativas, por 

meio da ação do Mandado de Injunção e da metódica estruturante de Friedrich Müller. 

Parte-se da proposta de que o grau deficiente de juridicidade das normas constitucionais 

programáticas com eficácia limitada pode ser elevado pela estruturação de uma decisão 

que as concretizem, utilizando-se para isso elementos contidos no dispositivo legal 

incompleto somados a outros componentes externos à norma escrita. Há também como 

base a idéia de ser possível a atuação da jurisdição constitucional no que concerne à 

realização de interesses contidos no sistema constitucional, funcionando a jurisdição 

como sujeito ativo no processo de concretização das normas deste. As idéias centrais 

serão desenvolvidas sob percalço dos seguintes problemas e fundamentos teóricos. 

A constituição como é conhecida hoje é fruto de movimento nascido à época de 

eclosão dos ideais liberais. Para superar a organização do poder público típica do estado 

absoluto foi necessário criar um texto jurídico que limitasse a atuação deste e definisse 

como funcionaria o exercício de seu poder. Além disto, era preciso confirmar a 

conquista de direitos e garantias fundamentais por meio de um rol escrito em um 

documento que possuiria valor hierárquico diferenciado aos demais integrantes do 

ordenamento jurídico. Este documento que organizaria o exercício do poder público, 

limitando sua atuação a um mínimo de intervenção na vida privada, e forneceria 

garantias de inviolabilidade ao cidadão seria então a Constituição. E esta concepção 

liberal do texto constitucional permanece válida hodiernamente, apesar de mudanças no 

próprio estado e na forma de compreensão das normas constitucionais. 
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Devido à intervenção mínima do poder público no desenvolvimento da vida 

particular, típica do Estado liberal, situações de desigualdade social foram surgindo e 

reconfigurando o modo de vida das sociedades sob constituições. A constituição liberal, 

servindo como sistema de organização e limites da atuação do poder público e como 

carta de direitos fundamentais frente a este, possuira caráter convenientemente neutro de 

valorações e aspirações, o que então faria permanecer a situação de opressão de algumas 

classes sociais em favor das dominantes. Acontece que com as transformações ocorridas 

à época de transição entre o Estado liberal ao Estado social, mudaram também as 

próprias constituições, ou ao menos a forma como entendê-las. 

Com o Estado Social o poder público passa a ter maior força de intervenção na 

administração da vida social para poder assim promover um estado de bem estar 

acessível a todas as classes. De uma ênfase no individualismo liberal passa-se a 

enfatizar valores coletivos e promoção de igualdade de oportunidades. Passa-se a falar 

em objetivos do estado e em valores que por este seriam assegurados. O poder estatal 

deixaria de ser neutro para possuir finalidades a serem atingidas para melhorar as 

condições de vida de todos, e isto produziria então reflexos no ordenamento jurídico do 

estado, a começar pelas próprias constituições. 

Os textos constitucionais produzidos à época do Estado Social refletem uma 

nova postura do poder público e uma nova forma de vincular os representantes deste 

poder aos objetivos que por este seriam determinados. As constituições sociais passam a 

não só representar limites à atividade estatal, mas também expressariam objetivos a 

serem alcançados por esta. Além de organizar o funcionamento do poder público, impor 

limites à sua atuação e exprimir o rol de direitos garantidos aos cidadãos, algumas 

normas constitucionais indicariam metas a serem satisfeitas. Funcionariam estas como 

programas que regulariam a atividade estatal para que todos os órgãos públicos ficassem 
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vinculados aos objetivos almejados pelo estado e expressos nas constituições, assim, 

surgiam as normas constitucionais programáticas e as Constituições dirigentes numa 

tentativa de garantir ao cidadão que suas condições de vida melhorariam pois isto 

passara a ser objetivo estatal expresso na norma jurídica de mais alto nível hierárquico. 

No entanto, esta superioridade hierárquica da norma constitucional perante as 

demais do ordenamento jurídico não acarreta um maior grau de eficácia ou efetividade. 

Com as normas programáticas refletindo finalidades a ser posteriormente atingidas, as 

Constituições dirigentes entram numa crise de juridicidade por não conseguirem 

vincular o comportamento dos órgãos públicos como se supôs. As normas 

programáticas, mesmo representando objetivos estatais, recebem apenas eficácia 

limitada, ficando dependentes de posterior regulamentação legislativa para poder 

produzir os efeitos aos quais foram elaboradas. Daí a crise de juridicidade de normas 

que vinculariam apenas no sentido de um vetor valorativo, mas sem força coativa. 

A concepção de constituição programática e o dirigismo constitucional de hoje 

já não possuem o mesmo sentido, mas mantém ainda restos da cultura que os criou. 

Mesmo não se falando em programaticidade de normas constitucionais, mantém-se a 

eficácia limitada de algumas delas, ficando dependentes de ato legislativo 

complementar posterior, o que por sua vez provoca o problema da omissão legislativa 

inconstitucional. É possível que o poder legislativo não sinta a necessidade de criar o 

ato complementar à norma constitucional e assim manter-se inerte perante uma situação 

de inconstitucionalidade provocada por esta omissão. 

Não é o fato de não legislar que torna a omissão algo inconstitucional, mas sim 

as conseqüências provocadas pela inércia do legislador. Tais omissões podem ser 

produzidas por uma total não atuação do poder legislativo ou por uma atuação 

insuficiente que termina por gerar leis omissas em pontos necessários para manutenção 
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de sua conformidade com o sistema constitucional. No caso da ausência de atuação 

legislativa haverá a omissão absoluta, no segundo caso haverá a omissão relativa, onde 

existe a norma escrita mas ela não contempla de forma equânime todos os que por ela 

devem ser tutelados. 

A situação provocada pela não existência de legislação é que dirá estar ou não a 

inércia de acordo com os preceitos constitucionais. O problema está em obter do sistema 

constitucional um sentido uniforme de constitucionalidade para poder chegar-se a 

alguma conclusão sobre a necessidade de controle dessas omissões. Para isto será 

preciso uma atividade hermenêutica para interpretação não somente do sistema 

constitucional, para concluir ser ou não inconstitucional a inércia legislativa, como 

também para buscar um sentido normativo que seja capaz de controlar a situação 

derivada da ausência de tutela jurídica. O que leva então ao ponto onde a hermenêutica 

constitucional entra neste processo de controle das omissões legislativas, como meio 

pelo qual se busca um sentido normativo. 

Ao se falar em hermenêutica constitucional fica estabelecida uma diferença entre 

esta expressão e a interpretação das normas constitucionais. Interpretação é a atividade, 

enquanto hermenêutica seria a análise das formas de interpretar, uma abordagem 

científica deste fenômeno. Como ciência, a hermenêutica jurídica passa por 

reformulações e mudanças de parâmetro, alterando a consciência teórica sobre o seu 

objeto de estudo. Não há como falar em velha e nova ciência hermenêutica, já que o 

fenômeno é o mesmo. O que muda é a forma de abordagem. De uma postura mais 

tradicional ligada aos interesses liberais, onde havia a necessidade de limitar a atividade 

cognitiva do juiz e crer na previsão do sistema positivo para dar a única resposta 

possível a um problema, a hermenêutica jurídica foi alterando seus parâmetros para 

argumentar uma resposta adequada, porém não única. 
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A concepção teórica da interpretação por meio do silogismo resultou de uma 

circunstância onde o positivismo garantia a segurança na solução para casos judiciais. 

Assim, no processo de interpretação das normas jurídicas somente elementos 

integrantes da norma estariam incorporados. Mesmo com a elaboração dos métodos de 

interpretação, onde se analisava o histórico da norma escrita e a intenção de faze-la, 

dentre outros aspectos além do dispositivo escrito, mantinha-se a crença na suficiência 

do ordenamento jurídico positivado para solucionar um problema, sendo apenas 

necessário realizar uma operação lógica para busca desta norma positivada prevista para 

o caso. 

Com a constatação da falibilidade do sistema positivo de normas jurídicas e da 

impossibilidade de resposta únicas aos problemas jurídicos por meio da interpretação de 

uma regra escrita, a hermenêutica passa a considerar a presença de elementos meta 

normativos no processo de interpretação das normas jurídicas e de tomada de decisões 

judiciais. À completude do positivismo opôs-se o raciocínio problemático pela tópica 

jurídica, considerando cada caso como uma situação que exigia uma racionalidade com 

elementos diversos dos outros. 

Estas alterações na hermenêutica jurídica provocam uma mudança na maneira 

como as normas constitucionais são compreendidas e como decisões são por elas 

fundamentadas. Pela própria natureza destas normas, a sua interpretação já é 

diferenciada, pois há nelas um conteúdo inegavelmente mais político do que nas demais 

do ordenamento. Característica que leva a posturas hermenêuticas diversas a cada nova 

confluência de valores políticos vigentes na sociedade. Sendo assim, se a cada alteração 

na configuração de um tipo estatal mudam os valores em enfoque, então será alterada a 

forma como as normas constitucionais devem ser compreendidas, assim como muda sua 

força normativa. 
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Com a deficiência de juridicidade das constituições dirigentes, a hermenêutica 

contemporânea das normas constitucionais volta-se a uma tentativa de superar dogmas 

liberais e de torná-las o mais efetivas possíveis. O foco agora é recuperar a força 

normativa das constituições e dar ênfase à concretização de suas normas. A lógica dos 

métodos de interpretação é combatida por uma hipotética participação de todos aqueles 

que estiverem em convívio sob a constituição, numa demonstração de que não há um 

intérprete exclusivo desta, mas sim uma também hipotética interpretação coletiva.  

A hipótese não seria a de todos os indivíduos chegarem a um sentido uniforme 

da norma constitucional, mas sim a de considerar os fatores sociais e as circunstâncias 

do problema como elementos tão integrantes da interpretação como os elementos 

intrínsecos ao dispositivo escrito. Se aproximando da realidade as constituições 

recuperariam sua força normativa numa espécie de condicionamento recíproco entre 

circunstâncias sociais e constituições, pois esta seria tão condicionada quanto capaz de 

condicionar comportamentos. 

Desta forma, métodos são elaborados na tentativa de transformar a força abstrata 

das constituições em algo real, com o objetivo de tornar concreto o que está disposto na 

constituição. Dentre estes recentes métodos de compreender a norma constitucional e 

aumentar seu grau de normatividade e concretização surge a metódica estruturante de 

Friedrich Müller, que passa neste momento a ser marco teórico do trabalho a ser 

desenvolvido. Este autor se junta aos demais que adotam uma postura crítica em relação 

ao positivismo tradicional, defendendo uma não coincidência entre a vontade normativa 

e a norma que está escrita. Afirma ele ser a norma escrita apenas um dos elementos 

componentes do processo de interpretação de normas jurídicas e de tomada de decisões 

judiciais, somando-se a outros não necessariamente relacionados com o dispositivo, mas 

mantém a racionalidade tão cara ao estado de direito. 
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Por ter como preocupação central a efetividade das constituições e a recuperação 

de sua força normativa por meio de um método onde a norma final será construída 

utilizando diversos elementos fornecidos pela circunstância material de fatores sociais 

ao redor, a tese de Müller poderia ser utilizada como crítica à postura daquela 

classificação em que diversas normas constitucionais sequer recebem eficácia para 

produzir efeitos. Mas para exercício desta metódica seria necessário um instrumento 

específico onde os passos de construção da decisão possam se consubstanciar para 

assim superar a deficiência de eficácia destas normas e controlar a situação de 

inconstitucionalidade provocada pela ausência da lei que as forneça a devida 

normatividade. E há para tal fim uma ação prevista no ordenamento jurídico brasileiro. 

O Mandado de Injunção está previsto na constituição de 1988 havendo sido 

criado para tutelar situações onde direitos individuais estejam sendo prejudicados 

devido a ausência de devida legislação para tal fim. No entanto, para tal remédio 

constitucional não há legislação que determine seu real alcance, seus efeitos e o rito a 

ser observado em seu procedimento. Ou seja, criado para tentar superar problemas 

provocados pela inércia do poder legislativo, o Mandado de Injunção é prejudicado por 

este mesmo problema, ficando suas características a depender de variações de posturas 

jurisprudenciais do tribunal constitucional brasileiro. 

Anterior ao problema relativo aos efeitos da ação objeto de estudo, o próprio 

exercício da jurisdição constitucional no ordenamento jurídico brasileiro já é 

isoladamente problemático. Discussões sobre ser ou não imprescindível que o tribunal 

constitucional seja independente dos demais poderes do estado são travadas no intuito 

de chegar a algum fundamento para legitimar a atuação desta corte, mas, sendo ou não 

órgão do poder judiciário, importa é que o tribunal constitucional exerce típica atividade 

jurisdicional. 
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Sendo que a jurisdição constitucional exerce papel fundamental no ordenamento 

jurídico devido à posição hierárquica e à relevância de seu objeto de tutela, qual seja, a 

constituição federal. A existência de uma corte cuja função é garantir o respeito aos 

preceitos do texto constitucional, tornando-os os mais eficazes possível, é conseqüência 

da própria supremacia deste no sistema jurídico. O controle de constitucionalidade dos 

atos públicos é fruto da tentativa de manter-se a ordem constitucional vigente e 

vinculante, seja qual órgão for incumbido de exercê-lo. Independente de qual dos 

poderes separados irá exercer a jurisdição constitucional, todos possuem o dever de 

cumprir com o disposto na constituição no intuito de configurar o máximo possível o 

estado constitucional como previsto na norma. 

Sendo este, o ponto onde tem início o problema do controle de 

constitucionalidade das omissões. Se todos os órgãos que exercem função pública 

devem agir vinculadamente em relação às normas constitucionais, resta saber se na 

hipótese de um deles não cumprir com sua parte da tarefa, poderá outro órgão 

concretizar a vontade da constituição mesmo que originalmente não tivesse sido sua 

incumbência.  

O problema consiste em poder ou não o tribunal constitucional decidir e resolver 

um problema que envolva uma situação contrária ao previsto no sistema constitucional 

criada pela ausência de complementação legislativa posterior de normas com eficácia 

limitada. Alguns argumentos apontam que assim atuando, o órgão do judiciário 

encarregado da jurisdição constitucional estaria invadindo esfera de atuação exclusiva 

do legislativo, uma vez que criaria uma lei onde não havia antes. Havendo ainda a 

crítica quanto à atuação do tribunal constitucional em seara de índole política, pois onde 

há norma de eficácia limitada, há normalmente a não realização de políticas públicas. 
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Há argumentos contrários a estes, favoráveis à atuação da corte constitucional 

para concretização de dispositivos constitucionais deficientes de força normativa, 

principalmente no que concerne a apontar eficácia do Mandado de Injunção como 

remédio específico a esta situação problemática. 

Como acima dito, esta ação foi elaborada para ser aplicado especificamente onde 

houver omissões legislativas. Perdeu sua capacidade de assim atingir seu objetivo, que 

em primeiro plano é o de tornar efetivos alguns dispositivos da constituição, por uma 

postura tomada pelo tribunal encarregado do controle de constitucionalidade. Mas, 

devido a tímidas, porém constantes, mudanças nas decisões tomadas em julgamentos de 

Mandados de Injunção, esta ação vem se aproximando de sua finalidade, ao permitir já 

se falar na possibilidade de solução direta do problema inconstitucional gerado pela 

inércia legislativa. É preciso que haja então um caminho racional para guiar a 

construção da decisão desta situação, mesmo não havendo a norma complementar da 

existente, porém limitada em sua eficácia. Daí a proposta aqui veiculada de poder-se 

utilizar a teoria de Müller como método para estruturar a norma final que solucionará a 

inconstitucionalidade e concretizará uma norma constitucional. 

Pela metódica de Müller, a norma final de decisão será criada pelo programa da 

norma e pela configuração de seu âmbito. Pretende-se demonstrar então, que há 

informações suficientes para configuração destes elementos da norma, mesmo havendo 

a omissão legislativa. Sendo necessário para isso uma atividade interpretativa de 

sentidos intrínsecos ao sistema constitucional geral, somada à compreensão das 

circunstâncias de fato que envolvem o litígio. Com estes elementos é possível se 

construir uma decisão racional e obediente ao estado de direito. 
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CAPÍTULO 1 – O PROBLEMA DAS OMISSÕES LEGISLATIVAS 

INCONSTITUCIONAIS PELA NÃO CONCRETIZAÇÃO DAS NORMAS DE 

EFICÁCIA LIMITADA 

 

1.1 RELEVÂNCIA HISTÓRICA DA CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE E A 

SUPERAÇÃO DA PROGRAMATICIDADE NORMATIVA COM MANUTENÇÃO 

DA EFICÁCIA LIMITADA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS 

 

Com o desenvolvimento histórico da passagem do Estado Liberal e de seu 

correspondente modelo de constituição, ao Estado Social de Direito, ficaram mantidas 

várias das características liberais, mas apresentou-se um estado com características mais 

intervencionistas sobre a administração da sociedade. A estrutura das funções do Estado 

e a submissão de seus órgãos aos ditames do sistema constitucional permaneceram, 

residindo a diferença não na forma através da qual os textos normativos que o integra se 

manifestariam, mas no conteúdo destes.  Mesmo alterando-se a ideologia do estado 

liberal, as conquistas deste permanecem historicamente como símbolo e espírito do 

estado moderno, ficando a garantia de direitos individuais, a separação de poderes e a 

limitação da atuação estatal perante a constituição, eleitos como características 

essenciais ao Estado de Direito, ou Estado Constitucional, em verdade uma vitória do 

liberalismo1. As constituições passam a conter normas cujo conteúdo lingüístico são 

demasiado genérico e abstrato, refletindo assim os valores vigentes à época, prometendo 

se adaptar às mudanças da sociedade, mesmo que para isso se tornassem normas 

constitucionais fracas ou de duvidosa eficácia e juridicidade.2

                                                 
1 SALDANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 144. 
2 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 245. 
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Com o Estado Liberal, a constituição se tornara o instrumento que 

fundamentaria o sistema legal, onde a separação e os limites das atividades do Estado 

estariam descritos e fixados, textual e institucionalmente3, onde os direitos individuais e 

as garantias que protegeriam tais direitos estariam formalmente descritos e garantidos 

aos cidadãos na eventualidade de qualquer abuso dos representantes do Estado. Desta 

forma, as constituições do Estado Liberal serviriam apenas como limites negativos à 

atividade estatal. Limitando o legislativo, impedindo a criação de normas contrárias ao 

disposto no texto constitucional; Limitando o executivo, vinculando sua atividade à lei, 

por sua vez criada com fundamento na constituição; e limites à atividade do poder 

judiciário, impedindo a estes atividade criativa na interpretação das leis e no ato da 

decisão.  

O pensamento liberal montava a imagem do Estado com seu âmbito de atuação 

reduzido a um mínimo de atuação na vida dos indivíduos, servindo as constituições para 

garantir aos cidadãos que sua liberdade não seria desrespeitada e que haveria sua 

participação no progresso da sociedade4. E servindo o próprio mecanismo estatal como 

meio para garantir a liberdade, a propriedade e a segurança dos indivíduos5. O Estado 

Liberal surge como resposta ao absolutismo, como força contra a concentração de 

poderes nas mãos do soberano, mas a derrocada deste terá como conseqüência o 

domínio de dois grupos sociais, pelo lado econômico, a burguesia e pelo lado de 

divulgação das idéias, os intelectuais iluministas6.  

Para as classes dominantes, o liberalismo político significava não somente 

liberdade frente ao Estado-Poder, como também significava domínio econômico e 

                                                 
3 SALDANHA, Nelson. O estado moderno e a separação de poderes. São Paulo: Saraiva, 1987. p. 38. 
4 Idem. Formação da teoria constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 107. 
5 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Derecho constitucional comparado. Caracas: Funación Manuel García-
Pelayo, 2002. p. 161. 
6 Ibidem. p. 200. 
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social da comunidade7. Consequentemente, aos poucos as demais classes sociais 

submetidas às ordens burguesas reivindicariam também sua participação nas decisões 

políticas, pleiteando também melhores condições de trabalho e melhores condições para 

desenvolvimento de suas vidas, a liberdade frente ao Estado e a capacidade de escolher 

os caminhos da comunidade ao progresso, motes maiores das reivindicações burguesas 

de outrora, agora serviam para que os demais extratos sociais fundamentassem suas 

reivindicações frente ao Estado burguês. 

As reivindicações das recém existentes classes sociais, o proletariado e a classe 

média, fariam surgir características de uma nova fase do constitucionalismo moderno e 

da teoria do estado, haveria agora uma preocupação em prol de uma situação em que 

todos poderiam gozar de uma situação de bem estar social. Este sentimento do coletivo 

afastaria a índole prioritariamente individualista do Estado liberal, não significando que 

as vantagens individuais fossem abandonadas, o que se percebia era que as vantagens 

individuais seriam melhor obtidas caso se agisse em cooperação, em grupo8. As 

reivindicações sociais e os movimentos coletivos transformariam aos poucos a face do 

Estado e de sua constituição, um processo histórico de transição, tratando-se de um 

processo de conformação entre Estado e Sociedade, um processo de convivência e 

transformação, sem se abandonar abruptamente características obtidas até então9. 

A qualidade agora atribuída ao Estado reflete uma situação em que se afirmam 

os direitos sociais, não mais de índole predominantemente individual, onde se busca 

realizar objetivos de justiça social10. Este novo molde valorativo exigira a reformulação 

de algumas idéias enraizadas pela doutrina liberal na estrutura política e na configuração 

                                                 
7 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Derecho constitucional comparado. Caracas: Funación Manuel García-
Pelayo, 2002. p. 201. 
8 Ibidem. p. 202.  
9 Ibidem. p. 204. 
10 DÍAZ, Elias. Estado de derecho y sociedad democratica. Madrid: Cuadernos para el dialogo, 1975. p. 
96. 
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dos poderes estatais. A idéia de um Estado com fortes poderes intervencionistas viria de 

encontro aos valores liberais defendidos expressamente nas constituições da época, 

assim, mantendo-se uma estrutura obtida pelo liberalismo, modificara-se o conteúdo, ou 

a forma de compreender-se as leis e os textos constitucionais.  

Diferente do liberal, a qualificação “social” do estado não distanciaria estado e 

sociedade, com este, exigem-se políticas sociais eficazes, requerendo do estado o 

reconhecimento de que tais políticas terão de ser feitas juntamente com a sociedade 

plural11. A mudança estaria nos fins a serem alcançados e na alteração da margem de 

atuação positiva do poder público, não mais recebendo limites de atuação, mas agora 

recebendo deveres de atuação e participação mínima na comunidade, ou seja, de uma 

situação de intervenção mínima vai-se para uma situação de atuação minimamente 

necessária e obrigatória12. 

As constituições do Estado Social apresentam dispositivos que representam 

projetos para solução dos problemas vigentes, requerendo um posterior esclarecimento e 

desenvolvimento para que possam produzir os efeitos desejados pelo constituinte. 

Exemplo destas são as normas constitucionais programáticas, que não resolvem a 

situação, nem possuem por si força suficiente para modificar as situações indesejadas, 

mas por prometerem soluções posteriores, funcionam para diminuir as exigências 

sociais. Funcionando como uma espécie de “placebo”, presentes na constituição, pois 

retirada sua eficácia imediata, a dificuldade agora está em passar da enunciação 

meramente abstrata de tais normas programáticas para a sua disciplina concreta13.  

As constituições criam uma situação ideal, não necessariamente presente, 

revestindo o texto constitucional de caráter programático, se aproximando mais de uma 

                                                 
11 VERDÚ, Pablo Lucas. La lucha por el estado de derecho. Bolonia: Publicaciones del Real Colegio de 
Espana, 1975. p. 100. 
12 Ibidem. p. 101. 
13 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 232. 
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criação utópica, descrevendo e fazendo referências a posturas ideológicas e finalidades 

daquele Estado, podendo ser ou não conservador, manter ou não tradições, mas conterá 

um desenho ideal, um projeto a ser obedecido14. O que leva a uma faceta do 

constitucionalismo contemporâneo onde constituições mantém as característica 

tradicionais do processo histórico mas também passam a se caracterizar por serem 

textos normativos que estabelecem um programa para o futuro, estabelecendo ordens 

negativas e impositivas, legitimando e deslegitimando o exercício do poder público15. O 

texto constitucional já não apenas representa a norma suprema que condiciona a 

atividade legislativa e é aplicada pelos juizes através de leis infraconstitucionais, 

representa agora a norma suprema que pretende se projetar sobre todo o sistema jurídico 

e sobre todos que exercem função pública, a fim de configurar a ordem social vigente, 

funcionando como instrumento de modelação social.16

As Constituições Dirigentes e suas normas programáticas são resultados de uma 

determinada situação histórica, houve razões para a existência destas e razões para que 

hodiernamente o panorama já não mais seja o da crença no programa constitucional. 

Tais textos constitucionais representam uma crença de que dirigido por tal norma, o 

estado por ela tutelado entraria em processo histórico de transformações culturais 

envolvendo mudanças sócio-econômicas e sócio-políticas17. Para estas constituições de 

natureza dirigente-programática a função, e conteúdo, de um texto constitucional não 

deve apenas organizar as funções dos poderes do Estado, mas também determinar quais 

                                                 
14 FERREIRA DA CUNHA, Paulo. Constituição, direito e utopia: do jurídico-constitucional nas utopias 
políticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. p. 372. 
15 FERRAJOLI, Luigi. Juspositivismo crítico y democracia constitucional. Isonomia: Revista de Teoria y 
Filosofia del Derecho, n. 16, p. 14, 2002.  
16 SANCHÍS, Luiz Prieto. Tribunal constitucional y positivismo jurídico. Doxa: Cuadernos de filosofia 
del derecho, n. 23, p. 173, 2000.  
17 CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2006. p. 207. 
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as tarefas serão por ela desenvolvidas, não deve apenas garantir os direitos individuais, 

mas satisfazer os indivíduos através de prestações sociais e econômicas18. 

O dirigismo constitucional envolvia um clima de esperança de superação dos 

problemas sociais, dispondo sobre políticas públicas o texto constitucional supriria a 

expectativa dos indivíduos em ver esforços para criação de uma situação de melhores 

condições para todos. Acreditava-se assim que a presença textual destas promessas de 

desenvolvimento já seria suficiente para engajar as funções públicas a cumpri-las, 

crendo-se na capacidade transformadora da constituição enquanto norma 

suficientemente forte para concretizar-se19.  

O problema passa a residir então não na presença ou ausência de normas que 

interferissem nas políticas públicas, mas sim na aplicabilidade do texto constitucional. 

As constituições dirigentes possuíam as promessas através de seus dispositivos 

programáticos, o momento histórico seria de crença de que estas possuiriam força 

transformadora suficiente. Mas o que se demonstrou foi que nem todo o corpo 

constitucional possuíra eficácia plena, que as normas programáticas seriam 

concretizadas apenas mediante atividade posterior que as complementassem, ficando o 

problema agora não mais na previsão das normas constitucionais com conteúdo 

dirigente, mas sim na eficácia e aplicabilidade destas. 

Entre eficácia e aplicabilidade da norma constitucional, reside uma diferença 

técnica e pragmática. Eficácia seria a capacidade técnica de produzir efeitos, uma 

permissão para poder, enquanto que aplicabilidade significa a realizabilidade prática e 

real do conteúdo normativo20. Eficácia das normas constitucionais seria sua capacidade 

de atingir os objetivos para os quais foram criadas, sua possibilidade de aplicação 

                                                 
18 CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2006. p. 208. 
19 Ibidem. p. 209.  
20 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais.  São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
60. 



 24

jurídica21. A linha de sucessão que há entre a norma ser eficaz e ser aplicável será 

determinada por dois fatores, primeiro, para ter eficácia e ter aplicabilidade prática é 

preciso que a norma não dependa de algo que a complemente para poder produzir seus 

efeitos, todas as condições para tal já foram cumpridas22, e um segundo fator além desta 

condição técnica seria sua compatibilidade frente a realidade, estando a norma apta a ser 

seguida pela realidade social23, como que em uma simetria cronológica entre a intenção 

normativa e os valores vigentes. 

Se a aplicabilidade da norma constitucional envolve sua completude e 

independência de satisfação posterior de condições técnicas, há tipos de normas postas 

na constituição dirigente que possuem eficácia, mas não são aplicáveis de imediato. 

Recebem um mínimo de eficácia que impede que o conteúdo delas seja desrespeitado, 

mas por exigirem regulamentação posterior não proporcionam o benefício ao qual se 

propôs a conceder24. Este mínimo de eficácia já exerce influência sobre as funções 

públicas, pois mesmo sem que haja condições técnicas para atingir seus objetivos, seu 

conteúdo deve ao menos não ser desrespeitado, uma vez que tanto as normas 

constitucionais que estabelecem planos para o futuro, quanto as que são exeqüíveis de 

imediata integram o mesmo sistema constitucional, nenhuma delas servindo apenas 

como instrumento político sem que haja qualquer potencial não vinculativo25. 

Estes dispositivos constitucionais que não recebem aplicabilidade imediata 

ficam na dependência de norma posterior que venha complementa-los, não produzem 

efeitos positivos até a promulgação dessa. Receberam do constituinte uma 

normatividade insuficiente ao deixar para o legislador infraconstitucional a incumbência 

                                                 
21 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais.  São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
66. 
22 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 31. 
23 Ibidem. p. 30. 
24 Ibidem. p. 40.  
25 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 441. 
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de regulamentar a forma como seus objetivos serão atingidos26. A esta qualidade de ter 

a eficácia condicionada a ato complementar e regulamentar posterior deve-se a 

classificação dessas normas como contendo eficácia limitada, sendo as normas 

programáticas um dos tipos de normas com tal eficácia. Além destas há as normas 

constitucionais de princípio institutivo, que requer do legislador infraconstitucional 

providências para instituir órgãos públicos, estruturando-os e definindo suas funções27. 

Mas das normas constitucionais de eficácia limitada as mais relacionadas com o 

dirigismo constitucional são as de tipo programáticas.  

Tais normas programáticas além de possuírem eficácia limitada representam 

mais valores do que regras prescritivas28, prescrevendo possíveis resultados sem 

estabelecer meios para obtenção destes. Através destas preferiu o legislador constituinte 

traçar as diretrizes gerais que serão cumpridas pelos órgãos que exercem função 

pública, ao invés de determinar desde já a forma pela qual interesses estatais serão 

desenvolvidos29. Deixando, o legislador constituinte, ao legislador infraconstitucional a 

tarefa de estabelecer a força normativa plena de tais dispositivos legais30. 

O fato de ser complementada por ato normativo posterior não leva à conclusão 

de que as normas programáticas seriam destituídas de eficácia jurídica, se estão em 

vigência possuem tais normas alguma aplicabilidade. A dificuldade de estabelecer qual 

eficácia estas contém reside no fato destas representarem o elemento social e ideológico 

das constituições, por manifestarem predominantemente os direitos sociais, “sociais” 

aqui usada com sentido que inclui os direitos econômicos e culturais, fins do Estado, 

                                                 
26 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 117. 
27 Ibidem. p. 118. 
28 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 442. 
29 Ibidem. p. 138. 
30 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais.  São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
82. 
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objetivos e sentido geral de toda a ordem jurídico-constitucional31. Sua eficácia não está 

em concretizar de imediato seus efeitos, pois para isto fica condicionada à norma 

posterior, mas impedem que haja ato normativo com sentido oposto ao por elas 

indicado, criam obrigações políticas de edições normativas, orientando e condicionando 

também a atividade executiva e o judiciário por servirem de diretrizes teleológicas do 

sistema constitucional32.  

Há na Constituição brasileira de 1988 exemplos de normas programáticas. De 

forma mais manifesta apontam-se certos dispositivos presentes em seus títulos VII e 

VIII, respectivamente os reservados para regulamentação das ordens 

econômico/financeira e da ordem social dentre outros espalhados pelo texto 

constitucional, tais como os artigos 21, IX e 23, os artigos 205, 215, 218 e 226 dentre 

outros. Todos com redação que representa planos para o futuro, promessas de 

desenvolvimento, promoções de crescimento e incentivos à melhoria dos padrões 

sociais, submetendo a concretização destes projetos à posterior atividade legislativa. 

Pelo que antes foi dito, não é por postergar sua regulamentação que se pode 

afirmar a total ausência de eficácia jurídica das normas constitucionais de eficácia 

limitada. O fato de estar em vigência e fazer parte do sistema constitucional impedem 

que as normas programáticas permaneçam duradouramente sob estigma de ineficaz, 

contém estas um mínimo de eficácia que possibilita a produção concreta de efeitos 

jurídicos33. Sendo assim, se possuem esta eficácia mínima por serem normas jurídicas, 

as constitucionais-programáticas são capazes, mesmo antes de ser complementada por 

atividade legislativa, de produzir efeitos, influindo no comportamento daqueles a que 

                                                 
31 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais.  São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
139. 
32 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 119. 
33 Ibidem. p. 85. 
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estão submetidos, podendo estes obedecê-las, ou não34. Tal eficácia mínima das normas 

que possuem limitações contribui para que esta possa ser bem sucedida na obtenção de 

seus objetivos, recaindo este sucesso ou numa concretização imediata dos efeitos da 

norma, ou no adiamento desta para momento supostamente oportuno35. Sendo nesta 

questão da oportunidade do momento onde começa a crise do dirigismo constitucional, 

ao ponto de se dizer que hodiernamente ele sobrevive de forma reduzida, mesmo que o 

problema da eficácia limitada das normas constitucionais permaneça. 

As constituições dirigentes, fora necessária e condizente a um determinado 

espaço-tempo, onde se fez necessária a atribuição caráter programático a certas normas 

constitucionais, pois assim reclamava uma circunstância específica. Estas tiveram 

fundamental importância por ressaltar que além dos limites à atividade estatal, a norma 

constitucional cria também obrigações aos poderes públicos. No entanto, esta 

vinculação das funções públicas aos projetos da Constituição fora desenvolvida sem que 

fosse paralelamente criado um sistema de controle, capaz de verificar se o projeto da 

constituição estaria sendo apropriadamente observado e se os poderes públicos estariam 

agindo de forma vinculada aos dispositivos da Constituição. Acreditou-se que a mera 

previsão de um projeto incerto no sistema constitucional seria suficiente para que o 

modelo fosse realizado na prática, colocando uma fé cega e ilusória na força criadora e 

modificadora das normas constitucionais36. 

Sem a previsão de controle condizente com o dirigismo constitucional, às 

constituições sobra o papel representativo de uma grande receita, com elementos 

retóricos de conveniência política, uma “meta narratividade de convivência e 

                                                 
34 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 79. 
35 Idem. p. 81. 
36 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 
Ed. Coimbra, 2001. p.VI. 
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transformação social.”37 Não houve eficácia pragmática dos programas constitucionais, 

ficaram os dispositivos representativos da constituição dirigente com ação semântica de 

simbolização, sem que houvesse meios eficazes de controlar a vinculação funções 

públicas ao texto constitucional passando este a ser um mero “entulho programático, 

sem qualquer força vinculativa.”38

No que diz respeito à problemática da contemporaneidade do texto 

constitucional os dispositivos constitucionais são assimétricos. Representam um modelo 

momentâneo, a ser implantado, em um determinado momento histórico, que devido à 

alteração temporal das circunstâncias ficará ultrapassado. Não podem as constituições 

funcionar como um superdiscurso social alheio às mudanças e inovações jurídicas39, 

uma vez que a eficácia de suas normas está condicionada a fatores da sociedade, por sua 

vez condicionada por mutáveis situações espaço-temporais. Um futuro de alta 

complexidade dificulta a tarefa do direito em estabelecer orientações que sejam seguras 

e temporalmente duradouras40, levando então ao fato de que a orientação criada pela 

constituição dirigente será em algum momento superada.  

Pela falta de concretização, pela descontinuidade histórica e pelos problemas de 

sua pouca eficácia jurídica, o paradigma do dirigismo constitucional e a consideração da 

programaticidade de suas normas devem ser revistos. Não é possível considerar a 

constituição dirigente como sendo algo portador de força transformadora suficiente para 

impor na vida real as condições sociais a que se propõe41. Diversos são os fatores que 

torna necessária uma visão atual do dirigismo constitucional diferente daquela quando 

                                                 
37 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos 
discursos sobre a historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2006. p. 155. 
38 Idem. Canotilho e a constituição dirigente. Organizador: Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. p. 15. 
39 Idem. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Ed. Coimbra, 2001. p. XXV. 
40 KIRSTE, Stephan. Constituição como início do direito positivo: a estrutura temporal das constituições. 
Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife: UFPE, n. 13, p. 121, 2003.   
41 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, op. cit., p. XXIX. 
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surgiram as constituições dirigentes-programáticas, mas talvez o grande problema se 

concentre na dificuldade de materialização da norma/projeto constitucional. 

No que pretendeu dirigir juridicamente a execução das políticas púbicas, as 

constituições pecaram por não contar com a impossibilidade da norma de prever as 

diversas possíveis ações sociais, o que dá margem à discricionariedade da atividade 

política, que por sua vez se torna adversa a uma previsão normativa42. É falacioso 

estabelecer a constituição como um sistema central de respostas racionais e coerentes 

aos problemas derivados ou integrantes do sistema social43. Sendo ilusória a pretensão 

do dirigismo constitucional de criar um pré-regulamento normativo de uma situação 

futura imprevisível44. Fora este problema da previsão normativa de problemas sociais, 

com conseqüente problema de materialização de normas, a questão da permanência do 

dirigismo constitucional e suas normas programáticas encontra-se sob mesmo processo 

de revisão a que passa outros pontos do constitucionalismo, devido ao fenômeno da 

globalização, ao avanço da tecnologia informática e à tendência a formação de blocos 

econômicos entre países, inclusive com constituições próprias. 

As constituições dirigentes/programáticas não obtiveram êxito em sua pretensão 

de dirigir juridicamente eventos de natureza sócio-política, imprevisíveis e 

possivelmente incontroláveis. Assim, o discurso promissor destas normas 

constitucionais não foram fortes suficientes para tornar concretos os projetos 

gramaticamente representados pelo texto, o que provoca uma reavaliação crítica quanto 

à permanência de tal paradigma constitucional, que por sua vez tem como conseqüência 

                                                 
42 CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2006. p. 216. 
43 Ibidem, p. 217.  
44 Ibidem, p. 221. 
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uma relativização do dirigismo, uma desconsideração da constituição dirigente como 

instrumento retórico de melhoria social45. 

Abandona-se o dirigismo constitucional enquanto projeto, enquanto programa 

para um modelo de sociedade ideal, havendo, no entanto, aspectos seus que 

permanecem. Permanece a consideração de que todas as normas constitucionais devem 

ser respeitadas pelos poderes públicos, por serem, além de limites de atuação, normas 

que vinculam a atuação destes, agindo sob orientação destas, normas que impedem que 

se exerça função pública sem respeito ao “enquadramento constitucional.”46 Ainda há 

programaticidade, caso não se duvide da “directividade fundante” presente nas 

constituições47, funcionando esta como limite interpretativo e como critério de atuação 

dos demais poderes públicos, tanto negativa quanto ativamente. 

O que certamente permanece é o problema da eficácia limitada de algumas 

normas constitucionais. Mesmo com a relativização de várias características das 

constituições dirigentes, vários de seus dispositivos ainda permanecem ineficazes por 

não receberem a esperada regulamentação legislativa. Mesmo com desconsideração da 

idéia de funcionar a constituição como um projeto futuro, permanece a teoria da eficácia 

limitada, provocando problemas quanto à concretização de normas constitucionais, o 

que por sua vez provoca situações graves que violam a própria constituição. Ou seja, 

diminui o dirigismo mas permanece a limitação, não há a regulamentação e não 

havendo concretização, provocando assim situações que sob o ponto de vista do sistema 

constitucional, são inconstitucionais. 

Faz-se necessário que a toda a constituição seja concedida força vinculante, 

inclusive às normas que ainda mantém a programaticidade, para que não se possa 

                                                 
45 CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2006. p. 156. 
46 Idem. Canotilho e a constituição dirigente. Organizador: Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. p. 15. 
47 Ibidem. p. 40.  
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discutir e duvidar da eficácia de suas normas48. Mas, além disto, é preciso que se abram 

caminhos para a concretização destas, pois na vinculação não reside toda sua produção 

de efeitos. Os dispositivos constitucionais que possuem eficácia limitada têm a mesma 

pretensão de ver seus efeitos jurídicos realizados no plano real do que os que possuem 

aplicabilidade imediata, e a ausência de regulamentação daqueles provocam situações 

reais de desrespeito a princípios da constituição. Situações inconstitucionais estas que, 

mesmo geradas pelo poder legislativo, poderão ser controladas por métodos do próprio 

sistema jurídico, como se desenvolverá no desenrolar do trabalho. 

 

1.2 SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS DERIVADAS DE OMISSÕES DO PODER 
LEGISLATIVO 
 
 

Nem toda falta de desenvolvimento das normas constitucionais de eficácia 

limitada é provocada por omissões do legislador, assim como nem toda omissão deste 

ser dita inconstitucional. Há omissão legislativa quando o legislador deixa de fazer algo 

que estava previsto no texto constitucional como sendo obrigatório49, sem que houvesse 

a ele margem de discricionariedade. Envolta nestas afirmações acima há uma séria de 

problemas como a questão do tempo para legislar, a possível existência da vontade de 

legislar e a existência concreta de uma obrigação de legislar. 

A questão da vontade de legislar passa aqui como irrelevante, pois a possível 

resposta para ela envolveria algo como uma “inércia consciente” ou uma “inércia 

inconsciente” do poder público e da sua hierarquia com a “vontade constitucional”, e 

problemas sobre consciência e voluntariedade, dificilmente são reduzíveis ao fenômeno 

                                                 
48 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 237. 
49 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 
Ed. Coimbra, 2001. p. 331. 
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jurídico50. Então prescindindo da discussão sobre vontade do legislador, recai o 

problema das omissões na questão sobre se existe um dever de legislar, recaindo 

também na questão de caber ou não ao poder legislativo infraconstitucional a escolha do 

momento que irá regulamentar a norma de eficácia limitada. 

Como visto, cabe ao legislador a incumbência de criar a norma realizadora do 

projeto ideal previsto na constituição, o texto constitucional desenha o imaginário e 

deixa a concretização para a lei. Este é o esquema tradicional, sem que haja, no entanto, 

um controle através do qual se verifique e se cobre a atuação do poder legislativo, o que 

acarreta um déficit de coercibilidade das normas programáticas, envolvendo também o 

problema da capacidade de demais órgãos aplica-las e sob quais meios substanciais e 

processuais cabíveis51. Da falta de instrumentos coercitivos para fazer com que o 

legislador cumpra com sua tarefa não se conclui que tal tarefa não tenha natureza 

jurídica, sendo tais deveres afirmados através de normas constitucionais integrantes do 

sistema jurídico, há força suficiente para vincular os poderes públicos.  

Se há limites para a ação do legislativo não se pode defender que a função deste 

é inteiramente livre e sempre discricionária, pois com isso se defenderia um caráter 

puramente político, desrespeitando a força jurídico-normativa da constituição.52 Que há 

uma margem de discricionariedade há, mas há limites constitucionais a esta 

discricionariedade e a esta atividade político-deliberativa, pois existindo vinculação aos 

dispositivos constitucionais o legislador está obrigado a produzir leis mas não por força 

de um contrato de prestação de serviços ou por força de um exercício de direitos 

subjetivos, mas sim pelo vínculo de sua função à constituição.  

                                                 
50 RODRIGUEZ, Jose Julio Fernandez. La inconstitucionalidad por omision: teoria general: derecho 
comparado: el caso español. Madrid: Civitas, 1998. p. 82. 
51 PUENTE, Marcos Gómez. La inactividad del legislador: uma realidad suscetible de control. Madrid:  
McGraw-Hill/Ciências Jurídicas, 1997. p. 24. 
52 Ibidem. p. 41. 
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Havendo ao mesmo tempo margem de discricionariedade e vinculação às 

normas constitucionais, a dificuldade está em saber se dentro desta atuação 

discricionária cabe a questão do momento adequado para regulamentar as normas de 

eficácia limitada. A constituição atribui ao legislador competências para exercer função 

pública, mas o faz em tom imperativo53, uma vez que são normas jurídicas e não 

instrumentos de deliberações e retóricas políticas. Pelo vínculo jurídico existente entre 

função legislativa e norma constitucional, caberá ao legislador tornar real a situação 

idealizada por esta última, no entanto, a atividade do poder legislativo será 

desnecessária se por variações históricas esta situação ideal passa a existir por forças de 

natureza sócio-culturais. Sendo também incabível controle quanto à atuação do 

legislador quando da interpretação do texto constitucional constata-se que e ele cabe a 

escolha do momento oportuno e conveniente, e caso este permaneça inerte, o silêncio 

legislativo será constitucionalmente irrelevante, ocasião bem diferente de quando a 

norma constitucional não põe à disposição do órgão legislativo a criação ou não da 

situação desejada54. 

Não é a mera inércia do poder legislativo que dirá se a omissão é 

inconstitucional ou não, para tal crivo é preciso que sejam examinadas as conseqüências 

reais do silêncio. Somente em cima da situação conseqüente da inércia é que se poderá 

afirmar sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Naquelas situações em que o 

texto constitucional deixa margem de opção ao legislador, sem que haja nítida 

conotação de uma imposição, o silêncio do legislador não é ainda constitucional, 

tendendo à inconstitucionalidade se a situação derivada da omissão assim se tornar55. 
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54 Ibidem. p. 36. 
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Se o exame da inconstitucionalidade das omissões legislativas se faz tendo como 

critério a situação conseqüente destas, a questão sobre o tempo para elaboração da lei, 

que alguns ainda cogitam de um prazo para elaborar, terá para resposta o mesmo critério 

da análise da situação criada pela inércia. Analisar a demora na produção das leis 

afirmando que o silêncio do legislador contraria a norma constitucional pelo 

prolongamento de sua atuação é fazer análise casuística de situações individuais56. Não 

é a demora em si que configurará a inconstitucionalidade, mas sim as circunstâncias 

conseqüentes desta demora. A ausência da lei pode gerar uma situação indesejada pela 

constituição, desrespeitando a configuração ideal pretendida no texto desta, e somente 

assim poderá ser dito como uma situação de inconstitucionalidade. 

Não há prazos para que se desenvolva na prática aquilo que abstratamente está 

previsto nos dispositivos constitucionais, concede-se aos poderes públicos, 

discricionariedade para concretizar o projeto jurídico-político adotado pela 

constituição57. Sendo, tal idéia, desta forma irrelevante para a configuração das 

omissões legislativas inconstitucionais. A hipótese de haver um prazo razoável para 

atuação do legislador poderia ser utilizada pela jurisdição constitucional como forma de 

controle das omissões58, pressionando o poder legislativo a desenvolver os planos 

constitucionais dentro de um tempo determinado, mesmo que não haja meios de coerção 

para fazê-lo agir. No entanto, não será este o critério para controle jurisdicional das 

inércias do legislador, já que, como visto, não será a demora em si que dirá se o silêncio 

do legislador contraria a constituição, para que esta inércia seja dita omissão 

                                                 
56 RODRIGUEZ, Jose Julio Fernandez. La inconstitucionalidad por omision: teoria general: derecho 
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57 RODRIGUEZ, loc. cit. 
58 MENÉNDEZ, Ignácio Villaverde. La inconstitucionalidad por omisión. Madrid: McGraw-
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inconstitucional é preciso que crie, ou mantenha existente, uma situação fática contrária 

à previsões da constituição59. 

Ainda ressaltando a irrelevância de um hipotético descumprimento de prazos 

pelo legislador para caracterizar a omissão inconstitucional, a própria classificação 

doutrinária entre omissões absolutas e omissões relativas prescinde do fator tempo para 

averiguação da constitucionalidade da não atuação do legislador. As omissões absolutas 

seriam aquelas conseqüentes da total não produção da norma pelo legislador, se estiver 

este encarregado de criar por imposição constitucional60, será uma omissão decorrente 

da não regulamentação de um preceito da constituição.61 Já as omissões relativas 

ocorrem quando há atuação do legislador, criando a norma regulamentar, porém esta é 

omissa quanto há certos pontos, não cumprindo satisfatoriamente as exigências 

constitucionais62. Se na classificação que se faz das omissões prevê-se uma hipótese em 

que já existe a norma legal, a questão do prazo para legislar é incapaz de funcionar 

como critério de exame da atitude omissiva. Tanto nas omissões absolutas quanto nas 

omissões relativas, o que há de ser examinado será a situação conseqüente da inércia, 

esta servirá como parâmetro de análise para afirmar ser ou não inconstitucional o não 

agir legislativo.  

O silêncio do legislador será transformado em omissão inconstitucional quando 

da não existência da lei, ou da elaboração incompleta desta, resultar uma situação 

contrária a interesses constitucionais63, desrespeitando, por exemplo, princípios 

constitucionais e direitos fundamentais. Pela não regulação da norma constitucional, 

outras normas, ou outras forças sociais, poderão indevidamente criar uma situação 
                                                 
59 MENÉNDEZ, Ignácio Villaverde. La inconstitucionalidad por omisión. Madrid: McGraw-
Hill/Ciências Jurídicas, 1997. p. 44. 
60 PUENTE, Marcos Gómez. La inactividad del legislador: uma realidad suscetible de control. Madrid: 
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62 PUENTE, op. cit., p. 114. 
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diferente da pretendida por esta, não apenas diferente, mas contrária.  Pela carência de 

tutela legal a uma situação de fato desejada pela constituição, outras normas terão 

condições de aplicação indevida, tendo como conseqüência uma situação diversa da 

constitucionalmente pretendida64. 

Chegando à consideração de que é uma situação concreta que caracteriza a 

inconstitucionalidade de uma omissão legislativa, há ainda o problema de como chegar 

à conclusão de que há efetivamente esta tal situação de desrespeito à constituição. É 

possível que a situação não seja tão manifestamente inconstitucional, ou pode ser que a 

norma da constituição seja passível de diversas interpretações, não havendo definição 

exata de seu conteúdo. Fato bastante provável, tal o grau de abstração dos dispositivos 

constitucionais programáticos e de todos possuidores de eficácia limitada. 

Para que seja dita contrária aos desideratos da constituição, a situação 

conseqüente da omissão deverá ser analisada sob ótica que a insira no sistema 

constitucional do qual faz parte. Fatores reais não podem ser ignorados para constatação 

da conformidade, ou não, de uma situação concreta em relação à constituição, não 

podendo quaisquer dos elementos que formam sua pluridimensionalidade (o normativo, 

o fático e o ideológico) ficarem de fora desta análise65. A constituição não deve ser vista 

apenas por uma única ótica, dando exclusividade a apenas uma de suas dimensões, 

qualquer abordagem que a analise exclusivamente sob o ponto de vista de um elemento 

constitutivo será abstrata, no sentido de não correspondente ao real, uma vez que os 

elementos sociológico, normativo e ideológico estão interligados66. 

As constituições encontram-se repletas de elementos valorativos como os 

preâmbulos, os direitos fundamentais e as normas programáticas, representando o 
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conteúdo ideológico dos textos constitucionais. Por sua vez, a posição hierárquica 

superior da constituição, o procedimento dificultado para reforma e a vinculação das 

funções públicas aos preceitos constitucionais, demonstram a constituição sob o aspecto 

técnico-formal, representando sua dimensão jurídica. Há reconhecer que os fatores 

sociais condicionados pelas disposições constitucionais, também as condicionam, 

servindo como um elemento “vivo” destas, representando um elemento materialmente 

constitucional, demonstrando a relação de recíproca influência entre constituição e 

ordem social, ou entre a constituição real e a ordem jurídica. Sendo assim, um conceito 

de constitucionalidade que seja dado ignorando algum destes aspectos é insuficiente 

perante a complexidade de elementos que integram o que pode ser chamado sistema 

constitucional.  

A compreensão de que a constituição é apenas texto normativo é incapaz de 

representar a complexa realidade da organização da sociedade e pleno desenvolvimento 

de suas funções e estruturas básicas. Devido a esta insuficiência, recorre-se ao desígnio 

sistema constitucional67, abrangendo não só o aspecto normativo, mas também o 

aspecto ideológico por trás dos preceitos constitucionais, e dando sentido social às 

constituições, levando a expressão à representação das forças políticas a que uma 

constituição está vinculada. 68

O texto da constituição representaria o elemento prescritivo do sistema 

constitucional, estabelecendo normas e diretrizes, um sub-sistema inserto na 

constituição total, que formaria o sistema completo. A constituição enquanto norma 

funciona como parâmetro de exame dos sub-sistemas legais infra-constitucionais, seria 

o complexo de normas hierarquicamente superiores às demais, que fundamenta o sub-
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sistema legal e condiciona sua validade conforme pertinência e compatibilidade69. O 

sistema constitucional é o todo do qual o texto constitucional é parte integrante, pois 

fora ele, há elementos sociais e ideologias intrínsecas. 

Voltando ao problema da situação inconstitucional derivada da omissão 

legislativa, tanto a desobediência a regras de forma para elaboração de lei será 

inconstitucional, por desrespeitar o aspecto normativo da Constituição, como também 

será inconstitucional a norma que produz efeitos contrários aos expressos pela 

constituição, desrespeitando-a não por falhas formais, mas por uma questão de 

desacordo com a ideologia constitucional, de onde provirá situação fática indesejada. 

Se o texto da constituição é sub-sistema integrante de um sistema único, do qual 

também faz parte as demais normas jurídicas70, a inconstitucionalidade é conseqüente 

da relação entre estes sub-sistemas. Seria a inconstitucionalidade “um problema de 

relação intra-sistemática de normas pertencentes a um determinado ordenamento 

jurídico estatal.”71 A constatação de ser contra a constituição dependerá de uma análise 

feita entre a norma infra-constitucional e a prescrição contida na constituição, quando o 

problema for provocado por respeito a regras formais. Constatando-se também, a 

inconstitucionalidade, através de análise entre norma e o sistema constitucional 

completo.  

Tal análise somente poderá ser feita com o envolvimento de uma situação 

concreta. Sendo a inconstitucionalidade somente averiguável diante de um contexto 

complexo onde estão implícitos fatores sociais de influência, faz-se necessário um 

exame por raciocínio situacional72, uma vez que o contexto social no qual a situação 

isolada faz parte refletirá a produção de efeitos produzidos pela norma ou pela ausência 
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da norma, refletindo assim sua coerência, ou incoerência, com a constituição. Com isso 

é preciso que seja feita uma interpretação sistemática onde todos os elementos que 

compõem a constituição sejam levados em consideração, uma vez que a conclusão 

sobre a inconstitucionalidade de uma situação requer uma compreensão do contexto em 

que um ato, ou omissão, está inserido. 

Nem toda inércia do legislador gerará omissões inconstitucionais, pois tal 

conclusão depende da situação provocada pela ausência da lei, caso gere efeitos 

indesejados pela constituição. No entanto, não é fácil determinar o que é desejado pela 

constituição, isto requer uma interpretação da situação específica, levando também em 

conta o sistema constitucional, não se restringindo a análise somente no elemento 

lingüístico do texto constitucional, mas também em todos os elementos contidos na 

contingência social. 

Apesar da relativização do dirigismo constitucional e da perda de relevância das 

normas programáticas, ainda há várias destas contidas nas constituições sem que sejam 

complementadas para se concretizem. Apesar da revisão crítica quanto à doutrina da 

constituição dirigente/programática permanece o problema da eficácia limitada de 

diversas de suas normas, ficando carente de regulamentação legislativa, impedindo-se 

que tenham seus efeitos reais produzidos plenamente. De onde se viu que a não atuação 

do poder legislativo quando assim fosse necessário potencialmente provoca omissões 

normativas inconstitucionais, caso a situação fática conseqüente da inércia seja contrária 

à prevista pelas normas constitucionais. 

A omissão legislativa inconstitucional gera uma situação diversa da que existiria 

caso a norma legal houvesse sido formulada. Então, aparentemente, o controle das 

omissões teria como objetivo revelar a norma que implicitamente regularia tal 
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situação73, tornando efetiva a tutela prevista na constituição. Tal controle poderá ser 

feito com auxílio de novos padrões da hermenêutica constitucional, que revisam o 

problema da força normativa das normas da constituição e atribuem uniformidade 

quanto à pretensão de eficácia de todo o sistema constitucional. A problemática agora 

reside em enaltecer o caráter jurídico das Constituições, destacando sua força normativa 

através de técnicas e métodos racionais que auxiliem em sua concretização. Sobre a 

hermenêutica constitucional e sobre tais técnicas de concretização fica reservado o 

ponto a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 MENÉNDEZ, Ignácio Villaverde. La inconstitucionalidad por omisión. Madrid: McGraw-
Hill/Ciências Jurídicas, 1997. p. 49. 
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CAPÍTULO 2 – DOS ELEMENTOS TRADICIONAIS DA HERMENÊUTICA À 

“NOVA” HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL, COM UMA ÊNFASE NA 

METÓDICA ESTRUTURANTE DE FRIEDRICH MÜLLER 

 

2.1 SUPERAÇÃO HISTÓRICA DO PADRÃO HERMENÊUTICO TRADICIONAL 

PELA INCORPORAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS: MANTÉM-SE O OBJETO, 

MUDA-SE O CONHECIMENTO DAS REGRAS 

 

Quando se utiliza a palavra interpretação o sentido utilizado é o desta enquanto 

atividade, enquanto processo cognitivo de busca de sentidos.  E hermenêutica representa 

o aspecto teórico, ou as teorias sobre modos de interpretar. Hermenêutica enquanto 

teoria da interpretação e esta ultima enquanto atividade74. Por mais que a hermenêutica 

possa exercer função metodológica indicando os pressupostos sob os quais se possa 

buscar sentido de algo através de sua compreensão, ela é filosofia, designando as 

condições da compreensão75. O desenvolvimento de uma hermenêutica jurídica é 

resultante de insatisfação e superação em relação a dogmas criados pelo jusnaturalismo 

e pelo positivismo jurídico. Hodiernamente, a filosofia do direito busca uma linha que 

intermedeie ou supere tais dogmas76, uma linha que revise o conceito objectivista do 

conhecimento do direito, revise o conceito deste como algo ontológico e como sistema 

fechado77. 

Opõe-se a hermenêutica ao conceito de direito como objeto cognoscível 

simplesmente por sua objetividade, não levando em consideração a interferência de 

                                                 
74 SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 195. 
75KAUFMANN, Arthur (Org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p.150. 
76 Ibidem. p. 135.  
77 Ibidem. p. 149. 
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elementos subjetivos no fenômeno da compreensão78, sem que isto recaia em puro 

subjetivismo. Para a filosofia hermenêutica a compreensão é simultaneamente objetiva e 

subjetiva, uma vez que insere o sujeito que compreende no mesmo contexto onde se 

situa a coisa a ser compreendida, mas exige uma configuração racional deste objeto, 

sem cair na passividade do sujeito79. Isto aplicado ao conhecimento do direito, impede 

que este seja conhecido como uma coisa. Impede que seja considerado como algo a ser 

conhecido apenas pela sua objetividade, pois o coloca num horizonte de compreensão 

onde o próprio sujeito está situado.  

Assim, a interpretação de uma norma jurídica não pode ser feita isoladamente 

como um objeto cognoscível por si mesmo. Também não pode a norma jurídica ser 

interpretada de forma unicamente subjetiva, afirmando apenas a inclusão do sujeito 

(intérprete da norma) no mesmo horizonte de compreensão do objeto de conhecimento 

(a norma). Evitando o subjetivismo, exige-se que tal conhecimento seja feito de forma 

racional, vinculando o intérprete a métodos de interpretação, seguindo uma “orientação 

racional” para compreensão. 

Contemporaneamente, acompanha-se um processo de transição entre um modelo 

metodológico de interpretação tradicional a um molde hermenêutico denominado 

“novo”, dando causa à denominação da Nova Hermenêutica. O fenômeno permanece o 

mesmo, muda-se a consciência teórica sobre o fenômeno. O problema continua 

envolvendo a compreensão da norma jurídica pelo intérprete e a justificação racional da 

sua aplicação em determinada situação, a novidade está na compreensão deste processo 

e na caracterização da metodologia neste utilizada. Sendo assim, não há 

necessariamente um rompimento, mas sim uma transição, enquanto processo histórico, 

de um paradigma científico para outro. Um modelo científico tornou-se superado por 
                                                 
78KAUFMANN, Arthur (Org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 150. 
79 KAUFMANN, loc. cit. 
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alteração sócio-cultural, requerendo assim revisões e reformulações. Apresentando 

elementos novos, adaptando antigos a novas formas de compreensão e descartando 

dogmas ultrapassados, cria-se um paradigma hermenêutico, sem que haja uma total 

substituição repentina de um padrão tradicional por um “neo” ou “pós” método.  

 Tradicional ou novo, qualquer método da hermenêutica jurídica terá como 

objetivo a busca pelo sentido normativo do texto objeto de conhecimento. O intérprete 

faz compreensível um sentido do texto normativo conformando a abstrata previsão do 

fato ao fato real existente, pretendendo esclarecer assim o conteúdo do dispositivo 

jurídico a ser interpretado e aplicado80. Caberá ao intérprete do texto normativo 

delimitar e compreender o alcance da regra contida no elemento gramatical81, buscando 

por um sentido disposto implicitamente neste, que será “desentranhado” e expresso 

inteligivelmente pela fundamentação racional do intérprete82. Este desentranhamento do 

sentido normativo de um dispositivo legal não deve ser realizado sob ótica 

exclusivamente abstrata, orientando-se apenas pelo dever-ser algo, crendo-se capaz de 

por si, fazer o direito atingir a esfera real. Nem é suficiente o extremo oposto no qual do 

fato se capta sua normatividade suficiente, sem que haja a tutela abstrata daquela 

situação. Para a determinação do direito, ou do sentido jurídico-normativo, faz-se 

necessária a utilização tanto de elementos abstratos do “dever-ser”, quanto elementos 

reais do “ser”.83

Ao buscar por significados, a hermenêutica busca por um sentido implícito 

colocado no texto por quem o criou, considerando ainda os elementos fáticos presentes 

no contexto cultural, que por sua vez não coincide necessariamente com o contexto 

                                                 
80 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. p. 
375. 
81 SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 196. 
82 LARENZ, op. cit., p. 377. 
83 KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 189. 



 44

cultural de quem agora interpreta este texto84. Para a compreensão deste sentido contido 

no texto é necessário que se conheça o contexto em que está sendo desenvolvida a 

atividade hermenêutica. Conhecimento do contexto este, como sendo uma pré-

compreensão85, imprescindível para que se obtenha a informação adequada do texto 

objeto da interpretação, uma vez que sem o devido conhecimento da linguagem 

utilizada na elaboração deste e do contexto em que a norma é inserida, o texto 

normativo nada informará a quem o interpretá-lo86. 

A filosofia hermenêutica contemporânea insere o fenômeno da compreensão no 

plano real do “ser”, como algo que existe87. Mas, este ser existente só poderá ser 

captado caso haja condições prévias de compreensão. Pelas idéias desenvolvidas por 

Gadamer, a compreensão só será possível quando aquele que interpreta o texto já o 

aborda tendo uma pré-compreensão88 conseqüente do fato de estar sujeito e objeto da 

interpretação inseridos no mesmo horizonte de compreensão. Nesta fase atual da 

hermenêutica, a interpretação é tanto objetiva, pois condicionada pelos fatores da 

realidade, quanto subjetiva, uma vez que o intérprete aborda o texto com algum 

propósito, com alguma condição pré-estabelecida89. E, devido a este interesse presente 

na compreensão, o resultado da interpretação é a transformação do texto original em um 

texto diferente, uma vez que a compreensão de algo não é meramente reprodução, mas 

também criação90. 

Assim, voltando à discussão sobre hermenêutica jurídica, a interpretação de um 

texto normativo e sua aplicação em uma determinada situação de fato, tem como 

                                                 
84 SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 197. 
85 SALDANHA, loc. cit. 
86 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. p. 
377. 
87 SCHROTH, Ulrich. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 383. 
88 SCHROTH, loc. cit. 
89 SCHROTH, loc. cit. 
90 Ibidem. p. 384. 
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resultado uma resposta correta, porém, “contextualmente” correta. Não é correta em 

definitivo, uma vez que o corte da realidade escolhido pelo texto como seu objeto de 

tutela fica a mercê das alterações das relações humanas. Não sendo definitiva também 

porque a hermenêutica exige que o intérprete compreenda a assimetria histórica dos 

momentos da experiência91, as diferenças entre os horizontes de compreensão do 

momento em que o texto fora elaborado e do momento em que está sendo interpretado. 

A resposta obtida pela interpretação, uma vez sendo condicionada pelo contexto cultural 

e pelos valores intrínsecos influentes na captação de sentido do ordenamento jurídico é 

incapaz de permanecer como sendo “a” resposta possível, pelo fato de que tal contexto 

histórico sofre alterações92. 

O sentido normativo só será obtido com a utilização tanto dos elementos 

subjetivos quanto de elementos objetivos, que representa o corte da realidade escolhido 

para ser atingido pela lei, e suas devidas modificações circunstanciais. Com a interação 

destes elementos e a utilização de outros critérios para interpretação das normas se 

obterá o sentido normativo dos textos legais, sendo este existente mesmo antes do 

momento da interpretação, mas requerendo atividade para delimitá-lo. Havendo uma 

solicitação hermenêutica93 para busca e obtenção de possíveis sentidos. 

Desta forma, a hermenêutica jurídica não busca um sentido único do texto 

normativo, mas busca por sentidos possíveis, que aproximam a interpretação do 

momento e das circunstâncias de fato envolvidas no problema. Pode-se dizer que o 

resultado obtido pela interpretação apenas se aproxima de uma possível verdade para o 

direito, já que o conceito desta e o objeto da interpretação sofrem alterações históricas, 

causando interpretações divergentes, devido a mudanças de pontos de vista 

                                                 
91 SCHROTH, Ulrich. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 384. 
92 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. p. 
378. 
93 SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 199. 
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dominantes94. Por ressaltar as diferenças de momentos e por ressaltar que na atividade 

interpretativa há elemento criativo, a hermenêutica filosófica transparece a idéia de que 

a compreensão tem fundamento na dinâmica dos fatos da vida95, também tornando claro 

que pela interpretação verificam-se várias hipóteses de resultado e não apenas uma 

única96. Por outro lado, a hermenêutica contribui positivamente ao afirmar as 

insuficiências dos métodos de interpretação, mas problematiza quando beira a afirmação 

de que tais métodos seriam desnecessários97. 

Se o resultado de uma interpretação não é único e definitivo, é preciso que sejam 

limitadas as hipóteses variáveis derivadas de um texto e para isto funcionam os 

métodos, ou regras, de interpretação. Refere-se a estes métodos também como sendo 

hermenêutica, escapando do entendimento desta como sendo filosofia98. Como acima 

visto, fala-se hoje numa nova hermenêutica, como resultado de uma transição histórica 

de superação de métodos tradicionais pela incorporação de novos elementos, alterando a 

consciência teórica do mesmo fenômeno da compreensão. E esta diferença envolve mais 

a hermenêutica enquanto metodologia do que ela enquanto filosofia. 

A hermenêutica tradicional parte de uma pressuposição de que a interpretação da 

norma jurídica positivada é feita através de processo silogístico. Havendo assim, uma 

premissa maior, que seria a norma jurídica, uma premissa menor, que seria o caso real 

problemático apresentado que requer uma solução e a conclusão obtida, que se 

manifesta através da decisão aplicada ao caso, estabelecendo a norma individual que 

resolve o problema através de método lógico de subsunção99. A utilização deste método 

                                                 
94 SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 198. 
95 SCHROTH, Ulrich. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 385. 
96 Ibidem. p. 385. 
97 Ibidem. p. 386. 
98 KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 189. 
99 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 276. 
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e a crença na obtenção de verdades através dele, resulta da “conformação da ordem 

política e jurídica de acordo com um determinado modo de conceber a razão e com uma 

determinada concepção do Estado e da sociedade”100. Concepções estas aqui referidas 

como as produzidas pelo liberalismo dominante, rejeitando a idéia de que o direito 

positivo poderia ser incompleto, impossibilitando interpretações divergentes das que 

fossem logicamente obtidas pela subsunção da norma geral ao fato concreto. Assim 

atribuindo ao momento de interpretação e decisão uma feição um tanto quanto 

simplificada, resumindo-os a uma operação silogística padrão para todo tipo de 

situação, crendo no dogma de que a positivação do direito já de antemão previu uma 

solução para estes, restando apenas a busca desta. 

Os ideais liberais de estado requereram previsibilidade e segurança nas situações 

jurídicas, o que acarretou em codificação das normas e método subsuntivo de 

interpretação jurídica. A segurança jurídica obtida pelas codificações legislativas 

promoveu não somente maior previsibilidade do comportamento dos órgãos judiciais, 

como também facilitou o controle de suas atividades, vinculando tal atuação à 

conformidade com a lei positivada101. A atividade criativa dos juízes estaria assim 

tolhida pela exigência de que eles apenas aplicassem aquilo que de forma lógica seria 

obtido, garantindo-se pelo método silogístico que nenhum elemento subjetivo fosse 

levado em consideração no momento da interpretação jurídica. 

O modelo silogístico de interpretação jurídica fez crer numa auto-suficiência 

deste direito positivo, uma vez que sendo racional, seria suficiente por si102. Convicto 

de que a resposta para a solução do problema presente já havia sido dada pelo texto da 

                                                 
100 SILVA, Gustavo Just da Costa e. Os limites da reforma constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. 
101 HASSEMER, Winfried. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 285. 
102 SILVA, op. cit. p. 12. 
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norma, bastando apenas que sejam utilizadas regras próprias para sua obtenção103, este 

padrão hermenêutico ignora elementos relevantes para a busca de sentidos dos textos 

normativos. Elementos como, por exemplo, as influências das circunstâncias históricas 

presentes no momento da interpretação, o contexto cultural que cria valorações 

presentes no momento em que se interpreta e as influências que tais valorações exercem 

na hermenêutica. A crença nesta completude do sistema de direito positivo ignorou o 

fato de que as relações jurídicas são de tal complexidade que, com o tempo, problemas 

até então desconhecidos, e consequentemente não previstos pelas normas jurídicas, 

precisarão ser solucionados. E também que a resposta antes prevista como a correta, 

pode vir não mais a ser, devido à alteração das circunstancias culturais. Fatores que 

levam a uma re-análise quanto às possibilidades de interpretação de um texto 

normativo. 

Em uma determinada época e circunstância cultural foi necessário estabelecer 

um sistema de direito onde o pensamento fosse conduzido por dados apriorísticos, 

estabelecendo limites à subjetividade inerente ao ato de interpretar, através de um 

critério racional de obtenção de sentidos104. A necessidade de segurança na, e da, 

obtenção da resposta a ser aplicada ao problema jurídico, exigia a retirada de elementos 

subjetivos nesta atividade, pondo fé em uma racionalidade intrínseca às normas, o que 

viria a representar um modelo adotado por um determinado tipo de estado, o liberal-

moderno, para justificar sua organização e se fortalecer105. 

A idéia de que a norma em si, vista como objeto de conhecimento, seria 

suficiente para fornecer a decisão judicial foi superada, reconhecendo-se que o juiz ao 

                                                 
103 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 277. 
104 MAIA, Alexandre da. A determinação apriorística do conhecimento no direito. Anuário dos Cursos 
de Pós-Graduação em Direito, Recife, UFPE, n. 13, p. 17, 2003.  
105 Ibidem. p. 28. 
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interpretar e decidir também cria direito106. Constata-se a insuficiência do texto 

normativo como elemento capaz de isoladamente dar a resposta ao problema, mantendo 

sua relevância e imprescindibilidade para a hermenêutica apenas como um ponto de 

partida107, uma vez que, não há contida no texto uma única resposta a ser buscada pelo 

intérprete. Não possuindo a resposta apriorística para os problemas concretos, o texto 

normativo funciona como ponto de partida dos diversos caminhos possíveis. E somente 

com o processo de interpretação um destes possíveis caminhos será seguido, com o 

intuito de obter um resultado que seja adequado à situação. 

Isto não significa dizer que o sentido normativo de uma disposição jurídica só 

passa efetivamente a existir quando manifestado através de decisão, pondo fim ao 

processo de interpretação e aplicação da norma. Antes da decisão já existe previamente 

o texto da norma e o contexto ordenador que condiciona sua interpretação, mas por ser 

abstrata, a norma antes da decisão funciona como parâmetro de atuação, orientando e 

limitando a atuação humana108. E pela diversidade de possíveis sentidos da norma-texto 

e das variáveis influências que as circunstâncias provocam na interpretação, há uma 

solicitação hermenêutica intrínseca ao processo de tomada de decisões, atingindo-se um 

significado normativo próprio através de sua concretização em um caso real 

determinado109. A idéia que está superada é a da existência de uma estrita vinculação do 

juiz ao conceito legal. A exigência da atividade judicial estritamente presa ao disposto 

no dispositivo da norma, decorrente de uma noção paradigmática de Estado de Direito, 

não tem como resultado um cumprimento mais exato do direito positivo, funcionando 

                                                 
106 HASSEMER, Winfried. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 283. 
107 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 279. 
108 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 17. 
109 Ibidem. p. 17. 



 50

apenas como limite para seu cumprimento110. O dispositivo cria margens racionais para 

sua interpretação e aplicação, mas não impõe um tipo de vinculação da qual o juiz não 

exerça atividade criativa, uma vez que há hipóteses a serem escolhidas. Um método 

hermenêutico que defenda esta obediência unívoca à lei pretende esconder as 

inseguranças decorrentes de fatores reais e variabilidade de situações111. 

Mesmo superada esta idéia da estrita vinculação do órgão judicial ao texto 

normativo, ignorando fatores reais e subjetivos na atividade interpretativa, permanece a 

exigência e necessária utilização de métodos de interpretação. Tais métodos, ou 

critérios, da hermenêutica, evitam que o subjetivismo inerente ao processo de 

interpretação se sobreponha às exigências racionais a este. Tanto na hermenêutica 

tradicional quanto na que, contemporaneamente, se denomina “nova”, há critérios a 

serem obedecidos durante o processo interpretativo, a diferença está na incorporação de 

novos critérios e no conhecimento científico dos demais. Como anteriormente dito, o 

fenômeno é o mesmo, inclusive com o mesmo objeto e objetivo, a diferença está na 

compreensão teórica deste. 

 Foi necessário um parcial abandono do modelo de subsunção lógica da 

interpretação normativa, desconsiderando também a idéia de que o resultado desta 

atividade reproduza a intenção do legislador ao criá-la, já que a diversidade e alteração 

de significados lingüísticos presume a discordância entre a expressão verbal do texto 

normativo e a vontade de quem o criou, tornando necessária a utilização de  outros 

meios e técnicas para esta investigação112. A permanência dos critérios de interpretação, 

satisfazendo a exigência de racionalidade à atividade hermenêutica, não acarreta o 

fortalecimento da idéia de que ao serem utilizados, deles se atinja uma única resposta 
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correta, diante de várias hipóteses possíveis de serem obtidas113. O processo racional de 

utilização dos métodos de interpretação permanece apenas estabelecendo o leque de 

possibilidades de aplicação da norma114, deixando a obtenção da resposta adequada ao 

momento de decisão, onde há uma opção dentre as demais, produzindo a norma 

aplicada ao caso115. 

Pela inevitabilidade da consideração sobre elementos subjetivos inerentes ao 

processo de interpretação, novos critérios foram incorporados à metodologia 

hermenêutica tradicional, numa tentativa de compreender e limitar esta 

discricionariedade subjetiva na obtenção de sentido normativo. Por mais importantes 

que sejam os elementos lingüísticos e lógicos no processo de interpretação não puderam 

estes serem considerados únicos, sendo imprescindível a incorporação de outros para 

suprir suas deficiências116.  

No desenvolvimento da metodologia hermenêutica, Savigny já denunciava a 

insuficiência do modelo subsuntivo indicando que o ato interpretativo possui três 

elementos: o lógico, o gramatical e o histórico. Afirmando que o significado do texto só 

é manifestado com a compreensão do todo no qual ele está inserido, só através da 

compreensão de um sistema jurídico reconhecível117. Não é incorporando elementos 

lingüísticos e equações lógicas no método hermenêutico que Savigny inova, já estes 

estão presentes no modelo silogístico. Seja qual for o método aplicado, o elemento 

gramatical refere às palavras escolhidas para expressar a norma, o conteúdo lingüístico 
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que a transmite os significados dos atos legislativos118.  E o elemento lógico funciona 

como a conexão entre os sentidos dos elementos gramaticais utilizados119. 

O que passa a ser critério de interpretação, por contribuição de Savigny, são os 

elementos históricos e sistemáticos na hermenêutica jurídica. O elemento histórico 

representando a relevância quanto à diferença de momentos entre a elaboração da norma 

e o ato interpretativo, averiguando-se a evolução histórica das influências sócio-

culturais na compreensão do sentido normativo do dispositivo legal. E o elemento 

sistemático levando à compreensão da norma como parte integrante de uma ordem 

jurídica, evitando interpretações desta como objeto isolado já que está englobada no 

todo ordenador120.  

Mesmo contribuindo com a inclusão dos elementos histórico e sistemático na 

hermenêutica jurídica, Savigny mantém uma postura tradicional de condenar 

interpretações valorativas. Defende que com a utilização dos referidos critérios obtém-

se um conteúdo intrínseco à lei, cabendo ao juiz apenas executá-la e não aperfeiçoá-

la121. Mantém assim a posição de atribuir suficiência a uma atividade racional para 

obtenção de significados normativos e suas aplicações. Atribui-se ao autor a elaboração 

dos métodos tradicionais da hermenêutica jurídica, mesmo que posteriormente ele 

problematize a conexão puramente lógica entre regras e hermenêutica, passando a falar 

em consciência comum, em regras extraídas por abstração, em fins da lei e intuição do 

intérprete122. 

 Tais métodos tradicionais continuam fazendo parte da metodologia 

hermenêutica para interpretação e aplicação das normas jurídicas, não o foram 
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ignorados, apenas constatou-se que eles não asseguram a adequação racional da resposta 

obtida, nem conseguem afastar elementos teleológicos e axiológicos do fenômeno da 

compreensão. Não há desconsideração de métodos por superação de um paradigma 

científico, falar em “pós” positivismo ou em “nova” hermenêutica só pode ter algum 

sentido se isto for entendido como um movimento de mudança, um redimensionamento 

dos fundamentos hermenêuticos, com a incorporação de elementos ignorados pela 

interpretação positivista, sem que haja uma total substituição desta123. O que a “nova 

hermenêutica” faz é reincorporar valores meta positivos, antes excluídos da 

consideração científica124. 

 O caráter vago da linguagem jurídica é um dos fatores que explicam a 

introdução de elementos valorativos no processo hermenêutico125. A interpretação 

unicamente semântica da norma não proporciona segurança quanto à adequação do 

resultado. O que não significa que deva ser ignorado o sentido literal das expressões que 

manifestam a norma, este permanece sendo imprescindível para o processo 

hermenêutico, já que um mínimo de compreensibilidade exige-se da norma. Mínimo 

este que representa o início da atividade interpretativa, limitando o leque de possíveis 

sentidos da norma, mesmo não havendo garantia de que as expressões serão usadas com 

mesmo significado por todo o processo interpretativo. Possibilidade de variações esta 

decorrente das influências do contexto sócio-cultural em tal processo, de onde se 

verifica que na utilização de uma expressão lingüística já estão envolvidos elementos 
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valorativos condicionados ao contexto126. Mesmo funcionando como limite, o sentido 

literal da norma não exclui do processo hermenêutico a presença de elementos 

valorativos, havendo ainda margem para valorações e alterações subjetivas, pois as 

expressões possuem uma “identidade apenas suposta”127, influenciável pelo contexto 

interpretativo. O elemento gramatical da norma é apenas um dos critérios da 

interpretação, a partir dele os demais serão utilizados para alcançar um sentido que seja 

adequado ao problema jurídico a ser solucionado. Daí dizer que a consideração do 

elemento lingüístico como sendo suficiente para fornecer sentido à norma é fator 

contribuinte à superação da hermenêutica tradicional por ser base fundamental para a 

funcionabilidade do método de subsunção.  

A crença na resposta única adequada conseqüente do processo realizado 

seguindo os métodos de interpretação, não fez perceber que a utilização isolada de cada 

critério pode levar a diversos resultados diferentes. Ignorou-se a condição de que 

mesmo após a aplicação dos métodos tradicionais os resultados obtidos podem ser 

diferentes128, e em sendo diferentes um deles precisará ser escolhido129. 

Reincorporando à discussão, elementos valorativos já que diante das diversas 

possibilidades de sentidos resultantes do sentido literal e do método tradicional de 

interpretação, haverá valoração quando dentre os possíveis sentidos obtidos, um será 

escolhido como o adequado para apresentar a resposta ao problema130. 

Esta renovação na compreensão do fenômeno de busca de sentido normativo dos 

textos legais através da nova hermenêutica é decorrência de processo histórico onde se 
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verificou a insuficiência das concepções jusnaturalistas e juspositivistas quanto às 

fontes de direito e sua aplicação no real. É a experiência histórica, com ênfase na 

contemporânea pós-guerras, demonstra que a doutrina clássica do Direito Natural falhou 

por subestimar a complexidade das estruturas sociais modernas e demonstra que o 

positivismo contribui com as codificações, mas o pressuposto de que o legislador agira 

sob forte consciência moral já não mais contribui para validade das leis131. As recentes 

teorias procuram não entrar na dicotomia radical entre as correntes, buscando pontos 

onde houve acertos, evitando falácias provocadas pelos extremismos.  

Busca-se incluir o sujeito que conhece o direito no mesmo horizonte de 

compreensão deste objeto, evitando a idéia de que o fundamento do direito está além do 

contexto em que está inserto. O enfraquecimento da idéia de que haja algum 

fundamento indisponível ao direito, promovido por resquícios da idéia deste enquanto 

coisa a ser conhecida, fortaleceu teorias analíticas do direito influenciadas pela 

matemática e pela filosofia da linguagem, que buscaram separar rigorosamente direito 

de moral, e fatos reais das previsões normativas132. Esta renovação na filosofia do 

direito que originou “neo”positivismos e nova hermenêutica partem do ponto em que 

não radicalizam as diferenças entre as teorias analíticas e a hermenêutica, tendendo mais 

para a cooperação entre estas do que para o embate133. 

Não houve uma aproximação somente entre teorias analíticas e hermenêuticas. O 

percurso histórico da filosofia do direito fez com que os antagonismos entre suas 

diversas escolas perdessem importância, pois, apesar de possuírem pressupostos e 

pontos de vista distintos, concordam na existência de um objeto específico no direito 
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que não pode ser visto nem como algo natural, nem como algo psíquico134. Apesar da 

permanência de pontos antagônicos, com a evolução das escolas jusfilosóficas, elas 

concordam em reconhecer a insuficiência do conceito positivista de ciência, e sua 

influência para compreensão da ciência jurídica, concordando também em reconhecer a 

ordem jurídica, enquanto forma espiritual, como algo que existe no plano real, algo que 

“é”135. Sendo relevante também para a atual discussão jusfilosófica o reconhecimento 

de que a compreensão do direito envolve, pelo próprio sentido deste, uma pretensão de 

ser justo, no sentido de uma pretensão normativa de tornar reto136. 

Um dos pontos que enfraqueceu a teoria objetivista da interpretação foi sua 

incapacidade de demonstrar a origem dos sentidos que preencheriam os conceitos da 

ciência jurídica. Com a constatação de que a busca por este sentido estaria fora do 

âmbito da própria lei e com a aversão de qualquer retorno a um entendimento 

jusnaturalista, buscou-se a captação de sentidos nos fatos jurídicos137. Tal idéia, 

compreendendo a captação de sentidos inerentes à ciência jurídica através dos fatos não 

pode vingar pois, como visto, escolas que defendem o objeto do direito como algo 

natural ou psíquico caem na falácia de não reconhecê-lo enquanto sistema normativo 

que existe. O que levou ao fortalecimento de que o conceito seria desnecessário, caso o 

direito fosse guiado por necessidades vitais, ou interesses. Jurisprudência dos interesses 

esta que por sua vez pecou pela aplicação equivocada e ambígua da expressão 

“interesses”, entendendo-a ora como fundamento de motivação do legislador e ao 

mesmo tempo funcionando como objeto e critério de valoração138. 
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Apesar das falhas, a jurisprudência dos interesses contribui com uma posição 

contrária à da interpretação do direito enquanto objeto isolado da vida real, ao indicar a 

presença de uma série de hipóteses diferentes de interesses em discussão num caso, o 

que requer uma opção dentre as variáveis da lei, o que corresponde a uma valoração139. 

Em reconhecendo o conteúdo valorativo do processo de interpretação e aplicação da 

norma jurídica, passa o problema a residir na atribuição de racionalidade a esta 

valoração, evitando recair em subjetivismo inaceitável aos padrões contemporâneos. 

Para a jurisprudência de valores, o juiz ao interpretar a lei leva em consideração a 

maneira pela qual o legislador valorou os diferentes interesses e necessidades, dando 

prevalência a quaisquer dentre estes quando da elaboração da lei, o que servirá tanto 

para resolução de casos diretamente regulados por ela, quanto para casos não regulados 

mas tratados analogamente sob mesmos critérios de valor140. 

Apesar da contribuição na diminuição da ênfase na questão dos interesses da 

interpretação, ao indicar a presença de valorações anteriormente feitas que influem no 

processo de compreensão de sentido normativo, a jurisprudência de valores superestima 

a capacidade do legislador de prever situações a ser tuteladas pela lei. Escapa ao 

entendimento desta escola, situações que surgem às quais o legislador não pôde ainda se 

manifestar a respeito, situações nas quais desaparecem os pressupostos pelos quais ele 

chega a uma determinada valoração e situações onde poderá haver colisão entre normas 

sem que se possa identificar qual dentre estas seria a prevalente, o que abre 

oportunidade para a existência de valorações posteriores e adicionais à do legislador141. 

Valorações posteriores estas que serão realizadas pelo juiz ao momento de interpretação 

e aplicação da norma para solução de um caso a que lhe é apresentado. A valoração 
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pessoal do Juiz pode ser objetiva no sentido de ser derivada de um critério objetivo, 

qual seja, a norma. No entanto, não há como negar que na atividade judicial há elemento 

criativo, no sentido de se dar uma nova valoração, optando-se por uma entre várias 

hipóteses de ser aplicada. 

Tal constatação auxilia ainda mais no enfraquecimento do modelo subsuntivo de 

interpretação de normas jurídicas. Apesar de continuarem sendo observadas as regras da 

lógica aplicadas à atividade interpretativa, para a compreensão de sentidos é preciso que 

se vá além, sendo difícil negar a presença de elementos subjetivos em tal fenômeno142. 

Se de uma expressão lingüística há várias hipóteses de sentido e se em cada sentido há 

um valor diferente envolvido, então, ao optar por um destes para funcionar como 

resposta adequada ao problema lhe apresentado estará o órgão judicial exercendo juízo 

de valor, sendo inevitável que na resposta a um caso concreto haja elementos subjetivos 

derivados da valoração judicial. Se é assim impossível de se obter tal resposta sem que 

se extinga um grau de subjetividade ao fenômeno da interpretação, a preocupação então 

gira em torno da racionalização desta valoração subjetiva, tentando controlar esta ao 

atribuir-se critérios objetivos a serem seguidos ao momento da compreensão. 

Há posições que atribui plena discricionariedade à interpretação por ser 

impossível atribuir aos critérios objetivos desta uma sistematização hierárquica devido à 

diversidade destes143. Idéia esta que dificulta a atribuição de fundamentação racional 

aos juízos de valor inerentes à interpretação, levando a crer que seria o juiz que captaria 

o sentido da norma a servir como decisão, ficando ele desvinculado do sistema legal e 

constitucional144. O vínculo que liga o órgão judicial ao ordenamento jurídico não se 

caracteriza pela limitação de sua atividade a incursões lógicas pela subsunção, mas 
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também, mesmo que se defenda a existência de elemento criativo na interpretação 

judicial, não é de toda livre e desvinculada de fundamentações racionais. Se a 

interpretação for discricionária, agindo o juiz sob seu arbítrio, a cada caso real 

apresentado ao crivo judicial caberia uma medida de justiça específica para aquela 

situação, o que sobrelevaria a um casuísmo onde o direito e a justiça se manifestariam a 

cada vez de forma diferente, ficando a questão das fontes e dos valores sem critérios e 

desmedidos. 

Para evitar tal individualização do que seria justo, alguns autores apresentaram 

um sentimento jurídico como critério geral para atribuir a uma decisão a qualidade de 

justa ou injusta145. Apresenta-se a possível existência de um sentimento uniforme do 

ordenamento jurídico sobre a questão em caso, agindo o juiz sob influência deste sentir 

ao interpretar e aplicar a norma. Sentir este, que não poderia funcionar como critério 

distintivo para averiguação do melhor método hermenêutico a ser aplicado no caso, nem 

como fator de uniformidade suficiente para evitar casuísmos judiciais, uma vez que não 

haveria como se captar este sentimento sem que cada um tivesse sua maneira individual 

de faze-lo. A cada situação haveria a manifestação de um sentimento jurídico do órgão 

judicial, coincidindo ou não com os sentimentos dos envolvidos no problema, sem que 

houvesse uma forma racional de controlar qual destes se sobreporia aos demais146. 

Mesmo que o critério do sentimento jurídico contribua para levar o intérprete à 

reflexão sobre possíveis fundamentos do que seria o resultado correto para o problema, 

permanece a questão sobre a racionalidade na captação deste sentimento de adequação e 

justiça147. Na pretensão de tornar racional a obtenção da decisão adequada ao caso, 

tratando de forma global os problemas relativos à situação real, objetivando obter um 
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consenso racional entre os participantes da discussão, surgem as teorias da 

argumentação, em especial a tópica, como modelo hermenêutico da ciência jurídica148. 

Mesmo sendo defeso falar-se em uma teoria da argumentação, as escolas derivadas 

desta contribuem para fortalecer a superação do padrão dicotômico positivismo jurídico 

versus direito natural, uma vez que, são adversas à idéia de um sistema fechado de 

fontes jurídicas, não reconhecem o modelo subsuntivo como raciocínio adequado para 

interpretação de normas jurídicas e demonstram a falibilidade do modelo tradicional de 

interpretação ao defender a existência ilimitada de elementos da interpretação que 

fundamentam decisões jurídicas149. 

Mesmo com tais contribuições as teorias da argumentação não conseguem 

superar de forma plena “ontologismos” presentes na dualidade positivismo e direito 

natural, pois trabalha com a idéia da existência de argumentos como objetos de 

conhecimento, funcionando estes como dados apriorísticos a serem utilizados quando 

interpretando-se um caso em busca de uma solução adequada. Se tal solução for obtida 

através de argumentação, fica o problema em saber até quando serão considerados os 

pontos de vista que envolve a questão problemática, o que desemboca no problema 

sobre qual o ponto final do diálogo, levando então à consideração difícil sobre a 

admissibilidade de argumentos no processo e sobre um valor que cada um possa ter150. 

Hierarquização de argumentos esta que se torna a crítica maior à tais teorias, por não 

responder a respeito da utilização discricionária de possíveis pontos de vista. 

No que diz respeito a defender um pensamento problemático ao invés de um 

sistema fechado de previsões abstratas de fatos reais e na desconsideração de um 
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catálogo limitado de elementos interpretativos, não divergem as teorias argumentativas 

da ciência hermenêutica151.  No entanto, recaem em divergência pelo fato da 

hermenêutica admitir a influência de elementos irracionais na obtenção do direito e pelo 

fato das teorias da argumentação não evitarem a objetividade do conhecimento jurídico, 

ao trabalhar com argumentos pré-estabelecidos como cânones necessários à obtenção de 

resposta adequada152. Da mesma forma que os defensores da subsunção, como método 

tradicional da interpretação, afirmavam a suficiência das previsões escritas presentes 

nos textos legais para obtenção de seu sentido normativo, as teorias da argumentação 

não levam em consideração o acaso e o surgimento de possíveis novos pontos de vista, 

ao defenderem a suficiência do já disponível catálogo de argumentos. O que as leva ao 

problema de não relativizar as respostas ditas como adequadas, ou não aceitar que haja 

uma pluralidade de respostas possíveis153. 

Negando um sistema fechado de respostas pré-estabelecidas para os problemas 

jurídicos, relativizando a idéia de uma resposta única para cada problema e 

considerando a existência de elementos irracionais e intersubjetivos na atividade 

interpretativa, volta-se aqui a ponto acima trabalhado sobre a hermenêutica enquanto 

ciência e enquanto método para compreensão das normas jurídicas. Com o 

desenvolvimento das idéias hermenêuticas a compreensão do texto deixa de ser algo 

objetivo, por incluir elementos subjetivos ao processo de interpretação, tais como 

interesses e valorações originais do autor do texto. Incluindo o sujeito-intérprete no 

mesmo contexto cultural onde o texto está, a compreensão já não é mais vista como 
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produto de um indivíduo, mas sim como fenômeno inserto na tradição de uma 

sociedade154.  

A compreensão é agora considerada como algo que existe, e que se manifestará 

através da interpretação155. Ficando ainda o problema do como se realiza a 

compreensão, ou melhor, quais as condições necessárias para que haja a interpretação. 

Contribuindo para a solução desta questão, a hermenêutica gadameriana defende que a 

interpretação só é possível quando o sujeito-intérprete parte para o texto contendo uma 

pré-compreensão do que será lido, ficando a leitura do texto orientada pelo contexto real 

que envolve sujeito e objeto de compreensão156. O intérprete precisa estar munido desta 

pré-compreensão para ficar inserido no próprio processo do compreender, referindo-se 

esta à necessidade de ter o sujeito noções prévias quanto à coisa sobre a qual o texto fala 

e à linguagem utilizada para tal, formando assim, uma conjectura de sentido157. A pré-

compreensão necessária à interpretação não seria apenas resultado de conhecimentos 

científicos adquiridos na área sobre a qual o texto versa, neste processo estão inclusos 

também experiências subjetivas e relações inter-subjetivas, como fatos e contextos 

sociais158. 

Para Gadamer, a compreensão do texto só é possível àquele que possuir acesso 

ao que está contido no texto, sendo a pré-compreensão o que fornece tal acesso159. O 

que ligará objeto e sujeito no processo de compreensão é, inicialmente, a linguagem e, 

além dela, a cadeia de tradição da qual texto e intérprete fazem parte, cadeia esta que 

representa o processo histórico existente desde o momento da elaboração do que está 

sendo interpretado à presente interpretação, incluindo a transmissão do texto pelo fluxo 
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histórico160. Desta forma, munido daquilo que a pré-compreensão o fornece, o intérprete 

aplicaria seu próprio estado de consciência contextual no momento em que compreende 

uma informação que lhe foi transmitida161, ficando este círculo da hermenêutica 

caracterizado como sendo atividade interpretativa entre as informações que a tradição e 

contexto histórico passado fornecem ao texto, e o conhecimento possuído pelo sujeito-

intérprete somado ao contexto no qual está inserido162. 

Levando tais considerações à hermenêutica jurídica, a pré-compreensão 

necessária ao jurista quando em busca de sentido da norma não é derivada somente do 

estar acostumado à linguagem utilizada por esta e da cadeia histórica inerente a textos 

jurídicos e suas decisões, ao intérprete é necessária a compreensão do contexto histórico 

presente, com a conjetura social a que está inserto e as relações da vida a que as normas 

se referem163. Desconsiderar a presença e captação de elementos do contexto real no 

processo interpretativo seria considerar suficiente o apanhado lógico do modelo 

subsuntivo para aplicação das normas jurídicas, uma vez que se pressuporia a 

completude da norma positiva ao se afirmar adequada para uma determinada situação, 

afirmando também que tal situação de fato seria tão facilmente compatível com a 

descrita pela norma. Devido à complexidade das situações de fato e à incompletude dos 

textos legais, o que haverá é considerar-se o texto como início para interpretação e, em 

havendo conclusão, estar o texto somado a série de outras interpretações que ao regular 

sua adequação ao caso, possivelmente o terá modificado ou o enriquecido164. 

Este processo de captação de sentido normativo dos textos jurídicos envolve pré-

compreensão e tradição histórica, envolve diálogo entre as hipóteses descritas no texto e 

                                                 
160 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. p. 
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162 GADAMER, Hans-Georg apud SCHROTH, op. cit., p. 384. 
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os elementos reais presentes no contexto de fato no qual se insere o caso em busca de 

uma norma adequada a solucioná-lo. O sujeito-intérprete não se absterá do vínculo com 

o ordenamento jurídico, uma vez que partirá do elemento textual já existente, mas 

incluirá no processo de compreensão elementos derivados do fluxo histórico e do 

contexto de fatos presente. 

Da consideração quanto a estas idéias acima discutidas é que o modelo de 

subsunção e os elementos tradicionais de interpretação da hermenêutica tradicional 

foram sendo revistos e criticados, provocando surgimento de paradigma diferente na 

hermenêutica jurídica. Paradigma este que não mais, ou dificilmente, defende a 

unicidade de resposta a uma questão jurídica, pois concorda com a pluralidade de 

hipóteses adequadas. Não recai em radicalismos positivistas ou jusnaturalistas, uma vez 

que vislumbra a existência de elementos irracionais, ou pouco racionais, na 

interpretação e aplicação do direito, mas ao mesmo tempo exige ao menos uma tentativa 

de fundamentação racional. 

Concordando com a insuficiência da descrição gramatical da norma para 

adequar-se como solução ao caso apresentado, defendendo ainda que neste processo de 

captação de sentido normativo, e aplicação deste, há informações necessárias derivadas 

pelo próprio caso a ser solucionado, que, somadas à pré-compreensão derivada da 

linguagem, dos conhecimentos técnicos e da experiência com o contexto real da vida, 

construirão a norma de decisão possivelmente adequada ao problema, chega-se à teoria 

de Friedrich Müller, escolhida como marco deste trabalho. Ficará reservado um tópico 

específico para sua metódica estruturante, para depois adaptar tais idéias à problemática 

do controle das omissões legislativas. Mas antes disto, aborda-se como tais mudanças 

hermenêuticas atingem a interpretação das normas constitucionais, por serem também 

objeto da problemática discutida. 
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2.2 UMA NOVA COMPREENSÃO DA PRETENSÃO NORMATIVA DAS 

NORMAS CONSTITUCIONAIS 

 

 Como espécie de normas jurídicas, as mudanças no padrão de interpretação 

ocorridas na hermenêutica jurídica interferem na compreensão e aplicação das normas 

constitucionais, respeitando-se peculiaridades próprias da hermenêutica 

constitucional165. Não que haja diferença de métodos para captação de sentidos 

normativos entre regras infraconstitucionais e regras constitucionais, sejam quais forem, 

permanece o argumento contrário à suficiência da técnica lógica de subsunção para 

atribuição de significados, ocorre que no caso destas últimas, deve ser levado em 

consideração a sua natureza política166. Se para as normas infraconstitucionais os 

critérios tradicionais de interpretação não seriam capazes de alcançar respostas únicas, 

nem evitariam a incorporação de elementos subjetivos no processo hermenêutico, muito 

menos assim obteriam êxito quando se trata de normas da constituição. 

 Seria contestável apresentar um método como sendo absoluto para compreensão 

de sentido das normas da constituição, uma vez que a ordem constitucional envolve 

valores culturais167. A interpretação das normas constitucionais seria menos dificultosa 

caso este seu conteúdo político fosse ignorado, caso não fosse levado em consideração 

os valores e fins da constituição, que são ao mesmo tempo jurídicos e políticos. Daí a 

impossibilidade de exclusão de qualquer destas “personalidades” da Constituição da 

atividade interpretativa de suas normas, devendo haver equilíbrio dos dois fatores na 

atividade hermenêutica168.  

                                                 
165 GALINDO, Bruno. Direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2003. p. 127. 
166 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 461. 
167 BONAVIDES, loc. cit. 
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 66

Há elementos valorativo e ideológico na elaboração e aplicação das normas 

infraconstitucionais, mas nas constitucionais a carga de tais elementos é maior do que 

nas demais, uma vez que estas expressam as escolhas políticas presentes ao momento da 

elaboração do texto constitucional169. Sendo relevante a consideração quanto à vontade 

do legislador como fator integrante no processo interpretativo, não como busca do que 

especificamente o sujeito quis, mas sim como uma referência histórica na mudança de 

contextos. 

 Além do conteúdo político das constituições, outro fator que torna ainda mais 

complexa a interpretação de suas normas é a posição que esta assume na ordem jurídica. 

Estando em nível hierárquico superior às demais e funcionando como seu fundamento 

de validade, a hermenêutica constitucional dará relevância a esta situação, uma vez que 

a interpretação a ser dada a um dispositivo da constituição produzirá efeitos sobre a 

interpretação a ser dada às demais normas. Pelo manifesto conteúdo político-ideológico 

de suas normas, a constituição funciona como diretriz fundamental da ordem jurídica170, 

devendo a conformidade com o texto constitucional funcionar como critério de 

interpretação das demais normas. Dos diversos sentidos possivelmente obtidos pelo 

processo interpretativo, excluem-se aqueles que estão em desconformidade com a 

diretriz constitucional, dando-se preferência aos que se compatibilizam com tal critério.  

No entanto, este “estar em conformidade com a constituição” não é algo 

estabelecido apriorísticamente, já que a própria Constituição é objeto de compreensões. 

Dependendo do sentido que seja atribuído às normas constitucionais se poderá verificar 

a compatibilidade entre estas e as demais normas integrantes do sistema jurídico. 

Consideração esta que reforça a crítica quanto à adoção do modelo dogmático 

tradicional para interpretação de normas, uma vez que este ao tentar excluir elementos 
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ideológicos não dá relevância à influência destes na hermenêutica constitucional e o 

reflexo da constituição na ordem jurídica global. Ignora ainda o fato de que a 

hermenêutica constitucional possuindo conteúdo político-ideológico é mutável, sendo 

assim, a cada alteração no contexto interpretativo da norma constitucional altera-se 

também o que virá a ser o “estar em conformidade com a constituição”, critério este que 

por sua vez produz mudanças na interpretação das normas infraconstitucionais. 

 Pela dogmática dos métodos tradicionais da hermenêutica jurídica, a ordem 

jurídico-constitucional é compreendida e aplicada através de operações lógicas que 

fazem parecer esta ordem como sendo algo completo e sem falhas ao qual o intérprete 

está submisso171. Acontece que tal crença na completude do sistema positivo e na 

aplicabilidade de operações lógicas para obtenção de sentidos é fruto de um momento 

político específico, quando a burguesia satisfeita com a consolidação do Estado liberal 

desconsidera idéias jusnaturalistas, com receio de que a força de seus argumentos 

ameaçasse seu domínio sob as demais classes172.  

Com a reformulação do liberalismo através de um redimensionamento da 

democracia, com o desenvolvimento de ideais com maior ênfase social, gerados 

consoante crises econômicas, conseqüentemente a ocorrência de lutas das demais 

classes subordinadas por alteração no panorama político é que a classe burguesa foi 

perdendo poder, diminuindo assim o padrão liberal do direito173. O que por sua vez 

modifica a maneira como compreender a ordem jurídica, acarretando alterações no 

padrão hermenêutico de interpretação e aplicação dos dispositivos positivos.  

Este fluxo histórico de idéias políticas correspondendo paralelamente a 

mudanças na hermenêutica reforça a constatação de que a toda técnica há uma 
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172  VERDÚ, loc. cit. 
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confluência de ideais, interessando a cada contexto cultural a defesa de determinados 

fins sociais ou econômicos174. O que leva à consideração de que a hermenêutica não é 

livre de influência de valores sociais e políticos, pois os métodos de interpretação 

adotados corresponderão a intenções, a objetivos presentes nos sistema jurídico-político. 

Sendo ainda mais difícil defender a idéia de uma hermenêutica constitucional 

axiologicamente neutra, uma vez que as próprias normas constitucionais representam 

ideais e opções políticas175. 

Devido às influências do contexto político sobre a interpretação das normas 

constitucionais, as mudanças da “tradicional” para a “nova” hermenêutica incluem além 

das demais modificações hermenêuticas (pluralidade de sentidos, insuficiência do 

método subsuntivo, inclusão de elementos não lógicos no processo interpretativo, 

diversidade lingüística etc.) uma preocupação específica com o texto da constituição, 

que seria a busca por sua efetividade. Não há então duas técnicas de interpretação, uma 

para normas infraconstitucionais e outra para as constitucionais. Os elementos da 

interpretação são os mesmos, mas devido aos fatores que diferenciam normas 

infraconstitucionais das constitucionais, a interpretação destas tem um desafio a mais, 

que seria o de alcançar sua eficácia e concretizando-las176. 

 Para que a constituição tenha maior eficácia perante a sociedade é preciso levar 

em consideração o contexto no qual a norma constitucional se manifesta, uma vez que a 

constituição, ao mesmo tempo que pretende condicionar a ordem social através de suas 

regras, é por sua vez condicionada por esta. Não podem as normas constitucionais se 

afastarem da sociedade, ignorando os elementos de interpretação produzidos por esta, 

sob risco de dizer-se delas como sendo algo anacrônico e ininteligível.  
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175 GALINDO, Bruno. Direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2003. p. 129. 
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Devido a esta influência recíproca entre norma constitucional e contexto social 

fica difícil defender que a constituição somente é interpretada por determinado grupo 

fechado de pessoas, a quem caberia exclusividade para afirmar seu sentido normativo. 

Para superar tal idéia que desconsidera a presença de elementos sociais no processo de 

captação de sentido das normas, faz-se necessário pensar em uma sociedade aberta de 

intérpretes da constituição, onde todos os que vivem a norma constitucional estariam 

envolvidos e de alguma forma participando de tal processo, sejam estes intérpretes, 

órgãos públicos, cidadãos ou organizações particulares177. Não que esta idéia quanto a 

uma sociedade aberta de intérpretes defenda a possibilidade de se captar todas as 

opiniões a respeito da norma constitucional, pois isto seria impraticável e inviabilizaria 

qualquer processo de interpretação e tomada de decisão que envolva dispositivo da 

constituição. O que desta sociedade aberta se afirma é a relevância de todo o contexto 

social, cultural e político, deve ser levado em consideração ao momento em que se 

aplica um dispositivo da constituição, mesmo que seja para solucionar casos entre 

particulares isolados. 

Todos os que estão presentes no sistema em que se manifesta a norma, 

convivendo com ela no mesmo contexto, são, mesmo que indiretamente, intérprete 

desta178. Mesmo que esta qualificação de intérprete seja compreendida em seu amplo179, 

como um sujeito incorporado na mesma contingência em que a norma se faz presente. 

Contingência esta que deverá ser analisada como elemento integrante do processo de 

interpretação e tomada de decisões jurídicas. Ao estabelecer uma abertura no leque de 

intérpretes constitucionais, a hermenêutica constitucional contemporânea interliga 
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estado enquanto ordem jurídica, e estado enquanto sociedade180. Evitando radical 

separação entre o que é jurídico e abstrato, com o que for social e real, incluindo neste 

laço, elementos político-sociais, teleológicos e axiológicos. 

 É possível encarar a teoria de Peter Häberle como contribuinte ao coro dos 

teóricos que criticam a aplicação de método subsuntivo às normas constitucionais. O 

paradigma da pluralidade de intérpretes da constituição contraria a lógica subsuntiva, 

uma vez que integra elementos da realidade no processo de interpretação181, 

incorporando critérios não essencialmente jurídicos e não essencialmente racionais a tal 

fenômeno. Esta idéia da sociedade plural de intérpretes reforça a inviabilidade do 

modelo onde decisões são tomadas sem que sejam levados em consideração fatores 

sócio-culturais da realidade, modelo em que se imagina que o sujeito (o órgão oficial 

responsável pela tomada de decisão), perante um problema a ser resolvido (o caso a ser 

decidido), captará o sentido de um específico dispositivo legal mediante operação 

lógica, obtendo assim a resposta para o problema apresentado. Häberle inclui na 

hermenêutica constitucional forças sociais que representam parte da mesma realidade 

em que se insere a constituição, levando em consideração o fato de tais forças não serem 

apenas objetos-condicionados desta, mas também sujeitos-condicionadores182. O órgão 

jurisdicional, tribunal constitucional ou não, deverá interpretar a norma constitucional 

evitando anacronismos, adaptando a atividade interpretativa à vivência pública da 

constituição183.  

O argumento defendido pela nova hermenêutica é atribuir insuficiência ao 

conteúdo lingüístico do dispositivo constitucional, para por si fazer-se efetivo e 
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concretizar o mandamento ali disposto. Devendo haver compatibilidade entre a norma e 

os elementos reais que a circundam. Para que a qualidade de ser “lei fundamental” seja 

dada à constituição, não basta só o fato desta ser considerada topo da cadeia hierárquica 

normativa. Não será através de operações lógicas que as demais normas inferiores 

obterão seus fundamentos de validade, uma vez que pela diversidade de significados 

dos elementos gramaticais do dispositivo não haverá um sentido literal que seja “o” 

único fundamento. 

 Já se afirmou que constituição deva consistir verdadeiramente o fundamento dos 

demais tipos normativos, informando-os, fazendo com que estes se baseiem nela e 

sirvam como meio de irradiação dos preceitos dela184. Trazendo implícita a idéia da 

necessidade de fazer com que aquilo que se fundar na constituição, seja de um modo e 

não de outro185. Tais idéias tiveram sua relevância por salientar a importância da 

conformidade com a constituição como parte integrante do processo de busca de 

significados das normas. No entanto, esta idéia torna-se um tanto contestável quando se 

constata sua tendência em defender a existência de um fundamento único às leis, que 

impossibilitaria pluralidade nas formas pelas quais se manifestam. O que de tais 

argumentos interessa é reforçar a influência de elementos político-sociais na 

interpretação das normas constitucionais, através dos fatores reais do poder186, sendo 

estes considerados elementos materiais que condicionam as leis e as atividades 

públicas187. Não por atribuir fundamento e sentido únicos, mas por configurar o 

contexto no qual ocorre o fenômeno da interpretação. 

 Ao mesmo tempo que há fatores reais que condicionam a compreensão e 

aplicação das normas constitucionais,  há por outro lado uma força também 
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condicionante das próprias normas constitucionais ao moldar o contingente real. É 

necessário que ao processo de interpretação e tomada de decisões constitucionais, seja 

incorporado o contexto social no qual a ordem jurídica está inserida, assim 

compatibilizando realidade e norma. No entanto, não se deve reconhecer a força 

influenciadora da realidade sobre a norma, sem que se também reconheça a força 

ordenadora da norma sobre a vida. Defender que apenas a realidade produz efeitos sobre 

a constituição é negar o caráter jurídico desta188. 

 Para que não se perca o caráter normativo-vinculante dos dispositivos 

constitucionais, ordenação e realidade devem ser contempladas sob condicionamento 

recíproco189. Tanto a realidade influencia a constituição quanto esta última condiciona o 

plano da realidade. Se a pretensão da norma é ser aplicada a um caso real presente, esta 

não pode ser interpretada de forma independente da realidade sócio-cultural, afastando 

do processo de tomada de decisões as condições materiais de aplicabilidade 

normativa190. Condições estas que estão no próprio texto constitucional, considerados 

não somente como algo conseqüente das forças sociais e políticas, uma vez que como 

tipo normativo representa também um dever ser, conformando a realidade política e 

social às suas pretensões191.  

Em uma constituição há fins políticos escolhidos como sendo ideais para uma 

determinada sociedade em determinado contexto histórico. Caso não seja atribuída às 

normas constitucionais a capacidade de por em prática esses ideais, desconsiderando a 

reciprocidade de condicionamentos entre norma e realidade, retira-se do texto 

constitucional sua força jurídica, deixando-o apenas com uma construção teórica e 
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abstrata do Estado, estéril e inerme frente às forças reais192. Konrad Hesse defende a 

constituição como força ativa determinante onde haja meios para serem realizadas as 

previsões nela contidas, um texto legal com força suficiente para tornar concreta a 

ordem por ela configurada abstratamente, devendo haver  então uma vontade de 

constituição193.  

Konrad Hesse tenta resgatar a juridicidade das constituições defendendo esta 

força condicionadora recíproca entre realidade e constituição. Nesta tarefa de 

consolidação do caráter normativo da constituição e redimensionamento de sua força 

determinante, Hesse atribui à interpretação papel significativo, levando a hermenêutica 

constitucional a um máximo de concretização normativa194. Reforça ainda o autor, o 

coro dos adversos à aplicação exclusiva do modelo da subsunção ao processo de 

interpretação de normas jurídicas, em especial as constitucionais, afirmando a 

necessidade de correlação entre fatos reais e proposições normativas195. 

No entanto, ainda ficará sem resposta a questão de como haveria o entrelace 

entre a norma em abstrato, os fatores reais influentes e os elementos apresentados pelo 

caso concreto. Hesse atribui maior caráter jurídico ao texto constitucional sem 

desmerecer seu caráter político, pois dá relevância ao contexto sócio-cultural na 

aplicação da norma constitucional. Mas, não demonstra com clareza a forma como tais 

fatores reais e elementos textuais se envolveriam no processo de interpretação e tomada 

de decisões judiciais. Sendo então sua idéia a respeito da concretização constitucional 

relevante por estabelecer princípios norteadores desta, mas pecando em generalidade e 

abstração196. 
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Dando continuidade à renovação da interpretação constitucional, seguindo o 

caminho trilhado pelos mesmos que sofreram influência das idéias gadamerianas quanto 

à pré-compreensão e círculo hermenêutico, surge a metódica estruturante de Friedrich 

Muller. Com a pretensão de diminuir a generalidade das idéias anteriores, Müller adota 

método racional onde o dispositivo escrito dá início e orienta todo o processo de 

concretização normativa, somado aos elementos externos de construção da norma-

decisão, obtidos pelos dados fornecidos pelo caso e pelo próprio sistema jurídico. À 

metódica estruturante de Müller será reservado um ponto específico por funcionar esta 

como marco teórico deste trabalho, crendo-se na possibilidade de sua aplicação para 

auxiliar o controle das omissões inconstitucionais.   

O mérito de demonstrar a insuficiência da interpretação exclusivamente 

lingüística das normas constitucionais e de reforçar a idéia quanto à incompletude do 

sistema constitucional positivo não atribui impecabilidade à hermenêutica 

contemporânea.  As novas considerações teóricas reforçam o caráter político e subjetivo 

da atividade interpretativa, salientando a incapacidade de se alcançar a verdade única 

para solução de problemas constitucionais, no entanto, isto não resolve problemas 

relativos ao controle da subjetividade inerente ao processo interpretativo, problemas 

sobre a possibilidade de fundamentação e justificação racional das valorações subjetivas 

influenciadoras da tomada de decisão197.  

A questão está em buscar um método que racionalize, na medida do possível, a 

subjetividade na interpretação sem que esta isto signifique necessária coerência 

silogística ou hierarquia lógica entre critérios hermenêuticos. A resposta se aproximaria 

mais de um uso fundamentado e possivelmente racional de elementos culturais no 

processo de interpretação. Defensável seria negar a presença de valorações sociais e 
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culturais na hermenêutica constitucional e não atribuir natureza jurídica a estes 

elementos, considerando-os inúteis e desconsiderando seu enquadramento racional198. 

Consideração esta, que colocaria em risco a racionalidade do próprio sistema positivo 

devido à insegurança gerada pela subjetividade sem limites199. 

Caso não haja métodos que controlem a subjetividade na interpretação, esta nova 

hermenêutica terá facilitado interpretações e aplicações autoritárias e demasiadamente 

discricionárias, por não haver nenhuma rigidez quanto sua fundamentação e 

aplicação200. O que tornaria as constituições, instrumentos de dominação daqueles que 

adotaram a ideologia adequada e escolheram os valores a serem observados201, 

conduzindo a hermenêutica constitucional a um “colapso de racionalidade”202. Colapso 

este não só das constituições como também do sistema positivo. 

Diante da diversidade atual de significados normativos e da própria pluralidade 

metodológica não há como atribuir-se ao método adotado como sendo capaz de chegar à 

resposta, como se única e indubitavelmente justa. Os métodos são processos cujo 

objetivo é mostrar que a resposta obtida pela interpretação, a ser aplicada como solução, 

é uma resposta possível e fundamentada pela ordem jurídica203. Não cabe então 

argumentar contra a pluralidade de métodos, argumentando-se a favor da adoção de um 

que seja único adequado e “salvador” para todos os problemas. Na fase contemporânea 

da ciência jurídica esta diversidade é característica irrenunciável da hermenêutica 

jurídico-constitucional204. 

                                                 
198 SILVA, Gustavo Just da Costa e. Os limites da reforma constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. p. 20. 
199 Ibidem. p. 21. 
200 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 484.  
201 Ibidem. p. 485. 
202 BONAVIDES, loc. cit. 
203 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Editorial Trotta, 2003. 
p. 134. 
204 Ibidem. p. 136. 
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Vistas as alterações no campo da hermenêutica constitucional, resta saber como 

as normas constitucionais de eficácia limitada, em especial as de índole programática, 

serão compreendidas perante este novo paradigma onde a concretização da constituição 

torna-se prioridade.  O argumento a ser exposto no desenvolvimento do trabalho será o 

de que mesmo as normas de eficácia limitada poderão ser imediatamente concretizadas, 

caso o contexto social e político assim exija, uma vez que todas as normas 

constitucionais possuem mesma pretensão normativa, e mesma vontade de constituir.  

Se há uma pluralidade de intérpretes da constituição, todos os que com ela 

convivem funcionam como elemento integrante em sua interpretação desta, 

dificultando, ou impossibilitando, uma relação bipolar entre elemento textual e sujeito 

intérprete.  As condições contingenciais poderão “desprogramatizar” a norma 

constitucional, uma vez que os ideais a serem perseguidos por tal projeto já não mais 

correspondem aos que a sociedade aberta de intérpretes considera como adequados.  

Se os fatores e elementos da realidade não somente influenciam na hermenêutica 

da constituição, mas também interferem na atribuição de força normativa desta, fica 

difícil falar-se em programaticidade, já que esta se volta para o futuro, e é possível que 

as exigências reais se façam presentes. Se o condicionamento entre constituição e 

elementos reais é recíproco, a constituição também condiciona e esta eficácia está 

relacionada com a contingência material. Assim, é possível dizer que todos os 

dispositivos constitucionais possuem mesmo potencial normativo e ordenador, caso o 

contexto assim exija e caso a sociedade pluralista assim entender, o que se oporá à 

tradicional classificação acima citada. 

Não se pode afirmar que todos os dispositivos da constituição são 

inteligivelmente suficientes para terem aplicabilidade sem haver um processo de 

captação de sentido normativo que complemente a interpretação do texto processo de 
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delimitação de atuação. Se esta afirmação não é possível, então não há dispositivo 

constitucional que já esteja pronto e apto para de imediato produzir seus efeitos 

pretendidos, todos eles haverão de ser objeto da atividade cognitiva. Sendo assim, a 

separação entre normas de eficácia imediata e normas de eficácia limitada não é tão 

fácil de ser feita, uma vez que ambas precisarão de outros elementos para possam 

adquirir sentido normativo e então funcionar como norma fundamento de uma decisão, 

ambas servem apenas como ponto de partida do processo de tomada de decisões. A 

diferença está no fato de que quando se tratar de normas de eficácia limitada há um 

déficit no elemento textual, pois o dispositivo constitucional não fora complementado 

como previsto.  

Como a preocupação moderna quanto às normas constitucionais é faze-las o 

mais eficazes possíveis, não há mais sentido em deixar as normas no aguardo da 

iniciativa legislativa para que possam produzir seus efeitos. Em havendo um método 

que capte o sentido normativo dos dispositivos com eficácia limitada, haveria meios 

para que as omissões legislativas inconstitucionais sejam controladas. Para isto seria 

necessário partir-se do texto constitucional, ainda incompleto, estruturando a norma 

utilizando os diversos elementos necessários no processo de interpretação, fornecidos 

por informações transmitidas pelo sistema constitucional, pela ciência jurídica e pelo 

caso concreto que requer a concretização constitucional. Daí a pretensão deste trabalho 

em utilizar a metódica de Müller no controle das omissões, partindo-se agora à análise 

de suas idéias. 
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2.3 A METÓDICA ESTRUTURANTE DE FRIEDRICH MÜLLER 

 

As idéias de Friedrich Müller quanto à hermenêutica jurídica estão incluídas no 

mesmo momento histórico de posicionamento crítico em relação à suficiência dos 

métodos positivistas. Também influenciado pelas idéias de Heidegger e Gadamer 

quanto ao fenômeno da compreensão e do círculo hermenêutico, e quanto à noção da 

existência de uma pré-compreensão necessária para interpretação, Müller insere o 

sujeito-intérprete no mesmo horizonte cognitivo onde também está inserido o objeto da 

cognição. Não recai o autor em exageros positivistas, pois não defende a completude e 

suficiência do sistema positivo, mas ao mesmo tempo dá relevância ao texto positivado, 

por achar necessário para que não se perca a racionalidade no processo interpretativo. 

Pretende Muller co-relacionar elementos racionais e elementos subjetivos no processo 

de captação de sentido normativo, através de método que construa a norma de decisão 

utilizando todos estes elementos necessários. Defende este autor, dando seqüência a 

diversos outros que o antecedeu, que o elemento lingüístico não funciona por si mesmo 

como critério exclusivo para atribuição de significados, uma vez que este pode possuir 

diversos significados sob influência de diversas situações e contextos diferentes. Para 

Müller, no processo hermenêutico há a presença de condicionamentos produzidos por 

fatores reais, sem que isto signifique uma perda de força ordenadora da norma perante a 

realidade. 

O ponto no qual Müller possivelmente inova é na inclusão de elementos textuais 

e extra-textuais num método de concretização normativa, pretendendo racionalizar o 

processo hermenêutico, impedindo um domínio subjetivo através de uma metodologia 

racionalmente coerente, sem que isto recaia em reducionismos lógico-formais. Müller 

postula que a hermenêutica também possui caráter racional, no entanto uma 
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racionalidade diversa da do modelo lógico-cartesiano205. Não nega a presença de 

discricionariedade do intérprete, atribuindo à interpretação capacidade produtiva e 

criadora206. Mas defende o controle desta discricionariedade subjetiva por incluí-la 

como elemento integrante de método racional de compreensão e fundamentação da 

norma de decisão. 

Pela metódica estruturante é intrínseco às prescrições legais um teor material que 

influi em seu sentido normativo, no entanto este conteúdo metalingüístico é mais 

adequada e eficazmente compreendido quando integrante de hermenêutica que estruture 

o âmbito de atuação da norma. Método que vem a disciplinar o desenvolvimento do 

processo de concretização da norma de decisão, indo além não somente das operações 

essencialmente formais, como também das abstrações vagas e descontroladas das 

valorações ideológicas207. 

Müller critica o positivismo tradicional no que este pretende conceber o sistema 

jurídico como um sistema de enunciados sem lacunas, como se cada questão futura a ser 

apresentada como problemática e carente de decisão judicial já houvesse sido 

solucionada pelo legislador quando criou o dispositivo legal208. Ele acusa o positivismo 

de compreender a norma jurídica como uma premissa hipotética que entra por meio da 

lógica no processo de tomada de decisões, sendo esta decisão conseqüência produto da 

operação de subsunção norma-fato, não havendo qualquer referência aos elementos 

cognitivos do próprio fato que só se correlacionará com o dispositivo no momento do 

silogismo209. Estas críticas o levam a defender maior aproximação entre o que virá a ser 

                                                 
205 GALINDO, Bruno. Direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2003. p. 148.  
206 Ibidem. p. 149. 
207 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho no direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 18. 
208 Ibidem. p. 24. 
209 Ibidem. p. 25.  
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a norma da decisão e a situação real decidida, ao conter aquela, informações fornecidas 

pelo contexto presente. 

Para a metódica concretista a norma não estaria contida no texto legal, ela será 

deste extraída ao se relacionar com a situação real, sendo desta inter-relação texto e 

realidade que se produz a norma, mesmo quando se tratar da abstrata e genérica ainda 

não aplicada a um caso determinado210. O texto seria apenas um dos elementos que 

compõem a norma, somado-se a este diversos outros no processo de criação da decisão. 

Por defender que tais fatores reais são partes necessárias à estruturação da norma, 

Müller se posiciona contra a idéia da completude do sistema positivo enquanto 

formulações textuais abstratas divorciadas da realidade.  Incompletude esta que não 

significa um defeito do sistema positivo, mas sim um dado necessário ao processo 

hermenêutico, pois não estando pronta, a norma será compreendida e aplicada através 

de um método adequado211. 

Pelo fato da norma não se resumir à sua representação lingüística, a metódica 

concretista defende que utilizar um método para aplicação da norma vai além de buscar 

significados pela interpretação de textos212. A metódica estruturante vai além da 

interpretação gramatical, incorporando à concretização dos elementos textuais 

elementos referentes ao caso carente de decisão e elementos materiais fornecidos pelo 

contexto cultural em que este se encontra que passam todos a compor a própria 

norma213. 

No que diz respeito à hermenêutica constitucional, Müller argumenta que devido 

à conotação política, grande parte dos dispositivos da constituição não podem ter seus 

                                                 
210 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 239. 
211 Ibidem. p. 237. 
212 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho no direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 26. 
213 MÜLLER, loc. cit.  
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significados captados por técnica lógica, havendo uma série de problemas não 

solucionáveis pela metodologia tradicional214. O autor parte da crítica à completude do 

sistema positivo, argumentando a favor de uma “abertura hermenêutica”. Ele parte da 

insuficiência dos critérios tradicionais na tarefa de obtenção da norma a ser aplicada 

como decisão, já que considera a norma algo em construção, não mais vista como um 

dado apriorísticamente existente. Textos normativos positivados e técnicas formais de 

interpretação não levam por si a uma conclusão única, tais elementos se incorporarão ao 

processo de concretização, onde se relacionarão com material fornecido pelo caso 

concreto, o que implica na abertura e incompletude tanto da norma texto quanto do caso 

para conclusão, pois devem estar sempre inter-relacionados215. 

Argumentando quanto a co-relação texto normativo e dados do caso, a metódica 

estruturante parece adotar idéia semelhante à da pluralidade de intérpretes da sociedade 

aberta de Häberle. Se esta ultima for considerada conseqüência do fato de que todos os 

que vivem sob comando da constituição também a condicionam, pois representariam os 

fatores reais influenciadores na hermenêutica constitucional, Müller se aproximará da 

sociedade aberta por ambas as teorias argumentarem a favor da incompletude do 

sistema positivo e da participação da contingência no processo de criação da norma 

jurídica.  

Aproxima-se também o autor em comento, da idéia quanto ao condicionamento 

recíproco entre força jurídico-normativa da constituição e elementos reais da sociedade, 

fundamentos essências das idéias antes vistas de Konrad Hesse. A teoria de Müller 

defende que para se construir a norma é preciso considerar os dados fornecidos pelo 

caso concreto, dados estes vindos do fato causa e da contingência, e uma vez construída 

ela se manifesta através de uma decisão judicial vinculante. Assim, para ter sentido a 
                                                 
214 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho no direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 28. 
215 Ibidem. p. 29. 
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norma-texto vai até os fatos se condicionando a estes, mas uma vez criada possui força 

suficiente para também condiciona-los. Muller defende a reciprocidade de vínculos ao 

falar de um possível “feedback controlador” entre a norma elaborada pela metódica 

racional e os destinatários desta, seja os que por ela são afetados, seja os que 

formalmente são responsáveis pela sua criação216. 

Mesmo que seja possível esta perspectiva aproximativa entre as idéias de 

Friedrich Müller e as expostas por Peter Häberle e Konrad Hesse, a metódica 

estruturante se diferencia por tentar envolver a influência de fatores materiais extra-

positivos na interpretação em método racional para concretização normativa e tomada 

de decisões.  Mesmo não negando o caráter político da norma constitucional, não 

desconsiderando a diversidade de significados dos dados lingüísticos e as influências do 

contexto na interpretação destes, Muller busca um uso racional destes elementos, 

somando-os aos tradicionais do processo interpretativo. A metódica estruturante 

permitirá a verificação racional da participação de cada elemento integrante do processo 

de concretização, fundamentando a obtenção da norma-decisão por meio da mediação 

entre os critérios formais de interpretação normativa e os elementos materiais do caso 

problemático217. 

O fato de Müller buscar a racionalidade no processo de concretização da norma 

não leva à conclusão de que ele considere suficiente a aplicação da lógica formal nos 

critérios de interpretação. Sua metódica estruturante busca um “meio termo” entre a 

posição predominantemente analítica da hermenêutica tradicional e o descontrole 

racional presente em idéias de outros representantes da nova hermenêutica. O autor não 

afirma que uma decisão possa ser concluída através da utilização de regras técnicas e 

raciocínios puramente lógicos, mas também não defende que tal decisão será obtida 
                                                 
216 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho no direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 37. 
217 MÜLLER, loc. cit. 
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com intermédio exclusivo de abstrações político-ideológicas e valorações subjetivas. A 

decisão será obtida através de procedimento metódico em que se busca o sentido das 

normas-texto partindo-se imprescindivelmente destas, mas tendo como referência as 

circunstâncias do caso a ser decidido218. Método este que mesmo absorvendo elementos 

subjetivos na interpretação, permite uma comprovação racional219 da concretização da 

norma, facilitando a tarefa da autoridade judicial de fundamentar a correção material de 

sua decisão220. 

A metódica estruturante é elaborada como método hermenêutico cuja pretensão 

é fundamentar de forma racional a presença, e relevância, de elementos de fato para 

obtenção de uma interpretação normativa que funcionará como decisão de um caso 

particular. Metódica esta que busca verificar de forma racional os elementos do texto da 

norma relevantes para tomada de decisões, misturando-os com elementos do caso 

apresentado para solução, assim como as circunstâncias que rodeia a situação 

particular221. Mantém Müller constante preocupação com a racionalidade necessária no 

processo de interpretação das normas constitucionais, primeiro para que não possa 

recair em subjetivismos de posturas hermenêuticas por ele criticadas, segundo por 

querer satisfazer com sua metódica a objetividade exigida como corolário do Estado de 

Direito. Objetividade esta que não deve ser compreendida como exigência de que o 

processo hermenêutico seja absolutamente objetivo, eliminando a relevância de 

elementos subjetivo, mas sim como “postulado de uma racionalidade verificável da 

aplicação do direito, suscetível de discussão, e como postulado de sua adequação 

                                                 
218 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. p. 
177. 
219 LARENZ, loc. cit. 
220 Ibidem. p. 178. 
221 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho no direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
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material, no sentido de caracterização material de prescrições jurídicas e da inclusão dos 

elementos materiais de normatividade na concretização”222.   

Müller quando fala em metódica concretista busca uma metodologia preocupada 

com um caminho necessário à criação da norma e sua concretização através de norma 

de decisão. A metodologia para o autor é trabalho de concretizar e realizar o preceito 

jurídico223, e ele adota como preocupação central, a concretização das normas 

constitucionais. E para isto traça uma linha de raciocínio onde texto da norma e 

normatividade são separados, atribuindo à norma jurídica a qualidade de resultado de 

um processo em que o referido elemento textual é apenas parte componente, juntamente 

com demais elementos que compõem a área de atuação deste. 

Como ponto básico da metódica estruturante está a separação entre a norma e o 

texto que a expressa.  A tarefa hermenêutica de buscar sentidos normativos e aplica-los 

como decisão não dará ênfase exclusiva ao elemento texto. Este método não abdica do 

elemento lingüístico no processo de interpretação, este será necessário para formar o 

que Müller chama de programa da norma. Mas este texto representaria apenas o início 

do processo de concretização, um ponto de partida imprescindível, porém insuficiente, 

já que além dele há um complexo de outros elementos que se incorporarão à 

concretização. Daí a analogia feita pelo autor chamando-o de “ponta do iceberg”, por 

ser apenas o início de um processo. Não seria do texto que seria extraído o sentido 

normativo do dispositivo legal, pois haverá a participação de elementos 

extralingüísticos, empíricos ou abstratos, na concretização que não estão expressos por 

tal elemento textual224.  

                                                 
222 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho no direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 52. 
223 ALFLEN DA SILVA, Kelly Susane. Hermenêutica jurídica e concretização judicial. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2000. p. 391. 
224 MÜLLER, op. cit., p. 38. 
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O texto da norma funciona como elemento imprescindível neste processo de 

interpretação e concretização. Recorre-se a este para averiguação dos limites de 

interpretação, o que não significa afirmar uma coincidência entre ele e a norma, já que o 

texto seria o elemento lingüístico do processo de interpretação e a norma seria algo 

revelado como produto final deste225. A norma, ou o sentido normativo, passa então a 

ser resultado de um método e não um dado apriorísticamente fornecido e integrante no 

processo. Salientar a importância do texto para a concretização será verificar que sem 

este não há como saber até que ponto poderá atuar a norma, o elemento gramatical 

apresentará tais limites e vinculará a decisão obtida ao sistema positivo. Mesmo não 

sendo suficientes para fundamentar por si mesmos uma decisão,  não possuindo ainda 

força normativa, o papel do texto no processo de concretização é relevante por ser este 

quem fornece os dados sobre o fato, as descrições abstratas do fato a que se faz 

referência226. Limitando as possibilidades de interpretação e aplicação da norma através 

de uma determinação material do âmbito de atuação desta227. 

Não desconsiderando a importância do texto da norma para tomada de decisões, 

Müller mantém-se respeitoso a dogma característico do Estado de Direito que seria a 

vinculação da atividade judicial a um parâmetro legal positivado. Uma interpretação da 

norma que leve em consideração elementos extratextuais não pode diminuir sua 

racionalidade, levando a uma situação onde o casuísmo seria a solução dos litígios e 

onde o estado de direito seria construído unicamente pelos representantes do 

judiciário228. Um método de interpretação e aplicação de normas que vai além dos 

métodos e elementos tradicionais distingue a norma do texto que a representa, incluindo 
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elementos materiais que junto com normas positivadas estruturarão a norma-decisão 

sem desrespeitar cânones do Estado de Direito229. A pretensão de segurança na solução 

de conflitos, característica da racionalidade inerente à configuração do Estado de 

Direito, permanece respeitada pela metódica estruturante quando esta evidencia a 

imprescindibilidade do dispositivo escrito para a construção da norma decisão, evitando 

sua criação a partir de elementos unicamente subjetivos do julgador. 

Levando a metódica estruturante à hermenêutica constitucional, esta argumenta 

pela mesma discordância entre o texto do dispositivo da constituição e a norma 

constitucional a ser ainda obtida. Falta sentido normativo ao elemento textual 

constitucional por não haver condições suficientes para dele se construir a norma, sem 

que se faça referência aos dados materiais fornecidos pela situação concreta230. Caso 

esta relação não seja feita, impede-se uma compreensão plena do âmbito de atuação do 

texto da norma, ficando este despido de força normativa. Enquanto tal força não for 

desenhada pelos elementos materiais, não pode o texto por si mesmo, funcionar como 

elemento capaz de influenciar a realidade, já que é necessária a reciprocidade de 

condicionamento entre norma e realidade231. Sendo assim imprescindível a referência 

ao texto da constituição por este constituir o limite externo para variações de 

significados relevantes para a concretização da constituição232. 

O texto da constituição em seu sentido literal delimita o leque de possibilidades 

de interpretação do sentido da norma, determinando quais as variáveis admitidas pela 

constituição e orientando a atividade responsável pela sua concretização, sendo esta 
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função do texto conseqüência de exigências do Estado de Direito233. Também por 

razões ligadas a tais exigências, terá o texto da norma prevalência sobre os demais 

elementos que estruturam a norma de decisão, não somente os que integram o programa 

como também os que compõem o seu âmbito234.  

As críticas de Müller ao positivismo tradicional por este defender a suficiência 

da subsunção e do silogismo como métodos de interpretação normativa não o leva a 

uma postura a favor da subjetividade descontrolada na captação de sentidos de uma 

norma. Para ele, um método diferenciado em que os elementos objetivos e subjetivos 

estruturem o âmbito e programa da norma para cumprir direitos fundamentais e 

constitucionais, será mais adequado do que regras formais e lógicas de ponderação e do 

que valorações vagas e possivelmente ideológicas235. Qualquer metodologia que 

indique a insuficiência das regras tradicionais de interpretação, mas apresente métodos 

que desconsiderem as exigências de clareza e objetividade necessárias a garantir a 

segurança jurídica exigida pelo Estado de Direito, será também considerada imprópria e 

inadmissível como procedimento hermenêutico236. Daí que com sua metódica 

estruturante, Müller destaca a relevância do texto como parte integrante do processo de 

construção da norma de decisão. 

O elemento lingüístico representa parte do programa da norma. O texto é 

elemento componente do programa normativo, funciona como ponto de partida no 

processo de concretização. Programa da norma é resultado de uma inicial concretização 

normativa onde há a interpretação do texto como parte essencial237, mas não é no texto 

e na compreensão deste em que se resume tal programa. Os dados necessários para 
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236 Ibidem. p. 22. 
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criação deste programa não serão captados apenas pelos elementos lingüísticos do 

enunciado da norma, mas também serão fornecidos pelas teorias, técnicas e demais 

meios prévios como doutrina, normas anteriormente vigentes, argumentações e 

discussões238. Todo este material auxilia a interpretação do texto positivado, somando-

se a estes para criação do programa da norma. 

Já no programa da norma são indicados quais elementos reais serão relevantes 

para a posterior configuração do âmbito da norma.  A obtenção do programa já 

seleciona parcela da realidade na qual o âmbito da norma irá incidir, realizando uma 

filtragem não somente das possibilidades interpretativas, como também, dos fatos a 

serem integrados e atingidos pela norma239. Como representação escrita da norma, o 

texto já apresenta uma prévia escolha de fatos juridicamente relevantes, descrevendo 

abstratamente situações reais. O que por si não representa a norma concretizada, sendo 

imprescindível que tais previsões abstratas se façam presentes no caso particular. Por 

selecionar previa e abstratamente a parte da realidade social que comporá o chamado 

âmbito da norma240, o programa da norma funciona como um caminho para a 

construção deste, fazendo um intermédio entre as matérias de fato juridicamente 

relevantes e as condições de fato da circunstância presente241. 

Esta seleção de componentes juridicamente relevantes feita pelo programa é 

transferida em abstrato, ou de forma pura242, para criação do âmbito da norma. Âmbito 

este que será resultado da segunda parte do processo de concretização, a análise 

comparativa dos dados empíricos da situação concreta particular com a descrição 

                                                 
238 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
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abstrata do programa243. O total de fatos envoltos na situação concreta em exame não 

constitui o âmbito da norma caso não exista um nexo de correspondência entre tal 

elemento fático real e seu desenho feito abstratamente pelo programa normativo. 

Correspondência esta que interfere no sentido normativo do texto da norma, por 

selecionar o que seria relevante para o âmbito material da norma244.  

 O que a metódica estruturante denomina âmbito da norma não é apenas a 

facticidade245, ou seja, não é toda a parcela da realidade na qual está envolvida a 

situação particular problemática carente de solução. Acolherá sim os elementos 

materiais desta situação que serão relevantes para a criação da norma-decisão, por se 

conformarem com as limitações e seleções prévias feita pelo programa normativo. 

Müller considera a norma jurídica como “modelo de ordem materialmente 

caracterizado”246, por esta ter em seu processo criador não apenas definições abstratas 

da realidade selecionada, mas também elementos materiais que se conforma à previsão 

abstrata do programa. Elementos reais que condicionarão a concretização da norma, 

sendo posteriormente condicionadas por ela através da decisão que vincula 

comportamentos. 

Programa e âmbito da norma constroem a norma jurídica a ser concretizada em 

processo onde o elemento lingüístico permanece de fundamental importância para 

obtenção de sentidos. Mantém-se a imprescindibilidade do sentido literal das normas 

positivadas, mas não mais sua suficiência, pois se relacionam com os fatores reais 

condicionantes e condicionados, sem que esta relação seja feita discricionariamente, por 

haver uma formulação racional da norma, como resultado do processo de compreensão 
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dos dois elementos. Processo este onde há condicionamento recíproco do texto pelas 

circunstâncias de fato, e a compreensão destas orientadas pelo texto, atuando ambos sob 

objetivo de transformar-se em norma-decisão247. Condicionamento este que representa 

uma interdependência entre a norma jurídica e o caso a ser solucionado, uma vez que 

sem ela não haverá decisão para ele, mas sem ele a norma não pode ser construída uma 

vez que os dados materiais fornecidos pelo programa são apenas abstratos. Sendo 

defensável separar-se norma e caso, pois ambos compõem necessariamente a decisão248. 

Este processo que envolve programa e âmbito da norma traz à concretização a 

racionalidade necessária para manter a juridicidade da hermenêutica jurídica. Não cai no 

extremo lógico-formal do positivismo tradicional, mas não abdica de uma 

fundamentação racional na tomada de decisões e criação da norma para o caso. 

Racionalidade esta não compreendida sob forma silogística como no método da 

subsunção, mas apresentada como possibilidade de caracterização material do texto da 

norma e a inclusão metódica de elementos materiais na concretização249. Buscando-se 

um caráter racional do processo de interpretação, sem que isto o leve a ser visto como 

plenamente racional, mas sim, o mais racional possível, assim não ignorando os 

aspectos da parcialidade na tomada de decisões e do conteúdo valorativo da 

hermenêutica jurídica250. Müller satisfaz exigências de objetividade e racionalidade 

inerentes ao Estado de Direito quando apresenta o elemento do texto positivo da norma 

como integrante necessário e imprescindível no processo de tomada de decisões. E 

mesmo na hipótese de haver algum conflito entre aquilo que se compreende da norma-
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 91

texto e aquilo que se extrai de elementos não positivados, haverá uma prevalência da 

norma escrita.   

Não ignorando a necessidade do elemento gramatical na compreensão de 

sentidos da norma, Muller incorpora este a demais outros integrantes da equação cujo 

resultado será a norma de decisão. A metódica estruturante considera a norma da 

decisão resultado de um processo que começa a partir do texto normativo, e deste cria-

se o programa da norma, para daqui somar-se aos elementos de fato contingenciais e 

particulares, e daí, somente após compostos programa e âmbito, aplicar a solução ao 

caso. Método este em que a norma passa a possuir sentido normativo apenas quando seu 

conteúdo servir para solucionar um caso juridicamente relevante, transformando um 

texto cuja normatividade encontra-se em potencial, em uma norma imediata sob forma 

de decisão251.  

A racionalidade necessária à interpretação das normas jurídicas está para Müller 

na utilização de uma metodologia onde haja critérios para que a norma seja 

primeiramente estruturada, para depois ser aplicada ao caso. Os elementos reais, 

condicionantes da captação do sentido normativo do texto, ficariam como parte 

componente do processo de concretização normativa, tentando controlar a valoração 

subjetiva do intérprete. Elementos da realidade que não são racionalmente obtidos, mas 

são racionalmente incorporados na metodologia para construção e aplicação da norma. 

Trabalho metodológico sempre “normativamente orientado”, uma vez que tem inicio no 

texto para chegar à norma de decisão, que não existe autonomamente sendo sempre 

dependente e vinculado a uma norma jurídica e à ordem a que está inserida252. Sendo 

normativamente orientado, o método é desenvolvido sob limitação de um parâmetro, o 

que impede a mera discricionariedade do sujeito intérprete. 
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A metódica estruturante, por buscar meios de controle racional do processo 

construtivo da norma de decisão e de sua fundamentação material, não abdica dos 

tradicionais elementos de interpretação. Elementos estes que, para Muller, não 

funcionarão como etapas hierarquicamente divididas partindo do texto até a decisão, o 

que não representa um avanço do autor em relação a idéias de alguns que o antecedeu.  

O método de Müller se diferencia do tradicional no que diz respeito à influência dos 

elementos de fato no processo de compreensão de sentidos normativos, elementos que 

caracterizam não somente o âmbito da norma, como também de seu próprio 

programa253. Também se diferenciando pela vinculação da construção da norma a uma 

situação particular a ser resolvida, pois somente com a inclusão dos fatos que envolvem 

esta, poderá a norma ser estruturada. 

Müller desenvolve sua metódica estruturante tendo como fundamento e ao 

mesmo tempo como objetivo, as normas constitucionais254. É partindo da dificuldade na 

aplicação do método hermenêutico tradicional a tais normas que o autor defende a 

insuficiência do texto constitucional como elemento normativo apriorísticamente 

fornecido pelo sistema positivo. Devendo a norma constitucional ser criada pelo 

processo estruturante, onde os elementos reais condicionados pela constituição e 

condicionadores desta, serão partes componentes da norma, assim como seu próprio 

elemento lingüístico. 

Müller não tece suas considerações baseado em normas constitucionais 

específicas. Preferindo falar em “constituições”, no plural, indicando impossibilidade de 

se falar em um tipo ideal de constituição, por considerar a constituição como sendo 

norma organizadora de uma determinada sociedade255.  Fato este que leva o autor a 

                                                 
253 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho no direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 58. 
254 Ibidem. p. 56.  
255 Ibidem. p. 54.  



 93

defender seu método onde fatores reais influenciam na caracterização da norma, não 

sendo possível compreender o dispositivo da constituição como uma premissa lógica 

desvinculada do corte da realidade que pretende ter como âmbito de atuação. Seja esta 

parcela da realidade definida ainda em abstrato (pelo programa da norma), seja este 

panorama real presente em concreto, conformando-se ao estabelecido no programa, 

trazidos pela situação fática individual do caso.  

A metódica estruturante não promete obter decisões verdadeiras e únicas. Estas 

distinções entre texto e norma, âmbito e programa, vinculando a criação da norma de 

decisão às circunstâncias oferecidas pelo caso, nem sequer pretende eliminar e substituir 

os elementos tradicionais da interpretação jurídica. Pretende oferecer elementos até 

então ignorados pelo processo de tomada de decisões, expondo os de forma racional256. 

Preocupando-se em concretizar as normas constitucionais da forma mais condizente 

com o contexto cultural presente ao momento da decisão, por deixar-se envolver com 

este mesmo contexto para construir a norma adequada à solução. 

Por considerar a norma jurídica algo a ser construído através de processo 

metodológico, a metódica estruturante pode levar a uma reavaliação quanto à diferença 

entre as normas de eficácia plena e as de eficácia limitada, uma vez que defende que em 

ambas situações haveriam normas com sentido por ser definido. É esta idéia que servirá 

para em capítulo posterior defender-se a concretização da norma de eficácia limitada 

através do Mandado de Injunção. Pois o processo deste fornecerá a racionalidade 

necessária para a metódica. Mas antes, passa-se  à jurisdição constitucional e ao 

controle dos atos públicos. 
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CAPÍTULO 3 – O PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NA 

MANUTENÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E A TENTATIVA DE CONTROLE 

SOBRE OS ATOS OMISSIVOS DO LEGISLADOR 

 

3.1 A RELEVÂNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E O CONTROLE DOS 

ATOS ESTATAIS PERANTE A CONSTITUIÇÃO 

 

 Como visto em ponto anterior, as omissões legislativas que proporcionam 

situações de inconstitucionalidade podem ser controladas pela jurisdição, devendo este 

controle ser feito isoladamente diante de um caso real apresentado, uma vez que em 

abstrato não há como identificar o caráter lesivo de uma inconstitucionalidade por 

omissão do poder público. Para tal controle casuístico, em que as condições 

circunstanciais do problema participarão da criação da norma que o solucionará, deverá 

haver uma ação específica, na qual o órgão judicial acolherá os elementos necessários 

para obtenção de uma solução possível, advindos tanto do caso quanto do próprio 

sistema jurídico no qual a atividade jurisdicional está envolta. Argumenta-se no 

presente trabalho a adequação do mandado de injunção como sendo a ação propícia para 

exercício deste controle jurisdicional das omissões legislativas, caso a norma-decisão se 

funde não somente em dispositivos constitucionais como também no material de fato 

que envolve a situação. Sendo assim, busca-se através da metódica estruturante 

propiciar ao mandado de injunção maior eficácia. E para fundamentar tais idéias deve-

se antes fundamentar a própria necessidade de um controle judicial de problemas 

constitucionais. 

Pela posição hierarquicamente superior que goza a constituição perante as 

demais normas integrantes da ordem jurídica, fez-se necessária a criação de garantias de 
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que ela não fosse desrespeitada pelo exercício dos responsáveis pela realização das 

funções estatais. Devendo então os atos destes órgãos que exercem função pública 

ficarem subordinados a dispositivos da própria constituição. Da diferença de 

escalonamento hierárquico entre norma constitucional e norma infraconstitucional, 

estabelece-se uma relação de subordinação entre constituição e poderes constituídos, 

cujas competências serão limitadas pelas próprias normas constitucionais257.  

Além de servir como parâmetro para fundamento das demais normas da ordem 

jurídica, os dispositivos constitucionais se diferenciam pela forma através da qual são 

revistos e reformados, sendo qualificadas como “rígidas” as constituições que exigem 

um processo formal de reforma, especial e diverso do das normas 

infraconstitucionais258. Se a rigidez quanto ao procedimento para mudanças é 

característica essencial às normas constitucionais e se estas fundamentam materialmente 

os demais tipos normativos, então deve haver meios para fiscalizar a adequação da 

forma através da qual o ato legislativo foi criado, e também fiscalizar a compatibilidade 

substancial entre conteúdo da constituição e conteúdo do texto legal. 

Esta compatibilidade de forma e de conteúdo normativo perante as disposições 

constitucionais precisa ser controlada. Necessidade esta que por sua vez corrobora a 

criação de sistemas para averiguação da constitucionalidade das espécies normativas e 

controle da atividade dos poderes estatais. Controle este fundado ao menos em duas 

idéias básicas, uma a de que pela posição hierarquicamente superior às demais espécies 

normativas, estas, e todos os demais atos estatais, devem obrigatoriamente estar em 

conformidade com seus preceitos; e outra, a de que esta posição de superioridade é 

decorrente do fato da constituição representar valores fundamentais presentes no 
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contexto sócio-cultural em que se insere259. Assim, por ter em princípio certa dose de 

representação da sociedade abstrata e ideal a que aspira a realidade e por ser o tipo 

normativo que fundamenta a validade dos demais, é preciso que se garanta a 

constitucionalidade dos atos dos diversos órgãos do Estado. Garantia de 

constitucionalidade averiguada a cada fato real. Fatos estes derivados de quaisquer 

órgãos públicos, no exercício de qualquer função do estado, que não prevalecerá perante 

o dispositivo constitucional, caso não haja compatibilidade entre estes dois elementos 

260. 

Garantir a constitucionalidade dos atos do poder público não é tarefa das mais 

fáceis, já que não há um conceito único e constante do que seja a constituição. A 

interpretação de um texto constitucional varia conforme diferentes contextos culturais e 

momentos históricos, sendo assim, o parâmetro de análise da constitucionalidade dos 

atos estatais se modificará sob influência dos mesmos fatores. No entanto, mesmo 

sofrendo alterações históricas, há uma idéia que permanece ligada à compreensão da 

constituição, que seria a da sua representatividade como algo que determina a ordem 

estatal, captando a vontade política da sociedade por ela constituída261. Sendo assim, 

por mais diversas que sejam as definições dadas às constituições, há sempre uma idéia 

de que esta é necessária para equilibrar as forças políticas, funcionando como 

fundamento necessário das demais normas da ordem jurídica, regendo o comportamento 

social e a atuação dos órgãos responsáveis pela aplicação da ordem jurídica262.  

Esta vinculação da atividade dos poderes estatais à constituição não se manifesta 

somente como imposições sobre a forma de atuação destes. Esta idéia desconsidera a 

necessária relação material entre a substância dos atos e a substância dos dispositivos 

                                                 
259 DANTAS, Ivo. Constituição e processo. Curitiba: Juruá, 2003. p. 260. 
260 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 495. 
261 KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 130. 
262 Ibidem. p. 131. 
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constitucionais, excluindo parte da noção da constituição que a compreende como um 

núcleo de onde se extraem princípios, metas e limites materiais para a substância dos 

atos estatais263. 

Desta observação constata-se que averiguar a constitucionalidade de um ato não 

é apenas verificar a forma através da qual o ato foi produzido, mas também verificar se 

a substância do ato contraria conteúdo material de preceito constitucional. Se a 

constituição não é somente regra sobre procedimento dos atos estatais, sendo também 

uma regra de fundo material264, verificar uma inconstitucionalidade vai demandar uma 

hermenêutica onde se leva em consideração as circunstâncias sócias e políticas, bem 

como sua própria mutabilidade por processo histórico. Não há um conceito apriorístico 

do que seja materialmente constitucional, nem se chega a esta idéia, sem que seja feita 

uma interpretação das circunstâncias envolvidas e das conseqüências produzidas por 

elas. 

Para manter a posição privilegiada das normas constitucionais perante as demais 

surge o controle de constitucionalidade. Não servindo apenas para exigir que as normas 

infraconstitucionais sejam produzidas conforme o procedimento adotado na 

constituição, servindo também para verificar a compatibilidade do conteúdo dessas com 

o da ordem constitucional. É preciso então que haja meios efetivos de controle da 

supremacia constitucional, que mantenham sua posição fundamental na ordem estatal. 

Este controle será realizado pela jurisdição constitucional, que além de verificar 

a constitucionalidade dos atos estatais, age com o objetivo de concretizar as normas 

constitucionais, tirando-as da mera abstração, usando-as para decidir relações reais265. 

Por mais que a previsão deste controle seja necessária para manutenção e efetividade da 
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ordem constitucional, é problemática a questão a respeito do órgão que ficará 

incumbido de exercer esta jurisdição constitucional. E mesmo havendo uma corte 

especificamente escolhida para tal desiderato, ainda resta a dificuldade sobre quais 

conseqüências advêm da existência desta na ordem jurídico-estatal e se esta corte 

especial provoca ou não um desequilíbrio na relação entre os poderes. 

Sendo o Poder Legislativo o órgão responsável pela produção das leis e 

funcionando estas como parâmetro da atuação do executivo e do judiciário, este fato 

levaria a crer que seria adequado incumbir o controle da constitucionalidade dos atos 

estatais ao representantes deste poder. No entanto, seria arriscado conceder este controle 

de verificar a adequação das leis ao mesmo poder que as elabora, pois dificilmente este 

voluntariamente anularia ato produzido por ele mesmo. Seria não adequado também 

pelo fato de que o legislativo não pode, ao menos em princípio, ser provocado a agir266, 

o que levaria a uma impossibilidade de solução para casos individuais onde a 

inconstitucionalidade se manifestasse, ficando a solução à critério de discricionariedade 

política. 

Se não é conveniente incumbir o legislativo de exercer o controle de 

constitucionalidade, também não o será conceder ao poder executivo. Já que a atuação 

deste fica vinculada aos termos descritos em lei, devido aos efeitos produzidos pelo 

princípio da legalidade. Mesmo que haja uma margem de discricionariedade política em 

sua atuação, a atividade do executivo é pautada em normas, então, caso o controle 

constitucional coubesse a ele, ficaria a validade da lei que o rege e o limita vinculada à 

sua própria opinião. Com isto, leva-se a crer que a garantia de conformidade dos atos 

estatais à constituição deve ser efetuada por órgão diverso do que elabora as normas e 

do que as executam, que ficaria encarregado de anular atos inconstitucionais produzidos 
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pelos demais, funcionando como órgão jurisdicional, ou seja, um tribunal 

constitucional267.  

A previsão de um órgão encarregado de exercer a jurisdição constitucional não 

garante só com sua previsão abstrata, a supremacia e eficácia das normas 

constitucionais. É preciso que este determinado órgão possua competência 

constitucionalmente definida para decidir sobre a conformidade formal e substancial dos 

atos do poder público em relação à constituição268. Exercer o controle de 

constitucionalidade não é somente verificar a adequação formal da produção do ato 

normativo, mas também é verificar a conveniência material do conteúdo deste para com 

a ordem constitucional. Ponto este que demonstra o quanto a atividade do tribunal 

constitucional envolve pontos de natureza política, pois o conteúdo da carta 

constitucional além de fundamentar a ordem jurídica, corporifica e organiza a ordem 

política. O que provoca reflexão sobre a natureza jurisdicional deste tribunal.  

Mesmo que os atos do tribunal constitucional possuam conseqüências que se 

refletem também na esfera política, sua atividade não é discricionária, pois é 

subordinada a dispositivos da própria constituição, sendo assim normativamente 

orientada, o que é um ponto a favor para sua natureza jurisdicional269. No entanto, 

parece insuficiente defender a natureza jurídica da jurisdição constitucional pelo fato de 

sua atividade ser normativamente dirigida pelo texto da constituição, uma vez que este 

por si mesmo já representa uma zona de ligação entre o jurídico e o político. Além 

disto, a atividade de controle da eficácia das normas constitucionais já possui algo de 

político, só por isto intrínseco à natureza destas, o que leva a uma desnecessidade em 

diferenciar atividade jurídica da atividade política de um tribunal constitucional. 
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Pressupor que só haja atividade política no exercício do poder que elabora as leis 

e do que administra a sociedade sob limites destas, é não perceber que na jurisdição 

também há função política sendo exercida quando soluciona conflitos que ameaçam a 

estabilidade social270. O juiz ao buscar solução para o problema apresentado em 

processo está diante de uma situação conflituosa que requer análise dos fatos que a 

envolvem e fundamento no ordenamento jurídico. Através de interpretação normativa o 

órgão judicial obterá resposta ao problema que lhe foi apresentado, mas a análise da lei 

em abstrato não é suficiente para obtenção de resposta, pois várias possíveis respostas 

serão fornecidas por ela. Sendo assim, relacionada à jurisdição há uma análise de qual 

resposta mais adequada será dada ao conflito de interesses, escolha esta em que o juiz 

manifesta seu reduzido poder discricionário, que por sua vez representa uma 

manifestação de poder político do juiz. 

Em relação à atividade jurisdicional do tribunal constitucional, sua função tem 

um caráter político mais nítido e maior se comparado aos demais órgãos 

jurisdicionais271. Já que seu objeto de controle é a eficácia de um texto normativo cuja 

posição tanto na ordem jurídica quanto na ordem política é de ser elemento fundamental 

à manutenção de ambas. Mas esta maior feição política dos tribunais constitucionais não 

retira sua qualidade de órgão judicial, nem tampouco deixa sua atividade de ser 

jurisdicional272, uma vez que sua atividade continua sendo basicamente utilizar um 

parâmetro normativo para elidir conflitos de interesses perante uma situação 

determinada. 

A dúvida quanto ao caráter jurisdicional da atividade do tribunal constitucional 

advém de um crescimento na própria atuação deste. Aponta-se uma interferência 

excessiva do judiciário nas atividades do legislativo e do governo, o que provoca uma 
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redução de suas discricionariedades políticas, ficando a ordem política sob forte 

influência da jurisdição, assim como se desconfia de uma presença excessiva desta 

sobre o poder judiciário273. Mas a solução não está em retirar do tribunal constitucional 

sua natureza jurisdicional, está em delimitar suas funções e a eficácia de suas decisões, 

determinando seu campo de atuação e o quanto ele poderá intervir na atividade dos 

demais órgãos. Sendo estabelecidas as margens de atuação da jurisdição constitucional, 

tendo como parâmetro a previsão constitucional de suas competências, possivelmente 

esta sobrecarga de atuação em questões políticas dos outros poderes será evitada274. 

Tais limitações não reduzem o caráter político da atividade da jurisdição 

constitucional, uma vez que seu âmbito de atuação sempre concerne à garantia de 

efetividade da constituição. E esta sendo um corpo normativo inerente tanto ao sistema 

político quanto ao sistema jurídico tornaria a função desta corte sempre envolvida com 

conflitos que relacionam ambos os sistemas do Estado Democrático de Direito275. 

Estado democrático de Direito que por sua vez serve tanto como critério 

separador de ingerências da jurisdição constitucional em âmbito político de outros 

órgãos, como também serve de fundamento para a própria existência desta atividade 

jurisdicional. Intrinsecamente conexa à idéia de um estado democrático de direito está a 

de um equilíbrio entre os poderes estatais, devendo estes atuar tendo como parâmetro a 

ordem constitucional na qual estão inseridos. Assim, se a atuação, tanto do governo 

quanto do judiciário, está submetida à legislação, então os atos executivos e judiciais 

podem ser examinados sob parâmetro legal, mas todas as atividades dos órgãos do 

estado estão submetidas à constituição. O que leva ao fato de que não se deve impedir 

que o legislativo também seja fiscalizado sob ótica constitucional. 
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Se um dos fundamentos da existência de uma jurisdição constitucional é a 

garantia de eficácia das normas constitucionais, estas já não mais podem ser vistas como 

algo não dotado de eficácia normativa imediata. A constituição passa a efetivamente 

conduzir e legitimar as atividades dos órgãos públicos, e essa ênfase no papel normativo 

desempenhado pelas constituições é conseqüência do paradigma criado pelo estado 

democrático276. 

A hermenêutica jurídica contemporânea considerou insuficiente o modelo da 

subsunção para adequadamente explicar a metodologia do fenômeno da compreensão de 

sentidos das normas jurídicas. Além da captação do sentido literal da lei, é preciso que 

outros elementos extra-textuais entrem no processo de interpretação. Elementos como, 

as influências do contexto sócio-cultural na captação de sentidos e a influência que a 

ordem constitucional exerce ao limitar sentidos que lhe sejam contrário. Esta mudança 

de paradigma hermenêutico altera a posição do legislador e a compreensão teórica de 

sua atividade, pois a lei passa a não ser mais o parâmetro último de validade dos atos 

estatais, passando esta posição a ser assumida pela constituição.  

A palavra final passa a ser da interpretação em conformidade com a constituição. 

É natural então, que aquele encarregado de exercer o controle de constitucionalidade 

funcione como peça indispensável para configurar o Estado Democrático, pois garante 

respeito à ordem constitucional que o consubstancia. Tipo de estado que é garantido 

pela jurisdição constitucional e ao mesmo tempo fundamenta a legitimidade desta277. 

Atribuir ao órgão encarregado pela jurisdição constitucional papel indispensável 

à configuração do estado democrático não resolve o problema de saber qual a real 

eficácia das decisões do juiz constitucional frente aos atos dos demais poderes públicos, 

nem dá resposta à questão sobre se a própria previsão deste controle judicial já não 
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desequilibra a relação entre estes poderes estatais. É mais conveniente que fique um 

tribunal encarregado desta jurisdição constitucional, mas isto produz dúvidas em saber 

se este órgão é integrante do judiciário ou seria um órgão independente dos três poderes 

estatais.  

Seria arriscado responsabilizar qualquer dos poderes pela defesa da constituição, 

pois ao encarregado caberia uma posição de superioridade perante os demais278. Não se 

podendo recair no legislativo esta função de intérprete mor da norma constitucional, 

uma vez que isto acarretaria numa “ditadura” do parlamento e tornaria a interpretação 

constitucional algo variável conforme posição majoritária deste279. Ficando difícil de 

vislumbrar um adequado exercício da jurisdição constitucional que não seja por um 

órgão independente, já que se exercido pelo executivo ou pelo judiciário, o problema 

continuará sendo o da superioridade frente aos demais. Sendo defensável atribuir ao 

judiciário esta qualidade de jurisdição, pois assim fica este responsável pelo julgamento 

de validade de suas próprias decisões judiciais280. 

Por mais que se defenda que a existência de uma jurisdição constitucional torne 

ainda mais complexa a problemática da separação de poderes do Estado, não se quer 

dizer que haja contrariedade entre a existência desta função jurisdicional e o dogma da 

separação. Há formas diferentes de compreensão do tema da divisão dos poderes, não 

mais conservando esta teoria, a pureza com a qual fora criada, quando se acreditava na 

indissociável atuação dos órgãos estatais. Hoje os conceitos são refeitos e a dimensão 

do exercício das funções públicas reinterpretada, mas apesar das alterações há algo de 
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permanente, ao menos a idéia de que há uma pluralidade de funções e competências 

derivadas do poder unívoco e central do Estado281. 

A Jurisdição constitucional possui fundamento no próprio ideal do estado 

democrático, já que esta possui como objeto e objetivo, o controle da efetividade da 

ordem constitucional. Atuando como fiscal dos demais órgãos públicos, o Tribunal 

constitucional permeia entre o sistema político e o sistema jurídico do Estado, sem que 

isto signifique uma invasão de funções, mesmo quando a jurisdição constitucional recai 

em órgão do judiciário. Uma vez que a própria idéia de separação do poder reveste-se 

de significado político, enquanto condição de funcionamento e orientação, e de 

significado jurídico, enquanto forma constitucional do exercício do poder estatal282. 

O ideal seria que o órgão competente para exercer a jurisdição constitucional 

estivesse desvinculado dos três poderes repartidos do Estado, para que fosse mantido o 

equilíbrio entre estes, evitando uma concentração desproporcional de funções em um 

deles. Há opinião quanto à gravidade da atribuição ao poder judiciário pelo exercício 

desta jurisdição constitucional. No entanto, isto pode acontecer e ficará o judiciário 

responsável por controlar a constitucionalidade dos atos públicos, seja pela sua cúpula, 

seja pelos seus demais integrantes, controlando a constitucionalidade de forma difusa. 

O que se pode apresentar como fundamento da legitimidade do judiciário 

enquanto tribunal constitucional é o fato deste estar fora do processo de tomada de 

decisões políticas relativas à administração da sociedade. Mas isto só funcionará como 

fundamento caso se mantenha a posição quanto à natureza não política das decisões 

judiciais. Mesmo sendo contestável a idéia, não se considera que o judiciário exerça 

atividade política, ficando esta dividida entre os dois demais pólos, o legislativo e o 
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executivo. Divisão esta que por si já indica um potencial antagonismo entre tais 

pólos283.  

Desconsiderando o judiciário como parte integrante na administração política da 

sociedade, nada impede então que este fique entre os dois pólos que partilham o poder 

político, podendo assim fiscalizar a atuação de ambos, caso tenha como parâmetro para 

julgamento a própria ordem constitucional. Sendo assim, caso um desses dois pólos 

ultrapasse seu limite de atuação, desrespeitando preceito constitucional, surge conflito 

de interesses entre o pólo e a ordem constitucional, convocando-se uma terceira 

entidade para solucionar a situação284. O judiciário será esta terceira entidade que 

solucionará a discordância que envolve a constituição, agindo como tribunal 

constitucional. 

A idéia tradicional sobre separações de funções do poder estatal crê em uma 

diferença qualitativa entre a atividade legislativa e a atividade judiciária, não 

convivendo pacificamente com alguma idéia que defenda sua equiparação285. Quando a 

hermenêutica jurídica contemporânea prevê que a racionalidade do método silogístico 

não representa suficientemente o método de interpretação das normas, defendendo a 

presença de valores e influências das circunstâncias neste processo, equipara decisão 

judicial e atuação legislativa. Já que em ambas haverá manifestação de vontade, no 

sentido de opções valorativas e políticas quanto à adequação e à oportunidade. 

Se o resultado da função jurisdicional não é conseqüência exclusiva da atividade 

racional e lógica dos juízes, já que envolve manifestação de vontade, passam estes a 

desempenhar, assim como legislativo, papel de produtor de normas isoladas que serão 
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aplicadas no âmbito restrito do caso concreto286. Sendo assim, o poder judiciário é tão 

agente político quanto os demais, o que então descaracteriza o fundamento para seu 

exercício enquanto tribunal constitucional.  

Caso se entenda que a atividade jurisdicional é tão criadora de normas jurídicas 

quanto a atividade do legislador, se o legislar for entendido como algo genérico 

enquanto todo e qualquer ato do qual se emitem normas287, o judiciário ficará integrado 

na administração política da sociedade. Idéia esta que não ameaça o equilíbrio entre os 

órgãos do poder público, pois a própria idéia da separação de poderes torna-se 

contestável caso seja compreendida como uma repartição hermética do poder estatal em 

sub-itens não relacionáveis. Fica melhor compreendida a separação de poderes como 

sendo uma separação de funções do poder estatal indivisível, permitindo apenas sua 

divisão funcional288. Com esta idéia, cada um dos órgãos encarregados pelo exercício 

de uma função possui nível idêntico de atuação e importância para a ordem jurídica, 

evitando diferenças hierárquicas que potencializariam hegemonia de um deles frente aos 

demais289. 

Considerando que os poderes, legislativo, executivo e judiciário são entidades 

autônomas quanto à organização, mas não quanto aos fins estatais290, a manutenção da 

ordem constitucional e a garantia de que suas normas tenham efetividade caberá a 

quaisquer dos três. Sendo mais adequado falar-se numa cooperação dos órgãos do 

estado para exercício de uma função primordial que seria a de controlar a 

constitucionalidade dos atos dos demais291.  
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A constituição como norma fundamental para validade das demais normas 

jurídicas e das demais manifestações do poder púbico precisa ter garantias de que sua 

eficácia normativa será respeitada e que os pretensos objetivos traçados pelo 

constituinte, com suporte em contexto histórico variável, serão buscados, por assim se 

crer como sendo ideais. Para isto, devem os três poderes agir de forma harmoniosa em 

defesa da Constituição como fundamento do Estado democrático. Assim, para 

manutenção do deste estado democrático deve haver cooperação dos poderes com o fim 

de atingir os objetivos estatais, havendo uma divisão de funções que facilita o exercício 

ordenado do poder, sem que haja isolamento de um quanto aos outros, devendo haver 

controle recíproco entre eles.292

O que leva à defesa da idéia de que a jurisdição constitucional, pode até 

provocar uma reformulação das características do dogma da separação de poderes, mas 

não se contradiz com esta, sendo inclusive conseqüência desta293. Devido ao fato de que 

proporciona um controle dos atos estatais, fornecendo suporte à manutenção desta e do 

próprio estado democrático. 

O receio de funcionar o judiciário como poder responsável pelo exercício da 

jurisdição constitucional não deve impedir que esta função seja exercida sob argumento 

de que haveria uma hegemonia deste poder frente aos demais. Poderia haver uma 

hegemonia do legislativo e do judiciário sobre o judiciário, caso se retirasse deste o 

poder de controlar os atos daqueles, uma vez que são os participantes oficiais do 

processo legislativo294. Não recaindo a jurisdição constitucional na função do 

legislativo e atribuindo-se esta a um tribunal constitucional, haverá meios para 
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condicionar a produção legislativa ao funcionamento deste295. Já que as normas não 

poderão ser criadas com procedimento não previsto na constituição, nem poderão ser 

criadas se seu conteúdo contrariar a ordem constitucional.  

Por mais que seja discricionária a atividade política do legislativo, agora há 

limites impostos à sua atuação. Limites que se expressam não somente através de 

proibições de agir, mas também sob forma de deveres de atuação, sob forma de tarefas 

constitucionais a serem cumpridas pelo legislador296. 

Afirmar que a jurisdição constitucional não ameaça o equilíbrio entre os poderes 

do estado e afirmar que tal jurisdição pode recair tanto em tribunal autônomo quanto em 

autoridades do judiciário não resolve o problema de como a atuação do tribunal 

constitucional realmente funciona, de qual será o grau de obrigatoriedade de suas 

decisões perante os demais órgãos públicos, sejam eles membros do legislativo ou do 

executivo. Atribuir importância fundamental ao controle de constitucionalidade sem 

definir os efeitos a serem produzidos por suas decisões e sem definir quais os 

instrumentos cabíveis para eficácia desta atividade, é crer em um controle de 

constitucionalidade mítico.  

Cria-se uma instituição placebo para fundamentar um estado democrático e um 

pseudo-equilíbrio recíproco entre funções do poder estatal. Um controle de 

constitucionalidade sem efetividade para superar e invalidar os atos produzidos pelos 

demais órgãos públicos serve como uma abstração ou um  instrumento de retórica que 

permite seu uso para fazer crer em estado constitucional e em eficácia das garantias 

constitucionais. Se a jurisdição constitucional for exercida pelo poder judiciário, sem 

que para isto se dê forças suficientes para ele retirar do ordenamento jurídico normas 

inconstitucionais, o tribunal constitucional funcionará como um guardião desarmado da 
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constituição, que levará desvantagem perante os demais órgãos do estado que poderão 

continuar a agir de forma contrária à constituição. O problema fica pior quando a 

jurisdição constitucional tem como objetivo, a realização de algo que deveria ter sido 

feito por outra entidade, o que passa a ser visto neste próximo ponto. 

 

3.2 A POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DAS OMISSÕES 

LEGISLATIVAS INCONSTITUCIONAIS 

 

 O problema da eficácia do controle exercido pelo tribunal constitucional se 

agrava quando se questiona a possibilidade de se controlar, não somente uma ação que 

contrarie a constituição, mas também uma omissão que tenha como conseqüência uma 

situação indesejada pela constituição. Problema que se concentra na caracterização das 

omissões legislativas, que por sua vez estão relacionadas com a manutenção da 

classificação de algumas normas constitucionais como portadoras de eficácia limitada. 

A questão fica em saber se em casos onde se criou uma necessidade de regulamentação 

normativa e esta não fora produzida por inércia do legislador, poderá a jurisdição 

constitucional suprir a ausência, controlando a constitucionalidade da omissão 

legislativa. 

O juiz constitucional ao verificar a inconstitucionalidade de um ato legislativo, 

seja por desobediência ao rito devido, seja por divergência de conteúdo, terá como 

função tornar inválido o referido ato normativo. Deixando-o sem eficácia, mesmo que 

mantido no ordenamento jurídico, já que a revogação da lei só pode ser feita pelo 

próprio legislativo. Se o controle de constitucionalidade anula ato do legislativo, 

funciona como um legislador negativo eliminando normas gerais produzidas por 
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atividade legislativa297. Isto se deve não por uma posição inferior do legislativo perante 

o tribunal constitucional, mas sim devido à hegemonia da constituição, que não poderá 

ser violada por algum ato normativo. Retirando a validade da norma criada pelo 

legislador, a jurisdição constitucional estará exercendo sua função de garantir a eficácia 

normativa da constituição. 

A atividade do Juiz constitucional não é discricionária. Apesar de ter conotações 

políticas, como valorações e opções de resultados, há um parâmetro de atuação que a 

limita. Retirar uma norma geral da ordem jurídica não é resultado de uma queda de 

braços entre dois órgãos que exercem função do poder estatal, é resultante de um dever 

de manutenção da ordem constitucional, que dispensa normas que estejam com ela 

incompatíveis.  

Se por um lado o tribunal constitucional invalida uma norma geral, ele gera uma 

outra, mas não uma norma legal, mas sim uma conseqüente da retirada da anterior e da 

concretização de dispositivos constitucionais. Agindo este órgão como uma espécie de 

concorrência ao legislador, pois caso este falhe, a jurisdição constitucional entra para 

realizar a ordem constitucional e desenvolver os ideais que envolvem o contexto sócio-

cultural298. Evidente que esta incompatibilidade da norma legal com a substância da 

ordem constitucional depende de argumentos e situações reais, e da interpretação dos 

sentidos fornecidos pela própria ordem. 

O desempenho de atuar de forma negativa, invalidando normas gerais criadas 

pelo legislador e gerando outras decorrentes desta invalidação, não é suficiente para 

solucionar o problema das situações inconstitucionais decorrentes de uma omissão do 

legislador. Pois, se não há uma norma geral, ou há apenas uma incompleta, não haverá o 

que o juiz constitucional eliminar, haverá sim algo a suprir. Assim, em relação ao 
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controle das omissões, não agiria o tribunal constitucional de forma negativa em relação 

ao legislativo. Sua atuação seria positiva, fazendo com que alguma norma seja 

elaborada para solucionar a situação inconstitucional derivada da omissão ou fazendo 

com que a já existente tenha seus efeitos suspensos, até que seja complementada 

devidamente. 

O que fundamenta um controle jurisdicional de uma inércia do legislador é o 

mesmo fundamento que se apresenta à existência do controle de constitucionalidade de 

suas ações, a mesma garantia de eficácia das normas constitucionais aplicada em versão 

diversa por examinar conseqüências inconstitucionais dessas omissões299. Nesta 

situação o objeto de exame não é a norma promulgada pelo legislador, é o fato dele não 

ter assim agido (omissão absoluta), ou poderá ser a própria norma o objeto de exame, 

caso esta esteja incompleta, proporcionando efeitos negativos à ordem constitucional 

(omissões parciais). 

No primeiro caso, o da ausência de lei, poderia se presumir impedido o controle 

da inércia do legislador pelo fato de que não haverá objeto de controle, já que não há 

norma a ser examinada300. No entanto, esta idéia resumiria a função da jurisdição 

constitucional a um exame de adequação formal quanto à elaboração da lei, ou então a 

um exame de compatibilidade entre o que nesta está contida e o que dispõe o texto da 

constituição. O que não leva em consideração o fato da omissão inconstitucional não se 

manifestar apenas através da falta das leis, mas sim através de suas conseqüências. Este 

controle tem como objeto a manutenção da supremacia constitucional e como objetivo o 

aumento da eficácia de suas normas, então se há uma situação concreta em que um 

dispositivo constitucional está sendo desrespeitado, deve o tribunal constitucional agir 
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para reverter a situação, independentemente de este desrespeito for relativo à forma de 

lei ou ao seu conteúdo o que importará serão as conseqüências produzidas. 

Um controle de constitucionalidade das omissões legislativas poderia ser dito 

inviável, pois não havendo uma lei isto seria porque o legislador não viu necessidade 

para ela existir. Assim, sendo impossível um julgamento de validade de algo que não 

existe, recairia o tribunal constitucional em exame da discricionariedade política 

inerente à atividade do legislador301. Discussão esta já debatida anteriormente, onde se 

afirmou que a jurisdição constitucional trabalha em zona limite entre sistemas político e 

jurídico, sendo sua atividade de natureza jurisdicional, pois se trata de solução de 

conflitos e que o controle judiciário do poder legislativo não contraria a separação de 

poderes, ele a confirma devido à reciprocidade de controle e pela ênfase na cooperação 

à manutenção da ordem constitucional. 

Considerando isto, o tribunal constitucional ao controlar as omissões legislativas 

não está fazendo nada além do que sua função de manter a ordem constitucional. A falta 

de atuação do legislativo, ou sua atuação incompleta, entra em confronto com interesses 

presentes na compreensão da constituição material, e a atuação do juiz constitucional 

seria tornar eficazes estes interesses. Assim, o objeto de controle das omissões 

legislativas não é a oportunidade política em elaborar a lei ou não, é a conseqüência da 

sua não elaboração ou da sua falta de complemento302. Quando o juiz controla um 

silêncio do poder legislativo, ele tem como parâmetro de julgamento a própria norma 

constitucional. Ele interpreta a situação decorrente da omissão legislativa conforme sua 

prévia compreensão da constituição, fiscalizando se os dispositivos desta foram ou não 

contrariados por responsabilidade do ato omissivo. Desta forma, estará então o juiz 
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exercendo uma função que lhe é própria, a de julgar, sem que isto represente 

substituição quanto às funções do legislador303.  

Não se pode afirmar que na atividade do juiz constitucional não há algo de 

político. Se sua atuação tem como parâmetro a constituição, e se é inegável o conteúdo 

político desta, termina o controle da constitucionalidade das omissões recaindo na 

mesma zona limite, entre espaço político e jurídico, onde aquela está inserida. Sendo 

política a opção do legislador em elaborar a lei ou não, também é política a 

interpretação que o judiciário faz em valorar a situação gerada pela omissão, 

envolvendo elementos axiológicos e teleológicos da ordem constitucional. O tribunal 

constitucional corrige, ou regulamenta, os atos do poder legislativo, tornando concretas 

normas que expressam valores materializáveis por condições sociais e opções 

políticas304. Sendo assim, optar por suprir a omissão legislativa é valorar a situação e 

optar por concretizar ideais constitucionais abstratos, o que leva à constatação de que 

mesmo tendo parâmetro jurídico (a constituição enquanto sistema normativo), o 

controle judiciário da inércia do legislador deságua em opção política ao interpretar 

valores e contextos presentes na representação do estado (a constituição enquanto 

sistema político). 

Justificar o controle judiciário das omissões legislativas provocadoras de 

situações inconstitucionais não é fazer com que este poder substitua o responsável pela 

elaboração das leis, nem tornar este submisso ao poder dos juizes, tornando o judiciário 

órgão de superioridade hierárquica perante os demais.  No processo de concretização 

das normas constitucionais, continua sendo o poder legislativo o primeiro a agir com o 

intuito de assegurar direito expresso por estas, recebendo para tal, margem elevada de 
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discricionariedade quanto a forma e extensão desta segurança, ficando o poder 

judiciário, impedido de intervir na atividade do primeiro quanto à opção política, 

ficando permitida esta intervenção apenas em situações excepcionais em que o 

legislador viole garantia constitucional de forma clara e discricionária305, violação esta 

que como visto pode ser decorrente tanto de um ato quanto de uma omissão do poder 

legislativo. Pois tanto em uma quanto em outra, o que interessa é o papel do judiciário 

na garantia da eficácia das normas constitucionais, exercendo um papel ativo neste 

controle, decorrente de uma mudança de paradigmas na atribuição de funções e na 

posição do poder judiciário perante o estado constitucional306. 

A contribuição do poder judiciário enquanto corte constitucional para melhoria 

das condições sociais do Estado de Direito não fica apenas na eliminação de normas 

cuja forma ou conteúdo não estão compatíveis com a constituição, mas fica também no 

controle das omissões que tem também como conseqüência situações onde direitos 

fundamentais não são garantidos. A ausência de regulamentação normativa de uma 

situação real, assim como sua incompleta e insuficiente regulamentação, pode provocar 

situações onde direitos fundamentais não são garantidos. O que dá margem à desordem 

e a desigualdades entre os que estiverem envolvidos naquela circunstância, 

desigualdade que é situação indesejada por garantia constitucional. Ao não agir, o 

legislativo estará deixando de realizar algo a que ficou incumbido pela constituição, 

deixando de criar normas que não solucionarão por si, mas serão importantes na luta 

contra as desigualdades sociais307. 
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UFPE, n. 10, 2001. 
306 Ibidem. p. 55.  
307 ROSA, André Vicente Pires. Las omisiones legislativas y su control constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. p. 100.  
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Tanto faz se a omissão é absoluta ou relativa para que haja ofensa ao principio 

da desigualdade. Uma completa ausência de leis pode levar a situações inconstitucionais 

de manifesta desigualdade social pela desordem que provoca. Assim como a elaboração 

de uma lei que não contemple todos os pontos que deveria, não regulando 

suficientemente a situação, gera a mesma inconstitucionalidade por desigualdade, já que 

haverá apenas parte do problema regulamentado e outra parte não tutela por lei. Assim, 

omissões totais ou omissões parciais do legislador são atos que contrariam normas 

constitucionais que estabelecem o enfoque social do estado democrático308.  

O que fundamenta a atitude intervencionista do judiciário em âmbito material do 

legislativo seria precisamente o fato de que ambos assumiram compromisso de 

concretizar a ordem constitucional. Nesta situação o legislador não está cumprindo com 

sua parte, cabendo ao juiz constitucional suprir esta falta. Esta intervenção não deixa de 

representar uma forma de cumprimento e proteção de direitos fundamentais previstos na 

constituição309. 

 O argumento em defesa do controle judicial dos atos do legislativo em nome da 

proteção a direitos fundamentais e em especial ao da igualdade, pode ser contestado 

pelo contra-argumento que demonstra ser o conceito de igualdade passível de diversas 

interpretações310. Consideração esta que poderia levar a crer que não existiria violação 

de princípio fundamental por parte de um dos poderes, mas existiria divergência de 

interpretações quanto ao conteúdo deste. Vale salientar que haver divergências quanto 

ao objeto a ser tutelado não é impedimento para que haja controle, pelo contrário, é 

condição para sua existência. Foi visto que a atividade do controle de 
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constitucionalidade possui natureza jurisdicional por aplicar uma resposta a um conflito 

de interesses, sendo assim, para que haja jurisdição constitucional deve haver 

interpretações divergentes e conflituosas. Se não as existissem, de nada serviria o 

controle jurisdicional. 

Outro ponto a favor do controle é que está se falando de direitos previstos no 

ordenamento jurídico, sendo assim, o mero fato de ser seu conteúdo impreciso e de 

difícil reconhecimento não significa que não existam311. O fato de serem imprecisos e 

passíveis de divergentes interpretações não quer dizer que estejam impedidos de ser 

concretizados. Exige-se certamente uma atividade hermenêutica que leve em 

consideração seu caráter normativo-abstrato, mas não o deixe sem uma ligação com o 

contexto de fatos reais, como o faz a metódica estruturante. Controlar a concretização 

das normas fundamentais impede que a delimitação do conteúdo destas recaia 

exclusivamente ao legislativo, o que poderia ter como conseqüência um controle da 

maioria parlamentar nas disposições relativas aos indivíduos312. Sendo assim, a 

abstração natural dos direitos fundamentais não serve como fundamento que impeça o 

controle do legislativo. 

Não haverá uma radical dicotomia de objetivos entre Tribunal constitucional e 

Poder legislativo caso se compreenda que cada um ao exercitar suas funções estará 

contribuído para a concretização das normas constitucionais e para a proteção da 

eficácia da constituição. Divergência de interpretações quanto ao ser constitucional não 

impedirá a realização do controle de constitucionalidade, assim como em qualquer outro 

processo de solução de conflitos, serão utilizados como decisão os argumentos mais 

condizentes com o contexto fático e a ordem jurídica. Não deve deixar ausentes de 

tutela judiciária situações onde haja desigualdades inconstitucionais, argumentando-se 
                                                 
311 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2001. p. 411. 
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por uma estrita e inconciliável separação entre juiz constitucional e legislador, uma vez 

que deva haver atuação conjunta das funções estatais para concretizar direito a uma 

igualdade concreta313. 

Mesmo havendo argumentos a favor da existência da jurisdição constitucional 

como sendo característica fundamental para o equilíbrio dos poderes estatais e para a 

defesa da supremacia constitucional, tais pontos a favor são majoritários apenas no que 

diz respeito à atuação do tribunal constitucional como legislador negativo. Há oposição 

à jurisdição constitucional quanto se trata de controle judicial das omissões, quando se 

tratar de uma possível posição ativa do judiciário na concretização de políticas não 

realizadas pelos demais poderes. 

Aponta-se que a permissão para que o tribunal constitucional atue de forma 

positiva em situações onde o legislador manteve-se inerte proporciona uma 

concentração de poderes no judiciário que o colocaria em posição de supremacia frente 

aos demais órgãos, o que além de politizar a função jurisdicional, levaria o estado a um 

possível governo judicial314. Mas tanto para o controle das ações quanto para o das 

omissões, o fundamento continua sendo o de que não há uma substituição de funções, 

há uma cooperação para obtenção de fins constitucionais e um controle recíproco de 

atuação. O que existe são momentos diferentes na concretização das normas 

constitucionais, e caso o primeiro a atuar, que continua sendo o legislador, assim não 

faça sua parte, entre o judiciário para suprir esta falha em defesa da ordem 

constitucional. 

Outro argumento contra a existência de uma jurisdição constitucional para as 

omissões legislativas é o de que a elaboração de uma lei é discricionariedade política do 
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órgão responsável e de que não há como cobrar a atuação deste apresentando um direito 

subjetivo para elaboração das normas315. Aqui, o primeiro ponto a favor da jurisdição 

constitucional é o fato de que a discricionariedade política do legislativo não o permite 

deixar de criar normas gerais quando se fazem necessárias pela ordem constitucional, já 

que enquanto poder constituído, se submete às exigências constitucionais. Segundo, ao 

controlar omissões não estará se exercendo algum direito subjetivo, haverá uma 

necessidade de se reverter efeitos inconstitucionais de uma situação gerada pela 

ausência de norma geral316. Não se pretende controlar as omissões por se ter direito a 

uma legislação, mas sim por se estar diante de uma inconstitucionalidade que viola a 

ordem e precisa ser remediada. Não há uma cobrança de obrigação contratual ou legal 

assumida pelo legislador, mas sim que ele exerça seu papel no processo de 

concretização das normas constitucionais. 

O argumento contrário ao controle judicial das omissões mais utilizado 

permanece sendo o de que a própria previsão de uma jurisdição constitucional contraria 

a separação de funções do poder estatal, sendo a permissão de sua atuação positiva 

ainda mais grave. Argumento que leva à mesma discussão sobre uma possível 

hegemonia do judiciário enquanto titular desta jurisdição, que por sua vez leva à mesma 

resposta apresentada em defesa da existência do controle judicial de 

constitucionalidade, não havendo diferença se sua manifestação é sob forma negativa ou 

sob forma positiva. Pois mesmo quando se trate de controle de omissões, não ocorrerá 

substituição de competências e o órgão responsável por tal controle não assumirá papel 

algum que seja superior aos demais317. Não se reivindica através do controle judicial o 
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cumprimento de uma obrigação do legislador. A intenção é controlar os efeitos 

inconstitucionais da não atuação deste318.  

Afirmando-se a necessidade de controle das omissões legislativas 

inconstitucionais, enfatizando sua importância para realização de fins constitucionais e 

reforçando o papel do judiciário como co-autor político do estado constitucional, 

defende-se em paralelo que as normas da constituição que tiverem recebido 

características de programaticidade poderão ser controladas e ter sua eficácia imediata. 

Num panorama em que a constituição tem seu caráter normativo elevado, fazendo com 

que os órgãos do estado assumam compromisso recíproco de atuação e cooperação para 

concretização de suas normas, torna-se defesa a manutenção da eficácia limitada de 

algumas, por condicionar sua força normativa a ato posterior e imprevisível.  

Se a norma está na constituição e se através de sua compreensão poder-se 

entende-la como representação de um modelo axiológico e teleológico da ordem social, 

ela deve vincular de imediato os órgãos submetidos à constituição, ficando estes 

obrigados a concretizar seu conteúdo. Por mais que as normas programáticas 

representem apenas uma configuração ideal de uma sociedade, estabelecendo a 

realização de determinados fins ao estado e distribuindo esta realização em tarefas, elas 

não devem ser compreendidas como sugestões políticas, mas sim como normas 

jurídicas que devem ter concretização imediata319. 

Mesmo que para isso o judiciário entre por veredas que supostamente não lhe 

cabem, é preciso que ele assuma o compromisso de concretizar as normas 

constitucionais que receberam tecnicamente eficácia limitada. Se a norma está na 

constituição ela é parte integrante da caracterização da ordem constitucional, e se há o 
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dever recíproco dos poderes para realização desta ordem em plano real, então, caso uma 

das funções do poder não esteja sendo exercida neste processo de concretização 

constitucional, faz-se legítima a intervenção de outro órgão que supra a ausência do 

omisso. É dever do poder público realizar as garantias contidas na constituição, 

assegurando a prestação de serviços públicos oferecidos aos cidadãos como seus 

direitos sociais que são320. 

Ao assumir o compromisso de concretizar as normas programáticas o judiciário 

estará intervindo em realização de políticas públicas. Isto se tais normas forem 

encaradas como promessas constitucionais de configuração do estado social e 

democrático, devendo ser cumpridas pelos poderes que mais apropriadamente se 

incumbem de tal tarefa, que seria o legislativo, ao criar os parâmetros e suportes legais 

para atuação do executivo, que administra e realiza as atividades práticas. Mas se ficar 

estabelecido que estes dois órgãos serão os responsáveis exclusivos pela realização das 

políticas públicas, excluindo a participação do judiciário, se manterá a fórmula 

tradicional que exclui os juízes do processo político da sociedade. Assim o judiciário 

entra na roda das políticas publicas, não para atrapalhar o exercício das funções dos 

demais órgãos, mas sim para contribuir na equação cujo resultado é o estado 

democrático e constitucional. 

Ao agir contribuindo para concretização das normas programáticas, o judiciário 

não estará aplicando limites de atuação dos outros órgãos e evitando elevado grau de 

discricionariedade destes, por vincular suas atividades a imperativos constitucionais321. 

Sua própria intervenção em atividades políticas dos demais órgãos está limitada à 

ordem constitucional. Não se permite que o judiciário atue de forma positiva para 
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implantação de políticas sociais sem que esta intervenção esteja constitucionalmente 

permitida. Tal controle judicial só se torna possível quando a constituição já prevê a 

implantação de programas políticos que vinculem a atividade dos órgãos estatais, 

previsão esta feita de forma genérica onde não há concessão de quaisquer 

exclusividades a legislador e executivo para sua concretização322. 

A intervenção do judiciário na realização das políticas públicas previstas na 

constituição não garante que uma determinada ação política será efetivamente iniciada, 

apenas amplia a quantidade de órgãos envolvidos nesta, reforçando o caráter 

democrático do esforço recíproco entre poderes323. O que legitima a intervenção caso a 

execução não estiver sob reserva legal ou sob atuação exclusiva do governo324. Se a 

política publica terá ou não sua implantação irá depender de atuação de todos os órgãos 

e de uma série de condições materiais da sociedade. 

Diante das exigências do estado democrático, as políticas publicas previstas na 

constituição devem ser implantadas de imediato. Tal concretização depende 

inicialmente de atos dos poderes legislativo e executivo, mas em casos de inércia destes 

poderá o judiciário intervir, caso a situação derivada de suas omissões possua efeitos 

indesejados pela ordem constitucional. Intervenção esta feita sob caráter de 

contribuição, sem que haja transferência total do processo de tomada de decisões 

políticas do legislativo e do executivo para o judiciário, pois isto contribuiria para uma 

falência do caráter democrático do estado e de sistema de representação popular 

previstos na constituição325.  

Alega-se ainda que a o fato da jurisdição constitucional intervir em áreas de 

atuação reservadas aos demais poderes terminaria por impor suas opções políticas ao 
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estado326. Sendo que, permitir a intervenção do judiciário no processo de tomada de 

decisões políticas não significa dar a este plena responsabilidade, mas sim apenas parte 

desta. O que em tese o judiciário já tem. Controlar judicialmente as omissões 

legislativas não é fazer com que o judiciário substitua o legislativo na criação das leis, é 

dar efetividade a normas constitucionais, seja hipótese de omissão absoluta seja de 

omissão relativa. Na absoluta, o legislativo sequer agiu e negou completamente uma 

política publica. O que pode ser manobra de sua própria vontade, já que em princípio 

não haveria meios para sua punição327, não podendo então o juiz se tornar co-autor 

desta inconstitucionalidade por omissão328. 

Esta ausência de meios coercitivos é um dos problemas relativos à ineficácia do 

controle das omissões legislativas. Se o judiciário não substitui o legislativo, não 

recebendo condições de impor que este aja e crie a norma necessária para eliminar a 

situação inconstitucional, é possível que as omissões fiquem sem remédio e que seus 

efeitos inconstitucionais permaneçam até que o responsável pela elaboração de tal 

norma sinta conveniência para criá-la.  

Quando se trata de uma inconstitucionalidade gerada por ato do legislativo, esta 

eliminação criará uma norma geral que restará no espaço onde houve a eliminação. 

Norma geral que já tutela normativamente a situação, mesmo que não haja outra norma 

positiva que a substitua. Mais problemática é a situação gerada pela omissão do 

legislador, pois estas já representam uma ausência de tutela normativa que requer a 

presença de algo que venha a preencher o vazio e não mantê-lo. A atuação do judiciário 

pretende preencher este espaço em branco com uma decisão judicial, que por sua vez 

também é ato criador de norma sobre o âmbito particular dos envolvidos no processo. 
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Com isto, remedia-se a inconstitucionalidade sem que haja uma substituição do 

legislador ou uma coerção sobre ele. Resta saber quais seriam os parâmetros de atuação 

do juiz constitucional no controle das omissões, uma vez que não haverá lei específica 

que fundamente a decisão. Sendo necessário também estabelecer qual será o 

instrumento adequado para realização de tal controle.  

O juiz constitucional teria que partir de elementos normativos fornecidos pelo 

próprio sistema constitucional para que sua ação não peque por discricionariedade 

subjetiva. Devendo sua decisão ter fundamento em dispositivos legais, mesmo que 

insuficientemente regulamentados, para manter a racionalidade necessária à manutenção 

de dogmas característicos do estado constitucional. A ausência de regulamentação 

detalhada do dispositivo da constituição que fundamenta a decisão judicial será suprida 

pela interpretação sistemática da ordem jurídica e pela compreensão de elementos extra-

normativos fornecidos pelo contexto político e jurídico no qual acontece a decisão. 

Somando-se a estes elementos, entram os do próprio fato que serve de causa para aquele 

caso concreto. 

Trabalhando em cima da hipótese criada pelo controle de constitucionalidade 

brasileiro, o trabalho volta-se ao exame de remédio constitucional exclusivo do processo 

constitucional brasileiro, o Mandado de Injunção. Buscando-se fundamento para 

apresentá-lo como sendo ação adequada para realizar o controle das omissões, já que ele 

é cabível em situações concretas individualizadas. Podendo estas situações concretas 

fornecer elementos suficientes para suprir a ausência de lei e concretizar o dispositivo 

da constituição que fora violado com a inércia do legislativo. Esta coleta de informações 

somente será possível caso seja aplicada metodologia propícia que fundamente a 

decisão em cima de elementos normativos e extra-normativos. Daí onde se junta o 

Mandado de Injunção e a metódica estruturante de Muller, no controle das omissões. 
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CAPÍTULO 4 – A FUNÇÃO DO MANDADO DE INJUNÇÃO NO CONTROLE 

DAS OMISSÕES LEGISLATIVAS INCONSTITUCIONAIS E UMA SOLUÇÃO 

À SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MEIO DA DECISÃO 

OBTIDA PELA METÓDICA ESTRUTUANTE 

 

4.1 O MANDADO DE INJUNÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE E SUA EFICÁCIA PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

 Prevê a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXI, que o Mandado de 

Injunção será concedido: “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 

o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania”. De início verifica-se que se o texto o indica 

como cabível quando ausente uma norma regulamentadora, ficando então seu âmbito de 

atuação relacionado com a existência das omissões normativas. Com o fim de impedir 

frustração relativa à não concretização da ordem constitucional pela não iniciativa do 

legislador, o constituinte incorporou o Mandado de Injunção ao texto da constituição, 

pretendendo fazer com que os órgãos políticos não menosprezassem os direitos 

garantidos pela constituição329.  

Paradoxalmente, o problema que impede o funcionamento ideal deste remédio 

constitucional é exatamente o problema para o qual fora criado para combater. Não há 

uma lei que regulamente o Mandado de Injunção e especifique o seu rito, seus efeitos, 

seu âmbito de atuação e demais aspectos procedimentais necessários para seu sucesso. 

Recaindo a situação em um círculo vicioso, pois a ação foi criada para controlar 
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omissões legislativas, mas não é eficaz por não haver lei que o regulamente. De algoz, 

virou vítima. 

Esta ausência de regulamentação pode ter sido vontade do próprio constituinte, 

uma vez que nos diversos projetos elaborados antes do texto definitivo da constituição, 

retirou-se referência expressa que vincularia o mandado de injunção à atividade 

legislativa, indicando que não seria do legislador tal incumbência de rege-la330. O que 

não representa a única das desconformidades entre a atual interpretação do Mandado de 

Injunção e as prováveis intenções de seus criadores. 

Mesmo não havendo uma lei que regulamente, e mesmo que o dispositivo legal 

da constituição não especifique rito e efeitos do Mandado de Injunção, as expressões 

“mandado” e “injunção” já denunciam a proposta de sua criação, por indicar a 

possibilidade do poder judiciário solucionar casos concretos cujo problema envolve 

inconstitucionalidade gerada por omissão, regulamentando tais situações particulares, 

decidindo qual regra é a cabível331. A nomenclatura utilizada dá uma idéia de ordem 

direcionada à situação a ser decidida. O mandado fará as vezes da lei, uma vez que não 

pode o problema concreto ficar sem solução. Através desse mandado o órgão 

jurisdicional emite uma ordem, aplicando uma norma-decisão. Ao suprir a omissão do 

poder legislativo, criando uma norma-decisão para o caso concreto, o judiciário estaria 

exercendo sua função entre os poderes públicos, solucionando uma situação litigiosa332.  

Corroborando a idéia de que o próprio nome do Mandado de Injunção dá 

indícios de seus efeitos está a previsão, em anteprojeto de lei, de que o procedimento 

utilizado para esta ação se inspiraria no rito utilizado ao Mandado de Segurança, e com 

aplicação subsidiária de regras do procedimento ordinário do sistema processual 
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civil333. Seria intenção do poder constituinte dar a este mandado o mesmo procedimento 

e a mesma eficácia da decisão, adotado pelo processo do mandado de segurança, 

permitindo desta forma que o órgão jurisdicional concretizasse a norma constitucional, 

solucionando o problema gerado pela omissão legislativa334. Se o mandado de injunção 

foi criado para possuir características típicas do mandado de segurança, sua decisão 

haveria de ter eficácia mandamental. Não deve o juiz ficar reservado apenas à 

declaração ou à condenação em abstrato, sem poder conceder aplicabilidade prática à 

sua decisão, uma vez que se a decisão é mandamental, ele está apto a expedir ordens de 

atuação, pondo em prática atos que efetivam a decisão judicial.  

Pela suposta intenção do legislador constitucional e pelas redações dos 

anteprojetos de lei para o mandado de injunção, este deveria servir para resolver a 

situação litigiosa que lhe é causa, tendo esta decisão eficácia mandamental, podendo 

impor ordens às partes com fim de concretizar a decisão. Havendo nestes projetos de lei 

argumentos em favor da adoção do rito do mandado de segurança ao de injunção, 

prescrevendo-se ainda que na hipótese de acolhendo do pedido feito em mandado de 

injunção, deveria o órgão jurisdicional aplicar solução para o caso concreto335. 

A própria expressão Injunção fornece indícios que fortalecem o argumento da 

mandamentalidade da decisão desta ação constitucional. Na origem da expressão há um 

significado de ordem judicial voltada a impedir que qualquer pessoa pratique atos de 

violação de direitos, proibindo a atividade lesiva336. O que reforça a idéia de que o 

Mandado de Injunção do sistema brasileiro tem como objetivo, no âmbito do caso 
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concreto solucionado, a realização das normas constitucionais337. Satisfazendo enfim a 

pretensão de quem propôs esta ação, suprindo para as partes envolvidas no litígio o 

vazio normativo, produzido pelo responsável pela regulamentação, mas não tomou 

providência338. 

Caso se entenda que a decisão em Mandado de Injunção tenha apenas eficácia 

declaratória, este remédio constitucional se torna um instrumento ineficaz de proteção à 

ordem constitucional, pois assim serve apenas para denunciar a inércia ao legislador.  

Avisar a este de sua própria omissão não é suficiente para solucionar o problema, pois 

através de um mero sinal de alerta não ficará o poder legislativo pressionado a elaborar 

a lei desejada, nem muito menos ficará a parte autora da ação de mandado, satisfeita 

com a decisão. Pelo que se percebe da vontade do constituinte original, faz-se crer que a 

opção pela eficácia declaratória deveria ser rejeitada, pois esta ação fora criada para 

obtenção de uma solução para o problema daquele que a interpôs, devendo concretizar a 

ordem constitucional339. 

O mandado de injunção está presente entre as garantias constitucionais expostas 

no artigo 5º da constituição brasileira, recebendo assim eficácia plena e imediata no 

ordenamento jurídico. No entanto, mesmo recebendo eficácia imediata, não há lei que o 

regulamente, recaindo em situação na qual há o instrumento, sendo ele válido e vigente, 

mas não há uma regulamentação de seu uso, sendo então este remédio constitucional 

algoz e vítima de omissão legislativa, criado para superar o próprio problema que gera 

sua inefetividade. 

O fato de ter sido criado sem que houvesse parâmetro em ordenamento jurídico 

estrangeiro contribui para o estado de confusão em relação ao rito desta ação e aos 
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efeitos de sua decisão, fato este que deveria ter provocado um maior cuidado e atenção 

do legislador constitucional ao redigi-lo340. Podendo-se afirmar a pouca coerência do 

constituinte ao deixar ao legislador infraconstitucional a responsabilidade pela 

regulamentação deste instrumento, uma vez que nem mesmo os efeitos do mandado 

estão abordados em sua previsão constitucional341.  

É de se indagar a razão pela qual o constituinte especificou e regulamentou outro 

instrumento de proteção contra as omissões legislativas, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, deixando sem demais especificações quanto ao 

Mandado de Injunção. Talvez por esta ação direta ter como objeto a lei em abstrato, não 

sendo necessária a existência de uma situação concreta de lesões por 

inconstitucionalidade, tenha o constituinte se atido mais. Deixando subentendido que ao 

Mandado, por ser ação para situações particulares concretas, restaria a aplicação de 

regras adotadas pelo Mandado de Segurança e pelas regras gerais de procedimento do 

processo civil. O que vem a ser apenas uma resposta possível e não uma conclusão, mas 

suficiente para corroborar com a atribuição de maior eficácia a este instrumento.  

A diferença entre as ações previstas contra as omissões inconstitucionais não 

reside em suas eficácias, mas sim no fato de que a ação direta não serve para controle 

das omissões concretas como serve o mandado de injunção, serve para discutir a 

necessidade em abstrato de uma lei regulamentadora. A decisão proferida em ambas as 

ações deveria ter caráter obrigatório342. A ação direta requisitando providência do 

legislador e o mandado solucionando o caso concreto através da decisão judicial. A 

idéia parte do pressuposto de que teria sido a intenção do legislador constituinte atribuir 
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mesmas conseqüências das decisões de ambas as ações de controle das omissões343, 

diferenciando-as quanto ao âmbito de cabimento e ao objeto em discussão. 

A falta de eficácia mandamental e de aplicabilidade das normas constitucionais 

pelas duas ações, assim como a ausência de regulamentação legal da ação do mandado 

de injunção, desvirtuam o significado e a importância desses instrumentos. Foram 

originalmente concebidos para defender a supremacia constitucional, a força normativa 

das normas constitucionais e a garantia constitucional da não violação dos direitos 

subjetivos, violação esta que seria provocada não por uma ação, mas através de inércia 

do legislador344. O problema não está na previsão de instrumentos processuais e 

procedimentos adequados para controle das omissões legislativas, mas sim nas formas e 

efeitos das decisões proferidas através dos mecanismos já existentes345. O mandado de 

injunção é mecanismo processual adequado para controle das omissões 

inconstitucionais, o problema está em qual a eficácia de sua decisão e sua real 

capacidade de solucionar os problemas concretos gerados pela inércia do legislador. 

Quando se afirma que à decisão do mandado de injunção deve ser atribuída 

eficácia mandamental, não se afirma que através desta ação o órgão judicial proferirá 

decisão que obrigue o legislador a elaborar a lei que tutelará normativamente a situação 

problemática do caso concreto. A idéia é fazer com que o órgão judicial solucione o 

problema apresentado e concretize uma norma constitucional, que poderá estar implícita 

no sistema constitucional, criando a norma de decisão mesmo sem haver a norma legal. 

A mandamentalidade está na possibilidade de o juiz adotar medidas não apenas 

declaratórias ou constitutivas, mas poder impor ordens e poder adotar medidas que 

impeçam ou revertam a produção de efeitos inconstitucionais produzidos pela omissão.  
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O juiz ao assim agir não estaria indo além do cumprimento de sua função 

constitucional de solucionar conflitos e manter a hegemonia da ordem constitucional, 

ficando a solução limitada ao caso apresentado em processo. Mas esta é apenas uma das 

posições que as divergências doutrinárias e jurisprudenciais permitem que sejam 

tomadas quando a discussão gira em torno do Mandado de Injunção. Tais divergências 

são decorrentes tanto da insuficiência do texto constitucional para dele se retirar alguma 

conclusão sobre efeitos do Mandado de Injunção, quanto da subjetividade inerente ao 

objeto desta ação, por falar em inviabilidade do exercício de direitos e conseqüências 

inconstitucionais da omissão legislativa, o que requer uma postura por demais política 

quanto à atribuição de efeitos á decisão de injunção346.  

É a postura política adotada pela Corte Constitucional brasileira que transformou 

este instrumento processual em ação fadada ao fracasso. Os efeitos desejados pela 

maioria da doutrina não foram produzidos pelo Mandado de Injunção, nem serviu este 

para cumprir com as finalidades originalmente estabelecidas. Manteve a corte 

constitucional brasileira posição cômoda na qual remete o problema ao poder 

legislativo347, conservando o estado inconstitucional gerado pela ausência de norma 

regulamentadora. Doutrina e jurisprudência divergem sobre o Mandado de Injunção, 

criando correntes distintas. Sendo que a posição majoritária da doutrina não coincide 

com a posição majoritária do STF, o que fornece certa esperança de que a em algum 

momento a posição jurisprudencial mude e satisfaça os desejos doutrinários de ver esta 

ação tendo maior eficácia.  

A primeira posição quanto ao Mandado de Injunção é a de atribuir à sua decisão 

efeito meramente declaratório, tornando a ação apenas um meio de se comunicar ao 

órgão omisso de que a sua inércia gera situações inconstitucionais. Sendo esta a posição 
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que funciona como sendo a oficial da jurisprudência no tribunal constitucional 

brasileiro348. Um dos marcos na adoção desta postura quanto ao referido remédio 

constitucional é o resultado das discussões contidas no Mandado de Injunção nº. 107, 

impetrado por servidor publico militar que pleiteava estabilidade prevista na 

constituição mas na dependência de lei que a regulamentasse. Apesar do mérito da ação 

envolver a legitimidade do autor, nesta ação há varias passagens que anunciam qual 

postura a corte suprema passaria a adotar como oficial quanto à ação em comento.  

Em seu voto o ministro Moreira Alves define o Mandado de Injunção como 

sendo “ação mandamental para a declaração da ocorrência de omissão com mora na 

regulação de direito, liberdade ou prerrogativa outorgados pela constituição, mas cujo 

exercício seja obstado pela falta de sua regulamentação”, atribuindo então eficácia 

meramente declaratória à sua decisão. O principal fundamento dos que adotam este 

posicionamento é o de que a eficácia declaratória desta ação é a única saída que respeita 

a tradicional separação das funções públicas, sendo usurpação de função o ato judicial 

que fosse mais além, invadindo a competência do órgão legislativo349. Esta posição e 

este argumento podem ser contestados pelo fato de tornar o Mandado de Injunção algo 

plenamente sem eficácia. Se o órgão legislativo é o responsável pela situação 

inconstitucional, conhecendo suas responsabilidades de legislar quando necessário, não 

adianta avisa-lo de sua omissão, crendo na suficiência da declaração para pressiona-lo a 

legislar. Crendo ainda que a declaração levará o poder legislativo a criar uma norma em 

tempo hábil para resolver a situação em concreto apresentada pela ação. 

O argumento de que a eficácia declaratória é a única das soluções que não 

ofende a distribuição das funções públicas é contestável pelo fato de que ao solucionar o 

mandado de injunção, não estará o órgão judicial criando normas gerais, mas sim 
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decidindo uma situação problemática que lhe foi apresentada. E em assim agindo estará 

exercendo sua função primordial na ordem constitucional. A declaração não soluciona o 

problema, apenas o prorroga e exime o judiciário da responsabilidade pela solução 

deixando a outro órgão. Isto sim um desrespeito à distribuição das funções do poder 

público, uma vez que leva o judiciário a não exercer sua função jurisdicional de 

apresentar uma decisão a uma situação problemática.  

O papel da decisão do mandado de injunção como solução ao caso apresentado 

representa a segunda posição doutrinária e jurisprudencial, posição esta bastante 

minoritária na corte suprema, tendo os seus representantes sempre seus votos vencidos 

pelos demais que adotam a chamada postura o oficial. No mesmo Mandado acima 

citado, o de nº. 107, o Ministro Carlos Velloso sustenta a tese da substancialidade desta 

ação, afirmando que tal remédio processual “faz as vezes da norma infraconstitucional 

ausente e integra o direito ineficaz, ineficaz em razão da ausência da norma 

regulamentadora, à ordem jurídica”, afirma ainda que “mediante o mandado de 

injunção, o juiz cria, para o caso concreto, a norma viabilizadora do exercício do 

direito”.  

Entendimento este que também é defendido pelo ministro Marco Aurélio, 

votando sempre contra a eficácia meramente declaratória do Mandado de Injunção, 

como por exemplo seu voto proferido no MI nº. 232 no qual ele afirma que o 

provimento desta ação “deve alcançar o desiderato previsto no tocante ao próprio 

instituto do mandado de injunção, deve viabilizar o exercício em si, do direito, porque 

senão de mandado de injunção não se tratará, no caso, nem tampouco de uma sentença 

harmônica com esse instituto, mas de uma sentença pertinente à ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão”. Continuando este mesmo voto, defende ainda a 

possibilidade de ter o mandado de injunção um desfecho concreto, devendo viabilizar o 
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exercício de direito não regulamentado por lei, mas previsto na Constituição. Segundo 

esta postura divergente da oficial do STF, oficialmente defendida pelos ministros Marco 

Aurélio e Celso Velloso, concedem-se efeitos suficientes a esta ação para garantir ao 

seu autor a atribuição de direitos, regulamentando-os naquela situação isolada350. O 

objetivo será fazer com que o tribunal constitucional resolva o caso concreto lhe 

apresentado, sem que os efeitos desta decisão se estendam a situações semelhantes, 

correspondendo a cada situação inconstitucional gerada por inércia do legislador, 

mandados de injunção isolados351. 

O MI nº. 232 inova um pouco em sua decisão, mas não modifica 

substancialmente a postura oficial quanto à eficácia deste instituto, permanecendo como 

sendo apenas declaratória. No entanto, passa a ter o mandado de injunção eficácia 

declaratória provisória, pois após um determinando prazo, ele passará a poder conceder 

aquilo que o autor pretendia desde o início. Já em sua ementa o MI nº. 232 apresenta 

que sua decisão declara a mora do legislador, dando-lhe um prazo de 6 meses para criar 

a medida legislativa necessária para regulamentar a situação apresentada no caso 

concreto, sob pena de, vencido o prazo, o requerente passaria a ter sua pretensão 

satisfeita por medida judiciária. Esta modificação, apesar de não tão significativa pois 

mantém a eficácia declaratória da ação, mostra uma contradição entre a decisão deste 

Mandado nº. 232 e a do nº. 107. No 232, o STF já ao menos ameaça fazer algo, já 

afirma que irá concretizar um dispositivo constitucional, tomar alguma providência caso 

o legislador não haja no tempo estabelecido pela corte. 

O que há de se reparar em destaque é o fato de tal diferença entre as decisões 

serve para representar a queda do próprio fundamento da decisão da ação mais antiga. 

Se antes a justificativa seria a de a corte do judiciário não poder tomar providências 
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concretas pois assim estaria invadindo esfera da funções de outro poder do estado, em 

um mandado de injunção posterior este mesmo tribunal afirma poder tomar tais medidas 

satisfativas, na hipótese do legislador não agir como deva. Assim fazendo, o STF estará 

tomando a providência requerida pelo interessado e estará indo além da eficácia 

meramente declaratória deste remédio processual, o que é exatamente a vontade dos que 

proferiram os votos vencidos no M.I. 107. 

No M.I. 232, o autor pede que seu pedido seja provido para que goze de isenção 

previdenciária, mas para isto requer que seja utilizado para sua situação, parâmetro 

legislativo de quem está em situação análoga, uma vez que para a do autor não há tutela 

legal adequada. Alega o autor estar isento de contribuição para a seguridade social por 

ser entidade beneficente de assistência social, argumentando sob uso do parágrafo 7º do 

artigo 195 da CF/88. O problema consiste em carecer tal dispositivo de 

complementação legislativa posterior, já que condiciona a isenção à exigências a serem 

estabelecidas por lei, representando um típico exemplo de norma constitucional com 

eficácia limitada, levando em consideração a tradicional classificação já acima 

comentada. Pedido que foi declarado juridicamente impossível pelo relator deste 

mandado, com fundamento na posição oficial do STF em considerar a função da 

injunção apenas para declarar a omissão do poder legislativo e assim esperar que este 

saia da inércia e tome alguma providência. 

Após discussão a respeito de uma preliminar de ilegitimidade da parte autora, os 

ministros ao discutirem o mérito da ação decidem por maioria declarar o estado de mora 

do legislativo, concedendo-lhe um prazo de 6 meses para tomar alguma providência, 

sob pena do tribunal tomar a medida satisfativa pretendida pelo autor. Posição esta que 

não fora adotada pelos ministros Marco Aurélio e Carlos Velloso que preferiram manter 

seus posicionamentos a favor de um desfecho concreto da ação de Mandado de 
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Injunção, afirmando a capacidade deste de viabilizar o exercício do direito previsto na 

Constituição, que está em estado de não-concretização por ausência de legislação que o 

complemente. Defendendo estes ainda, a capacidade da decisão do Mandado de 

Injunção substituir a inexistente norma infraconstitucional. Posições estas como sempre 

vencidas pela maioria dos integrantes do STF, que enxergam nesta eficácia do remédio 

constitucional um desrespeito à separação das funções do poder estatal, mas se 

contradizem ao afirmar que a decisão de marcar prazo para atuação do congresso não 

representa “atuação legislativa”, como dito na confirmação de voto do relator. Ora, se o 

STF pode tornar concreto um dispositivo da Constituição daqui a seis meses, em tese 

nada o impede de satisfazer desde logo a pretensão do requerente, apenas a boa vontade 

dos ministros que integram o tribunal constitucional brasileiro. 

Apesar de vencido o posicionamento destes que defendem esta segunda posição 

quanto à eficácia do Mandado de Injunção diversa da oficial da corte suprema, atribuir a 

este capacidade de solucionar de imediato a situação problemática que dá causa à ação 

já é conceder efeitos mais dignos à sua qualidade de remédio constitucional352. Ao 

Atribuir-se a capacidade de decidir e dar solução ao caso concreto, aproxima-se a 

decisão do mandado dos fins constitucionais a que fora criado. Esta decisão mantém sua 

natureza jurisdicional do tribunal constitucional e atribui eficácia a este instrumento 

processual, pois o juiz constitucional assim estará criando uma norma-decisão e não 

uma norma geral e estará aplicando a ordem constitucional para dar fim a uma situação 

problemática. 

Uma outra decisão emblemática, e não menos paradoxal, em Mandado de 

Injunção foi a do M.I. 283, que criou uma espécie de “decisão vinculante” da corte 

suprema. Tendo como pretensão uma reparação econômica contra a União, 
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fundamentada em artigo do ADCT no qual há um prazo para o Congresso Nacional 

elaborar uma lei, tendo sido descumprido tal desiderato, provocando assim uma situação 

de inconstitucionalidade prática. Na decisão desta ação, o STF reconhece a demora do 

legislador, mas ao invés de apenas declará-la, assinala um prazo para manifestação do 

poder legislativo como antes havia feito na injunção anteriormente comentada. Porém, 

diferente do anterior, neste M.I. 283, o STF não afirma que irá satisfazer a pretensão do 

autor caso o prazo expira, ele o concede a faculdade de obter uma decisão judicial 

contra a União pelo meio processual adequado para reparação de perdas danos. 

Chega a ser paradoxal um trecho da justificativa deste voto em que se apresenta 

como fundamento de tal posição, o fato de haver a possibilidade da omissão legislativa 

persistir, o que poderia tornar irreparável a frustração quanto à satisfação da pretensão, 

sendo assim necessário acautelar tal pedido concedendo ao autor a utilização da via 

processual adequada. Tal justificativa possivelmente desconhece o fato da via 

processual adequada não ser tão célere ou tão protegida assim dos perigos da demora 

qualificados com o perigo de danos irreparáveis. Se há a preocupação quanto a uma 

possível não satisfação do direito reconhecido, teria sido mais apropriada uma decisão 

do STF que já tomasse medidas concretas, condenando a União a pagar e determinando 

as medidas executivas possíveis. 

Além de complicar ainda mais a vida do impetrante, pois terá que passar por 

dois processos para atingir sua satisfação, esta decisão da corte suprema cria uma força 

vinculante não existente em decisões judiciais. Pela sistemática processual 

contemporânea, súmulas e jurisprudências dominantes de tribunal superior possuem 

força para de alguma maneira vincular decisões de órgãos judiciários inferiores, mas 

não há esta figura de uma única decisão que sirva como uma espécie de “título 

executivo produzido pelo STF”. Assim determinando, o tribunal constitucional estará 
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indo contra a tendência recente de conceder de forma mais célere e segura possível a 

tutela judicial, pois numa época em que o sincretismo processual é completamente 

adotado para satisfação das obrigações, numa fase em que a celeridade processual se 

torna direito fundamental garantido pelo artigo 5º e seu mais recente inciso, a corte 

suprema faz delongar a satisfação de uma pretensão, fazendo com que o interessado 

passe por mais um longo e tortuoso caminho para obter o que pretende. 

Há ainda uma corrente sobre a eficácia do Mandado de Injunção não adotada nas 

decisões judiciais, com uma postura bastante semelhante à daqueles que lavram os votos 

vencidos nas ações acima comentadas, se diferenciando apenas quanto à amplitude 

subjetiva dos efeitos da decisão. Esta corrente parte também da idéia na qual o tribunal 

constitucional pode solucionar diretamente o problema apresentado pela ação e 

conceder eficácia às normas constitucionais, porém, a norma-decisão obtida no caso 

concreto deverá ter efeitos estendidos a todos os que estiverem em situações 

semelhantes. Seriam adotados efeitos erga omnes à decisão do mandado de Injunção, 

enfatizando que todos os que estiverem sob mesmas condições devem receber igual 

tutela judicial353. 

É difícil adotar tal posicionamento, ao menos para fins do estudo aqui proposto, 

pelo fato de ser perigoso imaginar a possibilidade de através de uma ação interposta 

individualmente provocarem-se efeitos a todos os que possuírem o mesmo problema, 

sem que ao certo se saiba se a extensão e medida de tais problemas são realmente 

equivalentes. Como o mandado de injunção serve para discutir inconstitucionalidades 

manifestadas em situações concretas e não para discutir a inconstitucionalidade em 

plano abstrato, pressupõe-se que a parte interessada que propôs a ação é a prejudicada, o 

que não significa que haja uma necessidade de considerar também lesionados os demais 
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participantes daquele contexto sócio-jurídico. A discussão da inconstitucionalidade em 

abstrato é que parte do pressuposto de que esta ofende direitos constitucionais de forma 

uniforme. O mandado de injunção serve para remediar problemas isolados e poderá, 

caso haja outros indivíduos sob mesmas circunstâncias de fato, decidir uniformemente 

em litisconsórcio. Sendo esta uma solução talvez mais apropriada do que a que concede 

efeitos erga omnes às suas decisões para situações isoladas. 

Ao se argüir a favor da eficácia do Mandado de Injunção para solucionar de 

imediato a situação de inconstitucionalidade que lhe dá causa, e assim concretizar as 

normas constitucionais através de normas-decisão, adota-se posição divergente da 

majoritária e oficial do STF, mas não representa um afronte ao estado democrático de 

direito e seu postulados da separação de poderes. A omissão legislativa torna ineficiente 

a própria norma constitucional, desrespeitando deveres que foram estabelecidos ao 

Congresso pelo próprio constituinte, representando este um óbice entre cidadão e 

constituição, ao invés de ser o elo de conexão354. Como antes abordado, não é bem um 

dever/obrigação do legislador de criar leis regulamentando normas constitucionais 

carente de complementação, deve sim evitar situações de inconstitucionalidade 

conseqüentes desta ausência legal. Sendo assim, na hipótese do judiciário estabelecer 

por meio de decisão, a norma que supre a omissão, estará ele aproximando a 

constituição do cidadão, fixando, ao menos provisoriamente antes de existir a norma 

legal uma decisão que evita inconstitucionalidades355. 

A proposta com a qual se trabalhará neste texto é contrária à posição oficial do 

STF quanto à eficácia da decisão do mandando de Injunção. Argui-se pela possibilidade 

desta decisão já ser capaz de solucionar a situação conflituosa, havendo elementos 

suficientes para compor uma norma de decisão, sem que isto represente invasão do 
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judiciário em esfera de atuação atribuída a outro poder estatal. Em consonância com 

outras vozes argumenta-se a postura do tribunal constitucional brasileiro é incoerente 

por descaracterizar o significado e a função do Mandado de Injunção356. Neste 

entendimento majoritário, a corte demonstra assumir posição neutra quanto à solução de 

problemas relativos às omissões legislativas, pois não satisfaz a pretensão do autor da 

ação, não soluciona o conflito que dá causa ao processo, não exercendo desta forma sua 

função no poder público. Deixando a solução real para o problema sob incumbência de 

outro órgão ou postergando uma solução que poderia ser dada de forma mais célere. 

Esta falta de coerência na posição oficial do STF choca-se com a própria 

compreensão do sistema constitucional, uma vez que o Mandado de Injunção é previsto 

como um dos remédios constitucionais criados para possuírem alta eficácia357. 

Interessante é o fato de que dentre os remédios constitucionais, o único que não recebeu 

esta máxima efetividade foi este, o objeto em estudo. O instrumento existe e a 

constituição o prevê como remédio constitucional de máxima eficácia, no entanto 

estabeleceu-se o contrário, o impedindo de tornar real aquilo disposto em norma 

constitucional. De onde se pode concluir que o problema relativo ao controle das 

omissões legislativas inconstitucionais não está na ausência de um processo especial, 

mas sim na não adoção de uma eficácia do procedimento que existe, eficácia capaz de 

superar a falta da norma legal358.  

O tribunal constitucional brasileiro é receoso em adotar posição mais efetiva 

quanto à eficácia da decisão do mandado de injunção, talvez por crer que assim estaria 

usurpando funções diversas da sua, evitando assumir uma posição mais ativa quanto ao 
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controle das omissões, mesmo que a ordem constitucional assim o permita359. Suas 

restrições quanto à eficácia deste instrumento processual-constitucional decorrem de 

uma opção política360, onde opta por seguir dogmas típicos do liberalismo político, tal 

como a separação de poderes estatais, mesmo que o mote do instrumento seja a defesa 

do estado social361, ou do democrático de direito. Não pode o STF alegar que está 

impedido de atribuir eficácia ao Mandado de Injunção pelo fundamento de que assim 

estaria exercendo função política não cabível ao órgão. Esta corte exerce sim função de 

natureza política, já que, por ser o responsável pela interpretação das normas 

constitucionais, possui ele influência nos rumos das políticas públicas do país, ao 

permitir ou impedir que o Governo adote uma determinada postura quanto à atuação no 

meio socioeconômico362. 

Por natureza o papel do STF já contém índole política e não há razão para se 

opor a este fato, o que não deve ocorrer é o tribunal constitucional adotar postura 

política de eterna aquiescência com o Executivo e o Legislativo, devendo o tribunal 

assumir postura política que melhor se identifique com as diretrizes fundamentais da 

Constituição, mesmo que isto represente orientação diversa da adotada pelos demais 

poderes363. 

A suprema corte brasileira se posiciona de forma apática frente a problemas de 

natureza jurídica que poderiam ser resolvidos com seu auxílio. A visão que o STF 

mantém das normas constitucionais contém raiz liberal, uma vez que o tribunal justifica 

sua ausência em pontos relevantes ao judiciário brasileiro pelo argumento da radical 

separação de poderes, como se não houvessem áreas de atuação conjunta entre poderes 
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divididos ou como se não houvesse co-responsabilidade destes em relação ao 

desenvolvimento e à eficácia do ordenamento jurídico. 

O tribunal constitucional brasileiro parece adotar uma postura de acomodação e 

sujeição às posturas dos órgãos superiores dos demais poderes públicos. Parece se 

adaptar a circunstâncias mutáveis sem buscar uma interpretação própria do sistema 

constitucional ao qual é incumbido de proteger364. No que diz respeito ao problema 

neste discutido quanto a falta de interesse do legislativo em agir quando deveria, o STF 

molda sua posição oficial em relação ao Mandado de Injunção favorecendo uma posição 

mais cômoda ao legislador, tornando-se então tão responsável quanto este pela 

inconstitucionalidade derivada da não regulamentação de uma norma incompleta.  

A própria manutenção deste classificação das normas constitucionais em graus 

diversos de eficácia pelo STF representa uma postura tímida, anti-jurídica e atrasada, 

presa a conveniências políticas e dogmas liberais já passíveis de serem ultrapassados. 

Assim como em qualquer documento jurídico, na constituição todos os seus dispositivos 

devem possuir mesma pretensão normativa. Qualquer dispositivo foi feito para vincular 

comportamentos e servir de parâmetro de julgamentos, sendo apenas por estratégia 

política que esta separação de eficácias possua validade. 

O entendimento institucional dominante é o de que contra a omissão legislativa 

está constitucionalmente garantida a expedição de ato do próprio legislador, não 

podendo o problema ser resolvido por atuação direta do tribunal365. E ainda, a previsão 

no texto da constituição de um remédio jurisdicional previsto para tal problema só faz 

concluir que o prejudicado possui direito de pleitear atuação positiva órgão legislativo 
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responsável pela emissão do ato normativo366. Afincadas em valores de discutível 

juridicidade, tais idéias possivelmente desencadeiam uma incoerência sistemática 

previsível. Pois, se pela postura tradicional, o judiciário reconhece a falha elaboração de 

um ato legislativo, estará ele então reconhecendo a situação de inconstitucionalidade 

parcial por omissão. Após tal reconhecimento, tomando o STF a providência de 

informar o legislativo ou de conceder um prazo para sua atuação, estará ele mantendo 

válida a norma incompleta, mantendo uma brecha de inconstitucionalidade por ele 

reconhecida. No mínimo deve o tribunal constitucional suspender imediatamente a 

aplicação da norma provocadora da inconstitucionalidade, mantendo assim seu 

compromisso com a supremacia da constituição367. 

O tribunal constitucional pátrio defende sua postura quanto ao Mandado de 

Injunção argumentando também pela inadequação da atuação do judiciário em áreas 

naturalmente políticas. Tentativa de legitimação falaciosa pelo fato de possuir a 

atividade jurisdicional do STF aproximidade com o sistema político, devido à própria 

natureza de seu objeto de tutela, a constituição. Se o supremo tribunal é capaz de limitar 

possíveis interpretações de dispositivos da constituição, indicando qual orientação deve 

ser seguida pelos órgãos a eles submetidos, informando graus de vinculação, criando 

parâmetros judiciais e pacificando divergências jurisprudenciais, atua ele muito próximo 

ao legislador, diferenciando apenas nas formas de manifestação. 

As decisões e posturas do STF interferem diretamente no desenvolvimento da 

política nacional, no entanto afirma ele, em uma das justificativas pela posição adotada 

quanto ao mandado de injunção, não poder interferir devido à tradição da separação de 

poderes e funções. Quando o tribunal constitucional valida planos econômicos, altera a 

interpretação de institutos jurídicos, legitima planos políticos e confirma reformas da 
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constituição, está ele intervindo diretamente na direção política do país368. Interferência 

compreensível por ser tal corte responsável pela proteção da constituição, documento 

tão jurídico, quanto político. Sendo assim, normal que o STF como tribunal 

constitucional emita pronunciamentos de índole política, incursando inclusive em 

setores como economia e políticas sociais369. 

Se o STF em seus pronunciamentos, ou com suas abstenções, intervém na 

política nacional, mesmo que indiretamente, nada impede que ele resolva um problema 

isolado onde alguém sofre prejuízo provocado por inércia do poder legislativo em 

complementar norma constitucional carente de detalhamentos. Não haverá usurpação de 

funções, pois não agirá a suprema corte judiciária como legislador, mas sim como órgão 

incumbido de promover soluções a conflitos, agindo também como órgão responsável 

pela obediência à supremacia da constituição perante o ordenamento. 

É necessário que efeitos mandamentais sejam atribuídos à decisão do Mandado 

de Injunção, objetivando a solução do problema do caso concreto, a ser obtida através 

de medidas de índole satisfativas. Esta norma-decisão será obtida por interpretação 

sistemática das normas constitucionais somada ao que causa a ação. Importa saber de 

que modo a metódica estruturante participará do controle das omissões, auxiliando os 

órgãos judiciais a captar da própria ordem jurídica e do contexto fático do caso 

concreto, elementos normativos suficientes para fundamentar sua decisão. 
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4.2 A OBTENÇÃO DO ÂMBITO NORMATIVO DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS PROGRAMÁTICAS PELA INTERPRETAÇÃO DA ORDEM 

CONSTITUCIONAL. PRIMEIRO PASSO: OS ELEMENTOS FORNECIDOS PELA 

ORDEM JURÍDICA 

 

 A idéia é tornar possível ao julgador juntar elementos fornecidos pelo texto 

existente, porém incompleto, com os demais componentes do processo de estruturação 

da norma para, somando todos os elementos, fundamentar a decisão que controla a 

constitucionalidade. A metódica estruturante de Müller distingue programa da norma de 

âmbito da norma. O primeiro é resultado da interpretação do texto legal à disposição, 

somado a teorias e discussões científicas a respeito do objeto tutelado, não havendo uma 

identificação radical entre o programa da norma com o dispositivo positivado, sendo 

este apenas um de seus elementos. Além do programa há o âmbito da norma, obtido 

com o resultado da interpretação dos dados reais presentes no mesmo contexto cultural 

em que ocorre a decisão, somados aos elementos fornecidos pelo material fático que 

fundamenta a ação. Para o ponto específico das omissões legislativas, seria então o 

âmbito normativo tudo aquilo que envolve a situação concreta de inconstitucionalidade. 

Tais elementos reais obtidos dos casos concretos se unem aos dados fornecidos 

pelo texto num processo de construção da norma de decisão. Assim, nem o dispositivo 

legal é suficiente para dele se retirar a norma eficaz, nem os dados da realidade podem 

isoladamente, sem o parâmetro criado pelo texto, funcionar como fundamento de 

decisão. Devendo ambos os elementos estarem presentes no processo de interpretação e 

estruturação da norma. 

 Adaptando a metódica estruturante ao problema da falta de eficácia imediata de 

normas constitucionais e do controle das omissões inconstitucionais pelo Mandado de 
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Injunção, pode-se perceber em primeiro lugar que o programa da norma existe, mesmo 

que incompleto e possível de ser objeto de posterior complementação legal. Existe o 

dispositivo escrito da constituição que serve como parâmetro inicial de interpretação, 

orientando e limitando o posterior desenvolvimento do processo hermenêutico. 

Existência de dispositivo legal que torna a utilização da metódica estruturante no 

controle das omissões compatível com exigências de racionalidade inerentes a dogmas 

do Estado de Direito. A construção da norma de decisão é algo positivamente orientado, 

por existirem dispositivos legais que condicionam a posterior estruturação. Não é do 

nada que terá início a elaboração desta norma, como primeiro e imprescindível 

elemento haverá algum dispositivo, o que se afirma é o fato deste ser incompleto, com 

normatividade insuficiente, requerendo posterior desenvolvimento. 

É a partir deste texto incompleto que a norma de decisão será desenvolvida, 

fundamentando sua obtenção como legítima, uma vez que obtida com respaldo legal 

existente. Considerando que o programa não é apenas o texto da norma, mas também as 

teorias, as discussões doutrinárias e os embates jurisprudenciais sobre o objeto tutelado 

pelo texto, o argumento que afirma a existência do programa normativo para solução 

das omissões legislativas ficará ainda mais corroborado, pois as opiniões das ciências 

envolvidas com a constituição, mais as posições jurisprudenciais sobre o tema, 

entrariam no processo de estruturação da norma-decisão funcionando como elementos 

participantes de sua elaboração. 

O que leva a uma situação onde haverá o texto (o dispositivo legal incompleto) e 

o desenvolvimento científico correlato à área em que este está presente, ciência esta que 

fornecerá elementos suficientes para especificar conceitos, relações, institutos, dentre 

outros pontos que auxiliam a elucidação do programa da norma, não muito claro nos 

elementos que o compõe. 
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Pela metódica estruturante o dispositivo legal já escolhe a parcela da realidade a 

ser atingida pelo seu âmbito de vigência, através de uma previsão de que a norma 

deverá ser concretizada nestas situações abstratamente consideradas. No entanto, e 

exatamente por ser abstrata, esta configuração da realidade feita pelo texto serve apenas 

como uma idéia, uma noção vaga do plano real que somente através do exame de casos 

concretos poderão ser definidos por completo. Daí a necessidade de que esta previsão 

feita pelo programa coincida com o âmbito da norma, para que a norma constitucional 

produza seus efeitos.  

Ao estabelecer metas, criando programas ideais a serem cumpridos pelas 

funções públicas, as normas de eficácia limitada do tipo programáticas configuram 

abstratamente o corte da realidade que escolhe para tutelar. A norma especificará se a 

área a ser tutela será relativa à educação, à saúde, ao meio ambiente adequado, ou a 

outros exemplos de áreas ideais da constituição. Isso significa que há no programa 

destas normas de eficácia limitada elementos suficientes para iniciar o processo de 

tomada de decisões, já que há um dispositivo legal, então haverá a “ponta do iceberg” 

no processo de concretização normativo-constitucional. Se o parâmetro inicial deste 

processo, o dispositivo escrito, já se faz presente, caso haja informações suficientes 

fornecidas pelos fatos envolvidos e pelas circunstâncias, não será necessária uma lei que 

regulamente o dispositivo, para que se atinja uma norma de decisão capaz de controlar 

as omissões inconstitucionais. 

Se já pode ter início o processo de concretização, resta saber se pode este ter 

prosseguimento, caso haja condições para captação do âmbito normativo. Só poderá a 

norma de decisão ser criada, ao utilizar-se a metódica estruturante, se houver elementos 

materiais suficientes para configurar o âmbito. Haverá elementos capazes de criar o 

âmbito normativo, o que possibilitará a obtenção de uma decisão racional em Mandado 
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de Injunção que elimine a inconstitucionalidade provocada pela omissão. Âmbito este 

que será criado por informações fornecidas tanto pela ordem jurídica em que está 

inserido o processo de criação da decisão, como também pelo contexto fático isolado do 

processo da referida ação constitucional. Mas é preciso que seja analisada a forma como 

essa ordem fornece elementos para criação do âmbito da norma. 

No processo de concretização de normas da constituição, a ordem jurídica e o 

plano real não existem de forma autônoma e indissociável, ambos serão elementos 

participantes do processo de concretização da norma370. A ordem jurídica constitucional 

interage com o corte concreto da realidade em constante diálogo a fim de captar o 

sentido normativo do dispositivo a ser usado como fundamento da decisão. O que 

requer uma compreensão prévia desta ordem e uma interpretação de uma possível 

coerência interna desta. 

 A ordem representada pela constituição possui seus institutos e formas e tem 

conteúdo axiológico, mas se faz inteligível através de significações371. Serão estas 

significações manifestadas por ela que permitirão o início do processo de estruturação 

do âmbito da norma. Há na ordem constitucional opções políticas e valores adotados 

como ideais para a sociedade ordenada, valores que orientam o desenvolvimento das 

funções públicas. Este conteúdo axiológico e teleológico das constituições influi nos 

significados expressos pela própria ordem e a compreensão do sentido de tais 

significações é por sua vez orientada pelas convicções presentes ao momento da 

interpretação372. Assim, as normas infraconstitucionais e as decisões judiciais serão 

compreendidas tendo como parâmetro os significados expressos pela ordem 

                                                 
370 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 44. 
371 SALDANHA, Nelson. Estudos de teoria do direito. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. p. 91. 
372 Ibidem. p. 94.  



 148

constitucional, que por sua vez manifesta tais significações já influenciada por valores 

político-culturais. 

Todo o sistema de direito tem fundamento na constituição, uma vez que esta 

expressa significados essenciais à validade da ordem jurídica. Esta deve ser vista como 

centro e não como topo373, um centro através do qual se corporifica a ordem jurídica e 

de onde emanam as significações hermenêuticas necessárias à obtenção de sentidos das 

demais normas. A ordem a que aqui se refere se confunde com o próprio sistema de 

fontes jurídicas, não somente as fontes internas de natureza formal, quanto as fontes 

externas reais ou materiais374.  

A idéia de que através da compreensão da coerência uniforme da ordem jurídica 

se obtém significados que servirão para criar decisões mesmo quando o texto que 

representa a norma é insuficiente para fornecer dados para a estruturação destas possui 

relação com a interpretação sistemática. O conceito de ordem aqui se confunde com o 

de sistema. De nada vale para a metódica estruturante ver o direito como soma de 

normas isoladas, sendo mais adequado para esta técnica a compreensão do sistema 

jurídico como ordem possuidora de sentido geral, que dá consistência às normas 

integrantes e faz com que estas expressem tal sentido ao momento em que são 

aplicadas375.  

A idéia de ser racionalmente ordenado é característica própria do direito 

enquanto sistema376. Suas partes devem ser interpretadas de forma a permanecerem 

compatíveis com o todo, e em não havendo esta coerência interna não haverá nem 

unidade nem racionalidade material que possibilite a fundamentação da aplicação da 
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norma jurídica. Isto não significa que o sistema jurídico enquanto ordem, expressa 

uniformemente um determinado valor ou um conjunto de valores, mas ao menos os 

relaciona e os envolve em um só contexto. A ordenação sistemática evita que as normas 

jurídicas expressem valores singulares sem que haja conexão entre eles377, mantendo a 

ordem certa margem de segurança enquanto parâmetro hermenêutico da aplicação. 

Controlando desta forma, contradições inaceitáveis entre uma norma e as demais378. 

O sistema jurídico dá sentido às normas, conectando os valores por estas 

manifestados e mantendo uma coerência interna que serve como parâmetro de 

interpretação na aplicação dos dispositivos legais. Mas isto não acarreta na possibilidade 

de se prever através da lógica o sentido das normas jurídicas, nem significa que este 

sentido será único. O fato das normas integrarem um corpo não exclui a variabilidade de 

interpretações possíveis, principalmente se estas forem constitucionais. Na interpretação 

destas, mais do que nas das demais integrantes do sistema jurídico, há implicações de 

caráter político que levam à consideração de que a constituição enquanto texto não é 

algo exclusivamente jurídico. A ordem constitucional representa um sistema onde além 

do elemento textual, jurídico, há questões reais relevantes para sua compreensão, o que 

relaciona sua interpretação com elementos sócio-políticos379. 

É aqui onde se envolve a compreensão da ordem jurídica, enquanto interpretação 

do sistema de normas, com o âmbito normativo das normas constitucionais. Já que o 

programa da norma é insuficiente para por si estruturar a norma-decisão que irá 

produzir efeitos reais, é preciso que se vá além do texto para obter o âmbito desta 

norma, que vai além de um conjunto de fatos recortados da realidade extra-jurídica, 

devendo haver uma conformação de elementos de configuração abstrata e de valores 
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selecionados pelo programa380. Com a presença do programa e do âmbito da norma, 

este último elemento representaria a ordem jurídica devido à presença em sua 

estruturação de fatores ordenantes e ordenados381. Na falta de um âmbito normativo 

exclusivo para o programa incompleto e não regulamentado, ao invés de torná-lo 

ineficaz, a metódica supriria a falta de detalhes fazendo com que toda a ordem 

normativa estivesse sendo aplicada. 

A metódica estruturante não coincide o texto da norma com a norma estruturada 

e manifestada pela decisão judicial. Ao texto são incorporados elementos reais das 

circunstâncias de fato que envolvem o caso concreto, elementos que apesar de extra-

jurídicos, completam a norma enquanto ainda representada por seu elemento gramatical. 

Elementos de fato que só poderão ser captados e incorporados ao processo de tomada de 

decisões, caso seja compreendida a ordem jurídica e a coerência interna do sistema 

normativo. Toda interpretação, e a conseqüente aplicação, de um dispositivo legal 

requer um conhecimento prévio da ordem em que este está inserido, uma pré-

compreensão do sentido interno inerente ao conjunto do o dispositivo é parte integrante, 

conjunto este que fornece significações, sentidos e expressa valores, e poderá projetar-

se através de sua aplicação direta e concreta382. 

Visto que a ordem constitucional e o texto da constituição fornecem dados 

imprescindíveis à interpretação e concretização de suas normas, essas informações 

podem colaborar para o controle das omissões legislativas. A proposta parte da idéia de 

ser possível que a interpretação do sistema constitucional forneça elementos necessários 

pare construção de uma decisão, suprindo a ausência de lei ou a incompletude desta. 

Havendo esta possibilidade, a construção de uma norma de decisão a partir de 
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informações obtidas do sistema poderá controlar a inconstitucionalidade das omissões 

legislativas, uma vez que o argumento que não permite o órgão judicial atingir uma 

decisão racional devido à ausência de parâmetros legais seria superado pelo fato de 

existirem elementos além da lei que criam este parâmetro. 

Parte-se do pressuposto de que a aplicação do sistema jurídico é indivisível, 

sendo sua decomposição em partes apenas uma operação abstrata383. Ao se aplicar uma 

norma, está se aplicando uma representação da própria ordem. E apesar de ser tanto 

parte integrante como representação da ordem, a norma abstrata prevista como 

adequada àquela situação não concede todas as informações necessárias para que o juiz 

possa chegar a uma decisão. De onde se constata a presença de algo “inédito” nas 

decisões judiciais, algo não previsto na configuração abstrata da norma que só poderá 

ser expresso como criação do órgão judicial, manifestando-a através da decisão que 

aplica não somente a norma-texto como também a ordem que a representa384.  

Se na decisão judicial não há aplicação isolada da norma prevista, havendo 

participação de todo o sistema jurídico na criação da decisão que irá se pronunciar 

quanto ao objeto do processo385, então é possível aceitar o raciocínio inverso de que 

mesmo não havendo manifestação da norma isolada, ou mesmo ela não existindo, o 

sistema jurídico possa ser interpretado e dele seja criada uma decisão. Nesta hipótese, 

aproveita-se o próprio sistema para obtenção do direito386. Para obtenção da norma 

adequada ao problema, parte-se de dispositivos legais integrantes do mesmo sistema 

onde haveria de existir a regra ausente, obtendo demais elementos da compreensão das 

circunstâncias externas e do material fornecido pelo caso a ser solucionado. O que 
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levaria à possibilidade de concretizar uma norma constitucional de eficácia limitada, 

mesmo que não haja a posterior lei que a regulamente, utilizando para isso a 

compreensão de toda a ordem constitucional. 

As considerações a respeito da presença de atividade criativa no processo de 

tomada de decisões e na estruturação da decisão a partir da compreensão da ordem 

jurídica não são exclusivas ao problema do controle das omissões inconstitucionais. 

Devido à impossibilidade de previsão legal de todas as situações a serem 

normativamente tuteladas e também devido à diversidade de possíveis interpretações 

dos textos normativos, reconhece-se que toda lei é incompleta. Tendo o poder judiciário 

competência para preencher a lei e criar a norma através de suas decisões, utilizando 

métodos racionais que sejam adequados para cumprir tal controle de falhas, 

incompletude e ausência das leis387. 

Sempre que o sistema jurídico não preveja a regra geral a ser aplicada quando 

diante de uma situação inusitada, será então o juiz responsável pelo desenvolvimento 

deste388. E assim desenvolverá ao criar uma norma-decisão partindo dos referenciais 

normativos já existentes. Fala-se em lacuna da lei quando há nesta algo de incompleto, 

quando sua pretensão é regular determinada situação de forma irrepreensível e sem 

falhas, mas ela erra em sua previsão abstrata, deixando sem solução uma situação 

real389.  

O argumento de que essas falhas legais não são controláveis pelo 

desenvolvimento judicial do sistema jurídico subestima a capacidade criativa da 

interpretação de normas e não percebe o quanto este sistema não pode ser visto como 

acúmulo de prescrições isoladas sem que haja uma adequação de sentido e valor entre 
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estas390. O fato de fazerem parte de uma mesma ordem jurídica faz com que cada uma 

das normas contenha uma identidade de conjunto. Se cada uma for isoladamente 

interpretada o resultado obtido não será o mesmo caso fossem compreendidas como 

parte integrante de um único ordenamento. Fato que corrobora o argumento de que em 

havendo lacuna legal quanto a uma situação problemática, todo o conjunto de normas 

poderá suprir esta falha, através do desenvolvimento judicial e da estruturação da 

norma-decisão.  

Surgindo daí uma função criativa da sistematização do direito de desenvolver 

normas partindo de sua unidade valorativa e de sua coerência interna, ficando de acordo 

com as idéias que o fundamenta391. Não pode o órgão judicial querer obter solução que 

controle a lacuna legal, caso esta sua criação discorde dos elementos históricos e 

teleológicos do próprio sistema jurídico392. Devido a esta coerência interna do sistema 

jurídico é possível afirmar que a falha não é da ordem jurídica, não é uma falha do 

“direito”, mas sim uma falha do legislador, por não criar a lei que tutele adequadamente 

a situação específica ou por elaborá-la de forma incompleta, insuficiente para atingir 

seus efeitos. 

A interpretação da ordem jurídica poderá dar uma resposta ao problema 

apresentado mesmo que o legislador não tenha previsto especificamente um dispositivo 

legal que regulamentasse tal problema. Um sistema jurídico não é algo por si completo, 

em que há respostas dadas apriorísticamente e caberá ao julgador apenas encontrar a 

norma-texto para através de raciocínio silogístico solucionará o problema. O sistema é 
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algo aberto a diversas interpretações, sujeito a complementos e modificações através de 

posterior desenvolvimento extra-legislativo393. 

A própria idéia de ordenação envolve a necessidade de organização de idéias 

uniformes para resolução de conflitos, pois surge sobretudo da necessidade de regência 

de comportamentos humanos, resolvendo ou evitando situações problemáticas394. Não é 

por acaso que as regras jurídicas são condensadas em corpos isolados, tais como os 

códigos ou as coleções de jurisprudências, isto acontece para que cada uma da norma 

integrante daquele corpo possua um significado conjunto. Assim, a interpretação deste 

conjunto solucionará problemas relativos à inadequação de interpretação isolada de um 

dispositivo legal, ou solucionará a falta de regras que tutelem a situação problemática 

isolada carente de solução. 

A ordem jurídica representa uma tentativa de sistematização das relações sociais 

a serem regidas pelas normas, colocando-as em devidas posições dentro do conjunto 

para que aumente sua inteligibilidade, o que corrobora com a idéia de que a ordem é 

organização sistemática e positiva, mas envolta com as correlatas situações reais que 

formam o contexto do qual a ordem faz parte395. 

A existência de coerência axiológica e teleológica interna à ordem jurídica não 

elimina a estrutura lógica desta, por ser a lógica algo essencial para distribuição e 

organização dos lugares devidos para cada dispositivo legal. Um código de regras 

processuais, como exemplo, contém uma lógica própria quanto às posições de suas 

normas, condicionando-as ou ao procedimento utilizado, ou à fase processual em que se 

utiliza o dispositivo e se executa um ato processual. No entanto, a criação de tais 

normas processuais sofre influência do contexto histórico presente ao momento, uma 
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vez que a contingência político-social atribui significados e limitações às regras. Uma 

determinada norma processual pode ser criada ou interpretada em contexto onde os 

ideais liberais são fortes e condicionantes, assim limitando os poderes do juiz e os 

efeitos de sua decisão. Já se o contexto for mais influenciado por ideais sociais, com 

preocupações relativas ao acesso à justiça e à efetividade da atividade jurisdicional, a 

compreensão a ser dada a uma regra processual será mais “aberta”, com uma conotação 

mais sociológica. 

A distribuição lógica das normas jurídicas, separando e distribuindo os conceitos 

normativos gerais, representa apenas um dos lados da ordem enquanto sistema, a sua 

forma externa de manifestação396. É insuficiente considerar a ordem apenas em seu 

aspecto formal, sem considerar sua coerência interna, e a unidade valorativo-contextual 

do ordenamento397. Distribuição formal e unidade de significados seriam duas faces da 

mesma moeda, uma vez que uma complementa a outra na compreensão da ordem 

jurídica. Ordem condicionante das normas que a integra, e condicionada pelos fatores 

externos que a envolvem. 

Caracterizar o ordenamento jurídico apenas sob seu aspecto formal teria como 

conseqüência a coincidente suficiência do método subsuntivo para interpretação das 

normas, pois confirmaria a completude do direito positivo. O que é bastante contestável, 

primeiro pela impossibilidade de previsão total dos fatos reais legais e redação destes 

em tipos legais, sem que se reconheçam as variações mistas e zonas limítrofes dos 

fenômenos da vida. Segundo, pela impossibilidade de sentidos únicos às normas escritas 

fato destas serem expressas por linguagem imprecisa e passível de diversas 
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interpretações398. A interpretação a ser escolhida como adequada será fruto da soma dos 

elementos informados pela ordem jurídica e pelas circunstâncias de fato apresentadas 

pelo problema carente de solução. 

A relação entre a interpretação da norma texto e a situação concreta apresentada 

carente de solução é necessária para a construção do âmbito da norma, pois é do 

programa da norma que sairá a pergunta que indicará o caminho a ser guiado para 

compreensão e estruturação da norma mais adequada para tal situação. O âmbito só 

funciona como horizonte de aplicação da norma texto, caso seja compreendido qual 

enfoque indagativo fora antes produzido pelo dispositivo escrito399. Sem esta 

orientação, sem a pergunta feita ao caso, não haverá condições para elaboração de uma 

decisão, a não ser decisões abstratas cuja generalidade já permita a previsão de situações 

problemáticas a serem concretizadas, fora isto, um julgador só terá como interpretar um 

dispositivo legal caso saiba o que especificamente está julgando. 

A norma texto pode ser compreendida sem que se esteja diante de uma situação 

realmente existente, porém ela só terá força vinculante e produção de efeitos concretos 

caso haja um caso que direcione sua compreensão e requeira dela a decisão a ser 

tomada. A norma enquanto texto existe, porém sua normatividade só é comprovada ao 

momento em que ela regula uma situação jurídica concreta400. Assim sendo, dispensa-se 

a idéia de haver uma dependência entre norma e caso, um e outro existem 

autonomamente, porém aquela só terá sentido caso seja aplicada a este, ou ao menos 

interpretada conforme as necessidades desse. Não há uma situação de inter-

dependência, há uma referibilidade inerente ao processo de construção da 
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normatividade401. Ambos, caso e norma texto, são elementos do processo de 

compreensão e aplicação do direito, sendo impossível atribuir a eles alguma 

correspondência enquanto não houver um trabalho metódico que assim o faça, estando 

envolvidos neste processo o material empírico que envolve o caso e a normatividade do 

direito positivado402. 

Mas o problema aqui proposto é o de não haver o texto exato para a situação 

concreta, o que em princípio impediria a ocorrência, o que não aconteceria caso algum 

texto existente que se aproxime da tutela exata fosse interpretado em conjunto com uma 

série de outros elementos para construção da resposta à carência do caso. Haveria a 

pergunta feita pelo caso concreto e a resposta adviria da própria ordem jurídica, ou pelo 

menos de uma parcela dela que sirva como parâmetro de atuação da metódica e do 

julgamento, uma vez que a toda ordem é inerente uma hermenêutica própria, há uma 

coerência que une os pontos integrantes desta.   

Caso esta coerência interna que atribuindo unidade axiológica e teleológica à 

ordem jurídica seja compreendida, será possível utiliza-la para solucionar uma situação 

carente de tutela legal. Ausente a norma-texto, o ordenamento jurídico “falará” por si, 

suprindo uma falha do legislador ao dar uma resposta adequada ao problema isolado, 

obtida pela interpretação da unidade do sistema jurídico. A idéia é corroborada pelo que 

foi visto em ponto anterior, ao se constatar a insuficiência da interpretação literal do 

texto para isoladamente responder à situação problemática. Diante da necessidade de 

obter-se uma resposta a um problema concreto, não se aplica apenas a norma-texto que 
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fora criada para ser a solução, pois todo o ordenamento jurídico entrará na discussão 

sobre a adequação da resposta dada pelo dispositivo legal403. 

A norma-texto isolada representa apenas um ponto de referência, instrumento 

que expressa valores contidos na ordem e no contexto real que lhe dá sustentação404. O 

dispositivo legal seria o meio através do qual o ordenamento condiciona e interfere no 

plano real. Mas a incidência da ordem deve ser independente da existência da norma 

isolada. A própria existência da ordem jurídica consiste em incidir sobre realidades, 

manifestando-se através da relação entre suas prescrições e a ocorrência concreta 

destas405. Sendo assim, é no caso concreto que a unidade interna da ordem se 

manifestará. É aplicando-se o sistema jurídico a uma situação particular que poderá ser 

analisada a sua coerência interna, o caso concreto testará a viabilidade da ordem 

enquanto parâmetro hermenêutico para obtenção de solução406. 

Mesmo não existindo a norma legal que tecnicamente regulamentaria uma 

determinada situação, é possível obter-se uma norma-decisão que supra esta ausência, 

caso haja fundamento no próprio sistema jurídico através de sua unidade interna. Por ter 

o legislador se omitido ao não criar um dispositivo legal ou criar algum de modo 

incompleto e insuficiente para produção de efeitos constitucionais, deve-se esperar que 

ele mesmo aja para suprir a falta. Isto não significa que diante de uma omissão do 

legislativo, o judiciário não poderá tentar encontrar a regra adequada407, explorando a 
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cada caso concreto o conteúdo da ordem jurídica que forneça resposta à situação 

problemática. Não ficando esta ordem de fora do processo de aplicação do direito408. 

Se uma interpretação sistemática é capaz de suprir eventuais lacunas de leis e 

assim permitir a obtenção de norma-decisão a partir dos elementos fornecidos pelo 

conjunto organizado de normas jurídicas, então no caso de haver uma omissão 

legislativa, seja absoluta ou parcial, esta poderá ser controlada e a inconstitucionalidade 

da situação isolada poderá ser eliminada pois passará a ser regida pela norma-decisão 

estruturada a partir de elementos derivados da ordem jurídica. 

O fato de não existir o dispositivo legal adequado para tutelar uma situação real 

não representa uma total ausência de tutela, pois haverá algo na ordem jurídica que 

poderá ser utilizado para superação da lacuna, caso esta seja compreendida como um 

conjunto onde há valorações uniformes e unidade interna entre seus componentes. No 

caso das omissões legislativas inconstitucionais há a norma constitucional, há o sistema 

constitucional e a ordem jurídico-constitucional, apenas não há uma norma específica, 

que deveria ter sido criada pelo legislador, mas não o foi. Sendo assim, poderá o juiz 

constitucional controlar as inércias do legislador e evitar situações de desconformidade 

com a ordem constitucional, utilizando esta mesma ordem como fundamento da decisão 

que resolve a situação problemática. 

Como exemplo, há no texto constitucional um título reservado para a “Ordem 

Social”, tendo as normas integrantes deste como objetivo, a garantia do bem-estar social 

e da justiça social. Alguns dos dispositivos que compõem esta ordem remetem aos 

termos da lei a regulamentação da forma como o poder público atuará em sua defesa e 

concretização. Toma-se como exemplo o artigo 197, da Constituição Federal, com a 

seguinte redação: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
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Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, 

por pessoa física ou jurídica de direito privado”.  

A menção expressa à necessária regulamentação legal posterior não deixa o 

dispositivo legal sem qualquer eficácia. No caso de não existindo esta regulamentação é 

possível que se exija uma providência que tenha fundamento no próprio dispositivo 

incompleto e na ordem jurídico-constitucional. Através da compreensão do sistema do 

qual a texto é parte integrante e da captação de sentido de sua unidade interna, obtêm-se 

fundamento para uma decisão a um problema apresentado, cuja causa é algo que 

contraria o que está disposto no artigo. 

Ainda no mesmo titulo da constituição, o da ordem social, há um capítulo 

reservado a políticas publicas relativas à educação, existindo um artigo (o 206) onde o 

próprio texto constitucional dispõe os princípios que deverão ser observados pelos 

responsáveis por tal desenvolvimento. Se numa situação hipotética, alguém se sente 

lesado porque viu um destes princípios ser desrespeitado pelo órgão responsável por tal 

política pública, terá em seu favor, todo o sistema constitucional do qual faz parte, com 

sua coerência interna, podendo com fundamento na própria ordem constitucional, tentar 

judicialmente findar a situação de inconstitucionalidade, mesmo que não haja uma lei 

regulamentando o artigo acima referido. 

O sistema jurídico transmite informações necessárias e de certa forma 

suficientes para controlar as omissões do órgão legislativo. Ao ser interpretada pela 

jurisdição constitucional, a ordem jurídica manifestará sua coerência interna e informará 

ao julgador como seus valores e princípios internos solucionariam o problema 

provocado pelas não-atuações do legislador. Desta forma, através da decisão satisfativa 

do Mandado de Injunção o órgão judicial não estará criando direito, mas sim, 
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construindo uma norma de decisão, partindo inicialmente da compreensão da ordem 

jurídico-constitucional. Estará o julgador exercendo sua função jurisdicional ao 

apresentar uma solução cabível no problema apresentado e não usurpando seu poder ou 

legislando impropriamente.  

A falta da norma isolada que regulamentaria a situação real, ou a falha 

regulamentação já existente de forma incompleta, permite que o órgão judicial aja em 

nome da função estatal e cumpra seu objetivo de dar uma solução a uma controvérsia de 

pretensões. Para isto precisaria o órgão judicial interpretar a situação isolada partindo da 

ordem jurídica, e compreender a unidade valorativa do ordenamento para aplica-la ao 

caso concreto. A interpretação do caso e a aplicação da norma de decisão se tornam 

inteligíveis partindo-se da organização abstrata e conceitos gerais presentes no contexto 

da ordem, sendo difícil crer que sem a compreensão da unidade material desta, 

manifestada por significados, valores e características, se possa captar todo o âmbito do 

caso409. Assim, o caso só será completamente compreendido com a sua integração 

dentro do contexto cultural e da ordem jurídica na qual está inserida. 

A construção da decisão do Mandado de Injunção a partir do material fornecido 

pelo sistema jurídico não representa uma subversão ao padrão racionalista típico do 

estado de direito com sua constante preocupação com a segurança das decisões. Haverá 

sempre de se partir de um dispositivo legal existente que informará o caminho do 

processo de compreensão e decisão, mesmo que este seja classificado como carente de 

complementação legislativa. O julgador está vinculado à ordem jurídica, 

conseqüentemente restrito a alternativas de decisões e a alternativas de fundamentos 

para a decisão escolhida410. Estando assim vinculados os juízes fica mais fácil de se 

                                                 
409 SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica: sobre as relações entre as formas de organização e o 
pensamento interpretativo, principalmente no direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 272. 
410 HASSEMER, Winfried. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 290. 
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prever os possíveis resultados do litígio processual e torna-se possível o controle da 

juridicidade da decisão por eles tomada411. 

No caso do juiz tomar uma decisão com fundamento em dispositivo 

constitucional carente de complementação legislativa posterior, ainda haverá vinculação 

pois ele ainda se manterá limitado pela ordem jurídica que informará sob quais limites 

estará o julgador trabalhando. Decerto, quando a norma positivada já informa com 

maiores detalhes as conseqüências de sua aplicação torna-se mais fácil o controle de 

uma decisão nela fundamentada, porém, mesmo quando a vinculação está reduzida a 

uma orientação de possíveis resultados corretos, essa vinculação rudimentar mantém a 

decisão suscetível de ser controlada412. Esta vinculação, mesmo que reduzida, manterá o 

processo de construção da decisão que controla uma omissão constitucional sob 

obediência a dogmas do Estado de Direito, sem que isto signifique uma crença na 

completude da norma texto, considerando apenas um ponto de partida no processo de 

compreensão do sentido normativo. Tal caráter incompleto da norma texto não 

representa um defeito, mas sim uma idéia que contesta dogmas do positivismo jurídico 

ao observar tal norma como algo natural e necessariamente carente de complemento413. 

É possível então dizer que as normas cuja eficácia fora tachada de limitada estão 

num grau de incompletude diferente das demais. O que vai requerer, caso sirvam de 

fundamento a uma decisão judicial, um processo de estruturação carente de mais 

elementos não presentes no tipo legislativo. Ponto este em que a metódica estruturante 

funcionará como método auxiliar adequado. Igualmente a qualquer outra norma cuja 

atribuição de eficácia tenha sido diferente, as limitadas precisarão ser trabalhadas para 

poderem ser “transformadas” em normas de decisão. O teor literal destas evidencia, 

                                                 
411 HASSEMER, Winfried. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p.  290. 
412 Ibidem. p. 291. 
413 KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p.  193. 
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como em qualquer outra, um núcleo indefinido integrante da ordem jurídica a ser 

concretizado e tornado nítido por meio de uma decisão, trabalho que será desenvolvido 

dentro dos parâmetros do Estado de Direito414. 

Estar vinculado a uma norma integrante da ordem jurídica positiva não quer 

dizer que o tipo positivado ao orientar o processo de compreensão não possa ser 

superado, ou ao menos ter um sentido diverso do pretendido pelo seu criador, ou ainda, 

diverso do sentido que anteriormente vinha sendo dado. É possível que um novo 

raciocínio surja para alterar a conclusão até então dada a respeito do sentido normativo 

de um dispositivo legal, corroborando a idéia de que no sistema jurídico há 

fundamentações apenas contextualmente suficientes415. Caso as circunstâncias 

permitam, o raciocínio tradicional sobre uma norma jurídica poderá ser alterado, 

alterando por sua vez a eficácia desta perante a situação em que presumidamente ela 

incide. Isto, no entanto, fica mais difícil de acontecer caso o grau de previsibilidade dos 

comportamentos e o detalhamento da situação alvo da norma seja alto416. 

Se a norma jurídica pode ser superável, havendo razão para deixar de ser 

aplicada e tendo sua incidência no caso concreto não garantida pela previsão abstrata417, 

é possível também então trabalhar-se com o raciocínio inverso, o de se tornar possível a 

incidência de uma norma perante um caso concreto, que em princípio não poderia ser 

adequadamente tutelado por ela. Esta característica da superabilidade do sistema 

positivo de normas, demonstra o quanto incidência, e não incidência, destas é algo que 

deva ser examinado de forma contextual. Idéia que corrobora com a presente proposta 

                                                 
414 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 48. 
415 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Argumentação contra legem: a teoria do discurso e a 
justificação jurídica nos casos mais difíceis. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 243. 
416  Ibidem. p. 234. 
417  Ibidem. p. 232. 
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de que uma norma inicialmente não prevista para fundamentar uma decisão poderá 

servir de parâmetro normativo para criação da norma de decisão. 

A metódica estruturante argüi pela necessidade da norma texto ser trabalhada 

junto a demais elementos, para criar a norma ausente para a situação. O que requer, 

além dos elementos inerentes à própria ordem jurídica, informações derivadas do caso 

concreto a ser decidido. O que passa a ser objeto do próximo ponto. 

 

 

4.3 A OBTENÇÃO DO ÂMBITO NORMATIVO DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS PELO CONTEXTO DE FATOS DO CASO CONCRETO. 

SEGUNDO PASSO: A CAPTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA SITUAÇÃO 

LITIGIOSA. 

 

 Por uma série de fatores acima vistos, para obtenção do âmbito da norma e 

conseqüente criação de uma decisão judicial que supra uma omissão legislativa, é 

insuficiente a utilização exclusiva das informações obtidas pelo material contido na 

ordem jurídica. O sistema jurídico possui uma coerência interna que permite ser 

utilizada como parâmetro de interpretação, orientando, juntamente com o dispositivo 

legal carente de complementação, o processo cujo fim é a tomada de decisão. Pela 

metódica estruturante, para a obtenção do âmbito da norma faz-se necessária a análise 

de elementos materiais, objeto da concretização da norma-texto, e tais elementos são 

obtidos por meio do conjunto de fatos inerentes ao caso concreto que requer solução 

judicial418. 

                                                 
418 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 59. 
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 No processo de interpretação e tomada de decisão, trabalham em conjunto o 

elemento positivo, o sistema ao qual este está relacionado e o caso real conflituoso, 

formando juntos os elementos necessários para estruturação da norma final que 

soluciona o problema. Argumentar a insuficiência da norma escrita como capaz de por 

si ter normatividade para impor comportamentos e resolver problemas não é apenas 

afirmar a exigência de uma atividade hermenêutica que compreenda os diversos 

sentidos que aquela possa ter, mas também é dizer que para ter vinculatividade é preciso 

que haja um caso ao qual esta se refira419. 

 Por maior que seja a quantidade de informações oferecidas pela interpretação 

sistemática, sempre a criação da decisão requer elementos materiais reais, dados 

concretos fornecidos pelo caso. Havendo uma resposta obtida pela interpretação da 

ordem jurídica, esta solução não pode ser dada como imutável, como resultado final de 

uma equação, uma vez que o sistema não é algo acabado que prevê todas as possíveis 

soluções para problemas reais420. Se à ordem jurídica está envolta uma série de 

significações e valores, pela efemeridade de tais elementos não há como afirmar a 

atemporalidade da compreensão de sentidos inerentes à ordem que possam servir como 

resposta a problemas concretos. A cada nova valoração altera-se a coerência interna do 

sistema, provocando assim uma mutabilidade em sua capacidade de orientar o intérprete 

em busca de respostas adequadas, devendo assim estar a captação de sentido desta 

coerência, ligada a uma situação real que delimite o momento em que ocorre a atividade 

hermenêutica. Decorrendo então na necessária ligação entre sistema e caso concreto. 

 Sem um caso a ser solucionado a interpretação da norma jurídica é vaga. Mesmo 

havendo o elemento texto e o material informativo fornecido pela ordem jurídica, sem 

                                                 
419 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p.  48. 
420 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002. p. 189.  
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uma situação real que consubstancialize as previsões abstratas do dispositivo legal não 

haverá como obter-se uma resposta real ou atingir-se a normatividade deste último. Em 

outros termos, só há decisão jurídica, finalizando o processo de estruturação da norma 

final, quando houver o caso a ser decidido. Norma positivada e o sistema ao qual está 

relacionado sempre estão interligados a um caso real que por ambos seja 

regulamentado, pois todos serão necessários no processo de construção da norma de 

decisão421.  Enquanto não existir a situação real, ou ao menos enquanto não se prever a 

hipótese fática, para a qual a norma fora criada ela não poderá ter algum sentido 

compreendido, pois assim não estará definido qual interesse estará sendo tutelado pela 

norma positiva422. 

 Os métodos de interpretação, ou critérios, são utilizados quando há um 

parâmetro real para sua utilização, sem este material fático haverá cogitações abstratas 

cuja finalidade só poderá ser percebida ao servir para solução de alguma situação. 

Critérios de aplicação da norma e caso concreto estão em contínuo processo de 

interligação, aqueles delimitarão quais casos integram o âmbito de aplicação do 

dispositivo legal, enquanto que as situações reais fornecem argumentos e experiências 

que colocarão em conflito os critérios e assim facilitará a obtenção de uma resposta 

adequada423. Só em casos concretos o peso dos métodos de interpretação poderão ser 

medidos, assim como a força dos argumentos e a coerência lógica da resposta fornecida 

pela ordem jurídica. 

 O elemento fático é necessário para completar o processo de estruturação da 

decisão judicial pois com ele vai uma série de informações necessárias ao intérprete. Se 

                                                 
421 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 50. 
422 MÜLLER, loc. cit. 
423 SCHROTH, Ulrich. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 393. 
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todo ato de interpretação tem como base um quadro de referências424, as informações da 

situação concreta fazem parte deste conjunto. E se a interpretação e aplicabilidade de 

um dispositivo legal pressupõe a existência de uma ordem jurídica425, o sentido deste 

sistema só poderá ser captado pela convivência deste com o intérprete426, o que leva à 

necessária presença dele no mesmo contexto em que se faz presente a ordem. Contexto 

que envolve não somente ordem e sujeito intérprete como também os fatos envolvidos 

no caso que requer solução, com todas as peculiaridades derivadas da situação.  

A compreensão de um elemento implica a de outro, pois uma situação real não 

poderá ser decidida caso não seja captado o sentido normativo da ordem jurídica 

expresso por um determinado dispositivo, e o sistema não será plenamente interpretado 

sem um elemento real o desafie para mostrar seu significado. Tendo como parâmetro a 

ordem jurídica, interpreta-se ao mesmo tempo norma e caso pois sem a compreensão do 

sentido interno desta não haverá plena compreensão de todas as conseqüências jurídicas 

do fato, nem haverá aplicabilidade adequada do dispositivo legal incompleto por 

essência427. Sendo assim, está o juiz ao decidir, imerso num universo de referências não 

somente derivadas do conjunto de dispositivos legais, mas também do material real das 

circunstâncias que envolvem um caso judicial. 

Ao se obter uma decisão judicial verifica-se a adequação de um dispositivo legal 

a uma situação real litigiosa. Tal adequação só é possível de ser observada à medida que 

haja sido feita a análise dos fatos que envolvem a situação conflituosa, pois caso estes 

não tenham recebido tutela normativa ou seja impossível de encontrar uma regra contida 

no sistema que os tutele adequadamente, possivelmente tais fatos são juridicamente 

irrelevantes. Em não havendo relação entre a situação litigiosa e o sistema normativo, 
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houve má compreensão do problema ou este não é relevante428. Para que haja 

compreensão dos elementos de fato de um caso judicial é necessário que o juiz 

compreenda em que circunstâncias tudo ocorreu e em que contexto estão imersos os 

envolvidos. Em cada situação o juiz exteriorizará o sentido normativo de um dispositivo 

legal tornando-o compatível com as exigências sociais que se façam presentes, mas que 

se encontram sempre em modificação429. 

O julgador precisa das informações do caso real assim como do material 

jurídico-normativo para alcançar uma decisão e assim estruturar a norma para a situação 

litigiosa. Se a ordem jurídica reflete valorações e significações próprias é por estar 

presente num determinado contexto sociocultural, contexto que será expresso pelas 

circunstâncias fáticas de um caso judicial. Sendo assim, a compreensão do sistema 

requer a compreensão do mesmo contexto em que ocorre o fato. O Juiz ao buscar sua 

decisão, interpretando e aplicando dispositivos legais, está sob inspiração própria da 

sociedade que gerou a norma e para entende-la plenamente é preciso compreender a 

situação social e política onde está o legislador430. Esta necessária imersão do julgador 

no contexto da situação que precisa decidir é feita por meio da análise dos fatos, que é 

não somente elemento necessário para a interpretação do sistema normativo como 

também elemento integrante do processo de formação da norma de decisão a ser 

desenvolvida. 

O conteúdo material fornecido pelo caso concreto entra no processo de 

compreensão de sentido normativo e de tomada de decisão sem que isto implique num 

subjetivismo ou casuísmo judicial, o que poria em risco a segurança jurídica tão cara ao 

Estado de Direito. O argumento é que no caminho entre a norma abstrata e sua 
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aplicação, há uma necessária interferência de circunstâncias reais inerentes ao litígio 

que requer solução. Não se está diminuindo a importância e a imprescindibilidade da 

norma positiva, apenas ressalta-se a relevância das informações fornecidas pelo caso 

para criação da norma final. 

E nisto destaca-se o papel que a metódica de Müller oferece à situação fática. A 

metódica estruturante inclui o material de informações derivadas do fato na estrutura da 

norma, tornando-o elemento integrante do âmbito da norma. A concretização da norma 

de decisão pela metódica estruturante, consiste num processo onde haja não só a 

interpretação do texto dela mas haja também o enriquecimento da norma por meio 

elementos a ela externos431. Tais como as informações sobre os fatos que provocam a 

situação conflituosa. A solução de um caso, com a aplicação de um dispositivo legal, 

não está resumido a um processo de interpretação gramatical, deve se admitir que outras 

informações e referências relacionadas à decisão entram no processo de sua 

construção432. Sendo assim, não se deve diminuir a importância dos fatores reais do 

caso a ser decidido na estruturação da norma de decisão, para que se obtenha um 

adequado âmbito normativo. 

 Eliminar a circunstância real que envolve a decisão é reduzir a interpretação da 

norma jurídica a uma operação lingüística, onde no máximo um dispositivo escrito será 

comparado a outros que somado a este formam o sistema jurídico positivo. Esta redução 

no método de interpretação onde o caso é excluído exclui o material de fato do que se 

considera fenômeno jurídico433. O racionalismo ao influir nos métodos de interpretação 

das normas jurídicas reduz o direito à existência positiva da norma e desconsidera a 

experiência empírica como fator importante à hermenêutica jurídica, na tentativa de 
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eliminar as diferenças que a cada situação seriam verificadas, o que iria de encontro à 

necessidade de segurança própria da cultura racionalista moderna434. Sob o paradigma 

reducionista do racionalismo normativista a ciência jurídica, assim como sua utilização 

prática, estaria isenta de influências de material real, sustentando um dogmatismo 

abstrato supostamente neutro em relação aos valores vigentes no contexto em que está 

presente435. 

Por diversas razões já anteriormente discutidas, o método dogmático de 

interpretação pode ser considerado insuficiente para sozinho ser capaz de fazer alcançar 

uma compreensão adequada de uma norma jurídica para assim decidir uma situação 

conflituosa. Além da norma escrita diversos outros elementos estão presentes no 

processo de construção da decisão, incluindo o material de informações sobre as 

circunstâncias que envolvem o caso a ser decidido. Material que está incorporado ao 

âmbito da norma. 

Numa perspectiva processual, interpretação e aplicação de uma norma jurídica 

envolve determinadas técnicas e medidas a serem adotadas pelo juiz competente para 

julgar o caso conflituoso e atingir a satisfação da pretensão de uma das partes 

envolvidas. Consideração esta que torna imprescindível ao juiz, o conhecimento das 

circunstâncias que permeiam o caso. Não pode o julgador ficar numa metodologia de 

interpretação abstrata e assim criar uma decisão, sem que conheça os elementos reais 

que deverão ser inclusos no processo de criação da norma de decisão. A atividade 

cognitiva do juiz o coloca em posição intermediária em relação às partes do caso, 

devendo primeiramente conhecer as razões que provocaram o litígio para somente após 
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te-lo realizado, providenciar alguma medida de concretização da norma jurídica 

abstrata436. 

Levando as considerações feitas até aqui ao problema proposto pelo trabalho, 

constata-se o seguinte. No item anterior foi visto que é possível se captar sentidos 

próprios da ordem jurídica. Por meio de uma coerência interna entre as normas 

integrantes do sistema jurídico faz-se possível uma prévia compreensão de uma resposta 

que poderia ser dada a um problema para o qual não há dispositivo legal específico. A 

interpretação da ordem jurídica transmitiria uma orientação de solução para o caso de 

haver lacuna legal. Sendo assim, numa situação de omissão legislativa inconstitucional 

envolvendo particulares, por mais que o dispositivo da Constituição seja carente de 

complementação legislativa, há possibilidade de se alcançar uma resposta ao problema 

provocado pela inércia do legislador, pois, se não há informações suficientes no 

dispositivo legal para sua concretização, a norma de decisão poderá ser estruturada por 

outros elementos que supram a lacuna. 

No entanto, o material de informações fornecido pela compreensão de uma 

possível coerência interna da ordem jurídica não é suficiente para compor uma decisão. 

Pela metódica estruturante tal elemento é apenas um dos componentes da norma final, 

sendo necessária a inclusão de outras informações. Logo, numa situação de omissão 

legislativa inconstitucional, a captação de sentido interno do sistema normativo é apenas 

um primeiro passo para construção da decisão, pois, junto com esse material, outros 

serão inclusos para alcançar o âmbito da norma. Sendo imprescindível à estruturação e 

concretização da norma constitucional incompleta, o recolhimento dos elementos reais 

presentes na situação problemática, o que será feito por meio de um processo judicial, 

aqui mais especificamente, por meio da ação do Mandado de Injunção. A hipótese que 
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por ora se levanta é a de ser possível que por meio deste remédio constitucional 

obtenha-se uma providência judicial que em uma determinada situação supra a ausência 

da lei regulamentadora da norma constitucional de eficácia limitada. 

Para construção de tal decisão entrariam no processo de sua estruturação, além 

do programa da norma já existente, a captação de sentidos derivados da interpretação 

interna da ordem em que o dispositivo constitucional está situado, mais o material real 

em questão a ser captado pelo órgão judicial ao examinar as peculiaridades do caso que 

necessita sua decisão. 

Para funcionar como elo de ligação entre o julgador e os fatos que provocaram o 

litígio, está o processo judicial, por meio do qual aquele conhecerá de elementos 

necessários à sua convicção científica e à composição de sua norma de decisão ao final 

de todo o procedimento. Em processo judicial há uma interligação envolvendo todos os 

que de alguma forma fazem parte deste. Seja juiz, funcionário qualquer ou parte do 

litígio, dentro do esquema racional de andamento dos atos procedimentais há sempre 

um elemento de comunicação contido nas manifestações processuais437. Comunicação 

esta necessária para não só estabelecer uma relação interna entre os envolvidos no 

processo, mas também para ligar este ao contexto real que o circula. 

Num processo judicial os elementos dogmáticos possuem essencial importância 

para funcionamento deste e para legitimação racional do resultado a ser por ele atingido. 

No entanto, não deve ficar preso a esquemas dogmáticos sem que haja uma 

comunicação entre o sistema positivo e o contexto sóciopolítico, pois assim se fadaria 

ao insucesso no que concerne a aspirações por respostas judiciais adequadas. A 

vinculação isolada dos instrumentos processuais à norma positiva pode levar a alguma 

eficiência deste enquanto for aplicado a contextos sociais de pouca complexidade e de 

                                                 
437 ROCHA, José de Moura. Estudos sobre processo civil. Recife: Editora Universitária UFPE, 1982. v. 
II. p. 268. 
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alto grau de organização, no entanto, o dogmatismo os levará ao fracasso no momento 

em que este é usado para solucionar problemas decorrentes de meios sociais complexos 

como os contemporâneos, ditos pós-modernos e essencialmente pluralistas438. 

Ficar vinculado unicamente a esquemas dogmáticos de direito positivo deixa o 

processo judicial longe não somente de recentes motes da ciência processual, como 

também o distancia da contemporânea hermenêutica jurídica, que mantém a importância 

da norma escrita mas ressalta sua insuficiência como elemento literal e enfatiza a 

necessidade de outros critérios para atingir-se uma adequada interpretação de 

dispositivos legais439. 

Havendo indagação sobre haver ou não uma necessária limitação do processo à 

norma escrita, possivelmente a primeira resposta daria ênfase a esta e destituiria aquele 

de possíveis lampejos de criatividade nos órgãos judiciais, o que poria em risco a 

segurança jurídica por meio da racionalidade. Assim sendo, em um processo judicial, 

ficaria livre o julgador de responsabilidades sociais, tornando sua atividade restrita à 

aplicação da legislação, supostamente completa e perfeita440.  

Porém, devido a constatações anteriormente feitas, crer na completude do 

sistema positivo e na ausência de elementos subjetivos no processo de interpretação e 

aplicação das normas jurídicas é falacioso e incondizente com a complexidade própria 

da contemporaneidade. Um processo judicial vai além do ordenamento legal, 

envolvendo uma série de fatores decorrentes da pluralidade de interpretações derivadas 

das argumentações das partes, da compreensão e captação de sentido normativo pelo 
                                                 
438 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p. 301. 
439 Ao se referir a recentes motes da ciência processual quis-se mencionar problemáticas contemporâneas 
como o ampliamento do conceito de “acesso à justiça” e o correlato enfoque na “instrumentalidade do 
processo”. Problemas que não estão relacionados com a proposta do trabalho, por isso a falta de 
aprofundamento nos temas. Para maior conhecimento, vide: CAPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryan. 
Acesso à justiça, Ed. Sergio Antonio Fabris e também DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instrumentalidade do processo da Ed. Malheiros.  
440 ROCHA, José de Moura. Estudos sobre processo civil. Recife: Editora Universitária UFPE, 1982. v. 
II. p. 274. 
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julgador, da insuficiência da norma escrita para construção da decisão, tudo isto 

relacionado ao contexto sóciopolítico em que se manifesta o processo441. O Julgador é 

um indivíduo imerso na mesma complexidade cultural em que estão as partes, 

influenciado assim por fatores circunstanciais em comum, o que por sua vez interfere no 

seu crivo. 

Corroborando com a incompletude do sistema positivo de normas e com a 

participação de elementos subjetivos no processo de interpretação deste está o mero fato 

de existir um processo judicial para tomada de decisões. Num procedimento judicial há 

diversas fases onde diferentes visões do sistema normativo serão levantadas para que o 

juiz forme sua convicção e construa uma decisão dentro do que ele sente, ou foi 

induzido a sentir, como sendo adequado para a situação que lhe fora apresentada.  Com 

a participação de todos os envolvidos no caso litigioso haverá uma soma de fatores que 

estruturarão a norma jurídica inicialmente incompleta, que estava abstratamente sem 

condições de produzir algum efeito real. Neste sentido, “o processo não é mais do que o 

corretivo da imperfeita realização automática do direito objetivo”442. 

Se a hermenêutica jurídica contemporânea argüi pela insuficiência de critérios 

exclusivamente objetivos para compreensão de sentidos de uma norma, enfatizando a 

necessária incorporação de elementos extra-normativos no fenômeno da interpretação, 

então um processo judicial pode ser palco para toda esta atividade. Um dispositivo legal 

será interpretado visando ser aplicado a uma situação específica, levando todos os 

envolvidos a opinar e argumentar, requerendo do julgador uma síntese que culminará na 

construção da norma final de decisão.  

                                                 
441 ROCHA, José de Moura. Estudos sobre processo civil. Recife: Editora Universitária UFPE, 1982. v. 
II. p. 275. 
442 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de processo civil: tomo I, arts. 1º - 45. Rio de 
Janeiro: Forense, 1973. p. 100. 



 175

 Tais constatações sobre o processo judicial estão condizentes com as técnicas 

apresentadas pela metódica estruturante de Müller. Defende o autor que a norma 

jurídica não está concluída isoladamente, ela será tão pormenorizada e concretizada 

quanto o conjunto de fatos de um caso isolado, objetivando o alcance de uma decisão 

adequada a este por meio de um procedimento normativamente orientado443. Em um 

processo judicial está o julgador vinculado à ordem jurídica, assim como está obrigado 

ao exame dos fatos do caso, para por meio do exame de todo o material obtido pelo 

procedimento, seja dogmático ou não, compreender sentidos normativos dos 

dispositivos legais cujo programas o tornam aproximadamente adequados para a 

situação, e assim estruturar a norma de decisão. Haverá sempre alguma norma positiva 

que oriente o intérprete no processo de concretização, limitando os sentidos fornecidos 

pelo programa desta, selecionando também os sentidos obtidos pelo exame abstrato da 

previsão material da redação legislativa e pelo exame dos fatos particulares do caso 

judicial444. 

 Se, por um lado, o processo judicial vai além da norma positiva para alcançar 

uma decisão adequada à situação litigiosa e, por outro lado, o processo de estruturação 

da decisão envolve outros elementos diversos do literal-dogmático, cabe ao julgador 

construir sua decisão da forma que mais se compatibilizar com o contexto do caso. O 

que se diz ser objetivo da existência do próprio processo.  

O Estado de Direito é interessado na tomada de decisões para casos conflituosos 

por meio da jurisdição, não somente pelo fato de poder pacificar a situação litigiosa, 

mas também por ter a oportunidade de mostrar o funcionamento de seu aparato de 
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444 Ibidem. p. 95. 
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organização social e assim atingir a almejada segurança nas relações jurídicas445. 

Paradoxalmente, para mostrar a eficiência do sistema jurídico na composição de normas 

para situações específicas é preciso ir adiante dele e utilizar de outros fatores e critérios 

para alcançar a interpretação mais adequada a ser aplicada à situação conflituosa. O 

intérprete da norma jurídica, seja julgador ou legislador, deve ir além da lógica formal 

do dispositivo legal para poder captar tudo aquilo extrapola os limites da 

objetividade446. O que não significa desprezar a norma escrita, mas sim dar a devida 

importância às circunstâncias do caso isolado e da própria experiência do julgador no 

processo de construção e aplicação da norma jurídica447. 

 Pelo dito, a metódica estruturante se compatibiliza com considerações da ciência 

processual sobre a relevância das circunstâncias do caso real no processo de 

interpretação e concretização das normas jurídicas, uma vez que este elemento de fato 

comporá o âmbito da norma imprescindível à construção da decisão ou norma final. E 

como dito ao início deste ponto, o processo judicial será a ponte que liga o intérprete 

aos fatos, sendo o meio pelo qual o julgador recebe as informações decorrentes das 

circunstâncias que envolve o litígio. 

 A partir do momento em que surge uma decisão judicial, haverá uma recíproca 

interferência entre a norma jurídica e as relações sociais. Foram estas que provocaram a 

necessidade de intervenção do judiciário na solução de um litígio, e após a decisão 

ficam as relações sociais modificadas pela norma que passa a tutelar comportamentos 

desejados e previsto no ordenamento. Da complexidade dos comportamentos sociais 

                                                 
445 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de processo civil: tomo I, arts. 1º- 45. Rio de Janeiro: 
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446 ROCHA, José de Moura. Estudos sobre processo civil. Recife: Editora universitária UFPE, 1969. v. 
I. p. 153. 
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estabelece-se uma ligação do julgador à norma jurídica, estando dentro deste círculo os 

elementos reais de uma situação concreta448. 

 Para fazer esta necessária comunicação do juiz aos fatos que provocaram a 

situação litigiosa, incorporando assim o elemento real ao processo de estruturação da 

norma de decisão, é preciso que tais fatos sejam narrados pelas parte envolvidas. 

Devido a isto, torna-se obrigação do autor do pedido apresentar a causa de pedir. Esta 

causa de pedir fará esta comunicação acima referida, deixando o órgão judicial por 

dentro do contexto real que envolve as partes. Ela é elemento necessário para validade 

da petição inicial, pois caso não seja mostrada, não haverá como o juiz dar ou não, razão 

para o autor do pedido. Pela demonstração da causa de pedir haverá uma espécie de 

legitimação do pedido, pois nela serão narradas as circunstâncias reais que 

abstratamente são tuteladas por uma norma positiva que por sua vez fundamenta a 

providência judicial requerida449. 

A demonstração da causa de pedir além de ligar o julgador ao elemento real 

necessário para formação da norma de decisão, adequar a decisão à ordem juridico-

positiva ao narrar fatos que são judicialmente relevantes e tutelados pelo sistema 

normativo. Na causa de pedir deve ser narrados fatos típicos, no sentido de representar 

condutas que pela representatividade haviam sido enquadradas por um modelo 

normativo, mesmo que abstrato e aproximativo450. Se fatos narrados na ação não forem 

típicos, pois não são relevantes a merecer tratamento jurídico, estes serão 

desconsiderados pelo juiz no caminho para formação da decisão. No entanto, esta 

tipicidade não pode ser levada ao rigor extremista, uma vez que da norma positiva pode 

resultar diversas interpretações diferentes de possíveis condutas previstas naquele tipo 
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2002. v. II, p. 935. 
450 YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional.  São Paulo: Atlas, 1998. p. 68. 
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legal. A tipicidade dos fatos é algo que está contido no direito material, que por sua vez 

servirá de fundamento do pleito feito no processo para que a decisão possa ter 

fundamento no ordenamento jurídico451. 

Já que da interpretação do elemento gramatical da norma é possível se extrair 

diversas variáveis de condutas, quase sempre os fatos narrados pelas partes interessadas 

terão papel relevante na formação do convencimento do julgador. O que importa é que 

sejam levados ao conhecimento do juiz e que sejam incorporados ao processo de 

estruturação da norma de decisão do caso concreto.  

A atividade cognitiva do julgador dentro de um processo passa necessariamente 

pela verificação dos fatos ocorridos no caso a ser decidido, para que ele possa ficar 

ciente das circunstâncias que o envolve452. Atividade esta que se diferencia da 

indagação comum sobre um acontecimento passado por estar subordinada a um 

procedimento específico e regulamentada em lei453. Estando submetido a meios e 

formas específicas, o conhecimento dos fatos pelo julgador se torna racional, 

racionalidade esta também presente na metódica estruturante. Para Müller, a 

objetividade inerente à construção de uma norma de decisão está presente ao momento 

em que se racionaliza a inclusão de elementos materiais e a caracterização da norma no 

caso a fim de aplicar-se o ordenamento454. Esta racionalidade da cognição judicial do 

suporte fático do caso concreto se manifesta pelas formas processuais de apresentação 

da causa de pedir e da instrução probatória. Assim, o processo judicial potencializa a 

metódica estruturante ao momento em que procedimentaliza a forma pela qual o 

                                                 
451 YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional.  São Paulo: Atlas, 1998. p. 70. 
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julgador receberá as informações de fatos necessárias para captação do âmbito da 

norma, e assim construir a decisão que servirá de norma para o caso individual. 

Não é necessário o conhecimento judicial de todas as particularidades dos fatos 

envolvidos no caso a ser decidido. Para convencimento do órgão julgador e construção 

da decisão a demonstração da causa de pedir pode ficar restrita à apresentação de um 

único fato que seja suficiente para gerar a pretensão pedida455. A reportagem histórica, 

elemento necessário à interpretação da norma jurídica e integrante da estruturação da 

norma de decisão, é feita pela parte envolvida na situação litigiosa, ficando à 

conveniência desta o que reportar e o que eliminar. São suficientes na causa de pedir os 

fatos de onde se crê ter fundamento seu pedido e de onde se espera ter algum êxito na 

demanda456. 

Em relação aos elementos da metódica estruturante, não haverá uma 

coincidência entre o âmbito da norma e o conjunto total dos fatos em uma situação 

específica457. O âmbito normativo representa uma relação entre o que fora previsto em 

abstrato pelo programa da norma e o que a situação real contém da relevante para 

compor a normatividade a ser usada na decisão do caso. A seleção e valoração, abstrata 

e anteriormente feita pelo programa da norma, se torna possível por meio dos fatos 

recolhidos pelo âmbito da norma458.  

Envolvendo tais conceitos com a perspectiva processual de conhecimento de 

fatos, a exigência da delimitação da causa de pedir potencializa a estrutura racional da 

metódica de Müller, uma vez que por meio desta haverá uma filtragem de tudo aquilo 

que interessar à composição da decisão em relação a todo o complexo de 
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acontecimentos que estão envolvidos no litígio. Há na situação litigiosa uma extensão 

social que pouco interessa ao julgador para exercer sua atividade de construir uma 

decisão, por isso a lide será demonstrada de forma reduzida, limitada àquilo que as 

partes apresentam como causa de seus argumentos459. Ao julgar o pedido do autor e 

assim criar a decisão do caso, o juiz a fundamentará utilizando os fatos jurídicos 

apresentados na causa de pedir. 460

Dizer que a causa de pedir limita o âmbito material a ser analisado pelo julgador 

não significa afirmar que as conseqüências do fato que provoca o litígio não serão 

examinadas por ele. Além do fato que inicialmente vincula as partes ao processo e 

requer uma tutela jurídica, os fatos deste derivados que imputam deveres e criam  

obrigações também fazem parte da causa de pedir461. Fazem parte da órbita do exame 

judicial não somente por serem derivados do fato original mas por terem conseqüências 

jurídicas e reforçarem a relevância do principal. Também não há de se afirmar que o 

julgador apesar dos limites criados pela causa de pedir lançará mão de fatos não 

tipificados porém necessários para tornar certa a existência ou não existência da 

relevância jurídica dos fatos naquela apresentados462. Em resumo, “a causa de pedir é 

representada pelo fato ou complexo de fatos aptos a suportar a pretensão do autor, pois 

são eles que constituem o elemento de onde deflui a conclusão”463. 

Ao se afirmar a eliminação de fatos envolvidos no litígio da narração da causa 

de pedir no processo não haverá contradição com o dito em ponto anterior a respeito da 

inclusão das circunstâncias contingenciais e de elementos subjetivos no processo de 

interpretação e aplicação da norma jurídica. O meio processual, como antes dito, serve 
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como a fonte de onde o julgador conhece os fatos que precisam ser analisados para 

adequada solução, tentando fazer de forma mais racional possível a incorporação do 

elemento material extra dogmático à construção da norma de decisão. O que não vai 

impedir a presença de certos métodos de interpretação que, como visto acima, recebem 

forte influência de fatores sociais, político-ideológicos e culturais. Metódica estruturante 

e o procedimento do processo permitem atribuir racionalidade no processo de 

construção da norma que decidirá um caso concreto, não sendo capazes de eliminar a 

presença de certa subjetividade nisto. Com a apresentação dos fatos ocorridos pela 

causa de pedir, e sua correlata possível versão contrária da parte adversa, fica o 

elemento material incorporado ao processo de tomada de decisão, somando-se aos 

demais integrantes do método de construção da norma final. 

 

4.4 PROGRAMA E ÂMBITO DA NORMA NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 

IMPETRADOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Como a proposta inicial é demonstrar que há possibilidade de se adotar alguma 

providência judicial efetiva mesmo quando a norma é dita carente de regulamentação, o 

que foi dito acima deve ser envolvido ao tema das omissões legislativas e seu possível 

controle por meio do mandado de injunção. Explicando-se desde já que haverá uma 

demonstração da aplicação da metódica estruturante a um específico caso resolvido por 

este remédio constitucional, apenas como tentativa de realização prática do que fora 

abstratamente proposto. 

No ponto anterior foi visto que por meio de uma interpretação da ordem jurídica 

compreende-se valorações, significados e informações que dão uma certa coerência 

interna ao sistema de normas positivas. Isto já serviria como um ponto de partida para a 
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formação do âmbito normativo de uma norma constitucional com eficácia limitada, mas 

não seria suficiente para estruturar devidamente uma norma de decisão capaz de suprir a 

ausência de tutela legal àquela situação conflituosa apresentada como fundamento para 

a ação de Mandado de Injunção. 

No caso da não regulamentação legislativa das normas constitucionais de 

eficácia limitada, há de qualquer forma o programa da norma pois o dispositivo escrito 

existe, mesmo que de modo incompleto e carente de normatividade. Desta norma escrita 

se partirá para o processo de estruturação de uma norma de decisão capaz de solucionar 

um caso concreto onde a omissão do legislador provoca uma situação de 

inconstitucionalidade manifesta. Todo o processo terá andamento seguindo o parâmetro 

inicial obtido pela interpretação gramatical do dispositivo legal. Elemento este que terá 

predominância perante os demais pois da norma escrita será formulado o programa da 

norma, que por sua vez vincula e limita a captação de seu âmbito, devendo então ter 

preferência sobre quaisquer outros fatores que estejam incorporados ao processo de 

interpretação e construção da norma de decisão464. 

Partindo-se de uma norma constitucional escrita, porém com déficit de 

normatividade, mantém-se a racionalidade inerente ao processo de tomada de decisões. 

Mesmo sendo possível a obtenção de uma decisão com fundamento em norma de 

eficácia limitada, o dispositivo escrito servirá sempre como elemento primordial ao 

processo de estruturação desta decisão. No entanto, nessa situação fica ainda mais 

acentuada a necessária integração de outros elementos, que estão além da norma 

positivada, à composição da decisão. O déficit de normatividade da norma 

constitucional com eficácia limitada será suprido por tais outros elementos e assim ter-

se-á programa e âmbito da norma, o que permitirá uma decisão. 
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A hipótese aqui ventilada é a de que o material que está ausente na norma 

constitucional poderá ser suprido de um lado por informações fornecidas pela 

interpretação daquilo que está contido na ordem jurídica, e se manifestará pela captação 

de sua coerência interna de valorações e prescrições, e por outro lado pelas informações 

obtidas pela análise dos fatos que envolvem o litígio, que formarão as condições para 

fundamentação da norma de decisão. Desta forma, o texto e o sistema em que ele está 

inserto continuam, como devem ser, funcionando como parâmetro necessário para 

admissibilidade de uma decisão jurídica465. 

Se o julgador pode captar informações iniciais do programa da norma 

constitucional limitada, assim continuando o processo de interpretação tendo-o como 

parâmetro orientador. Se a ele for possível também examinar o sistema formado por 

outras normas com as quais esta se relaciona e assim obter valorações comuns e 

conteúdo axiológico da ordem constitucional, e além disto pode ele aproveitar o 

material de cognição fornecido pelas circunstâncias de fato que contextualizam uma 

situação de inconstitucionalidade para complementar seu processo de formação do 

âmbito da norma, para junto ao seu programa dar seqüência a uma norma de decisão. 

Assim terá obtido todos os elementos necessários para estruturação desta mesmo sem 

haver a norma complementar que viria a atribuir eficácia ao dispositivo da constituição 

que não a recebeu. Faltando apenas que todo este material e todo o processo se 

manifestem de uma forma racional e metódica. 

Para proporcionar racionalidade à construção da norma de decisão, que pela 

formação do programa e âmbito normativo suprem a ausência de atuação legislativa 

complementar, e para dar respostas judiciais concretas e eficazes às situações reais de 

inconstitucionalidade provocadas por tal omissão, está a ação do Mandado de Injunção. 
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O procedimento desta ação permitirá que de forma racionalmente estruturada seja 

construída a decisão para tal situação, um pelo fato de a norma escrita incompleta será 

de início denunciada e guiará todo o processo de construção da decisão, dois pelo fato 

de estabelecer requisitos e atos processuais por meio dos quais os elementos 

extranormativos entrem na formação do âmbito da norma inicialmente apresentada, 

controlando racionalmente a subjetividade da interpretação. 

Além de permitir a construção da norma de decisão de forma racional e 

metódica, incorporando ao já existente programa da norma elementos que compõem o 

seu âmbito, a ação do Mandado de Injunção é capaz de fazer surgir uma resposta 

adequada e eficaz ao problema gerado pela inconstitucionalidade. Se forem adotadas a 

esta ação as mesmas características procedimentais do Mandado de Segurança, sua 

decisão final terá eficácia mandamental com poderes suficientes para impor uma 

obrigação dentro da situação conflituosa para assim eliminar o litígio. A eficácia 

meramente declaratória é inadequada para realizar os objetivos para os quais fora criado 

o Mandado de Injunção, devendo este ter condições de dar uma solução imediata ao 

caso que fundamenta sua existência. E isto, como fundamentado acima, não significaria 

uma usurpação de funções entre os poderes, pois o judiciário estaria exercendo nada 

mais do que sua função de dirimir conflitos de forma racional e normativamente 

vinculada, como exige o estado de direito. 

A metódica estruturante de Müller auxilia este remédio constitucional a 

controlar as omissões legislativas inconstitucionais no que diz respeito à construção da 

decisão, mesmo não havendo uma norma constitucional completa e com eficácia plena. 

No que concerne aos efeitos de sua decisão falta apenas uma mudança de postura na 

corte constitucional brasileira para atribuir maior eficácia a tão importante ação. 
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Se for pego como exemplo o Mandado de Injunção nº. 107 repara-se o seguinte. 

A ação versa sobre estabilidade de servidor militar. Argüi seu autor que por não existir 

uma lei complementar a dispositivo da constituição sofre ele por desigualdade 

inconstitucional. No relato do caso e seus votos aponta-se a omissão legislativa quanto a 

falta de lei que regulamenta o parágrafo 9º do artigo 42. Após ementas à constituição a 

pretensão do autor teria fundamento no Art. 142, § 3º, Inc. X, cuja redação afirma que a 

lei disporá sobre condições de transferência do militar para a inatividade. Lei esta que, 

estando ausente, provoca situações indesejadas por suposta inconstitucionalidade. 

Estando incompleto ou não, há o dispositivo legal que assegura a existência de 

condições para a inatividade do servidor militar, o que representa a presença de uma 

norma inicial com condições de fazer surgir o processo de interpretação e construção da 

norma jurídica. Na linguagem da metódica estruturante, há o programa da norma que 

fundamentará e limitará toda a atividade cognitiva e estruturante do julgador. O texto da 

norma contido na constituição pode ser insuficiente para dele se retirar a vontade 

normativa para o caso, mas ele limitará as possibilidades de soluções jurídicas a serem 

dadas, como se funcionasse no papel de um quadro de opções legítimas466. Já neste 

dispositivo incompleto há uma série de significações que serão captadas e completadas 

no próprio processo de busca por uma decisão jurídica ao caso, trabalho que será 

exercido sob autorização da própria organização judicial contida no ordenamento 

jurídico constitucional467. 

Com foco no caso do M.I. 107, então havia o dispositivo legal e uma série de 

conceitos nele relacionados, apresentando uma limitação de possibilidades na formação 

da decisão adequada. Sendo assim, havia o programa da norma que já torna a 

construção da decisão um processo racional onde a subjetividade está limitada pelo 
                                                 
466 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 41. 
467 MÜLLER, loc. cit.  
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elemento gramatical, e a torna também, um processo normativamente orientado como 

exige o estado de direito. No entanto, a presença do programa não é capaz de gerar a 

norma final que solucionará o caso. Pela metódica estruturante faz-se necessária a 

presença do âmbito normativo, que no caso em questão poderia ter sido formado. 

No conteúdo da ação em comento, faz parte da argumentação de seu autor a 

afirmação de que todo o sistema constitucional na situação vigente, tende a consagrar a 

estabilidade do servidor estatal. Tendo ou não razão no que pedia, tal autor demonstra 

por seu argumento que há na ordem jurídica uma coerência interna, uma valoração 

uniforme no que concerne ao tema discutido na ação. Pelo sistema atualmente vigente, o 

artigo 42, § 1º afirma a aplicação análoga de dispositivos que regulamentam condições 

gerais de servidores estatais a servidores militares, o que já demonstra uma certa 

valoração uniforme na regulamentação legal no funcionalismo público, seja militar ou 

não. Disso já se torna possível a captação de outros elementos que junto com o 

dispositivo existente comporão a decisão. Se há uma tendência a valorações uniformes, 

se há uma coerência inerente à forma como o servidor é tratado pela ordem jurídica, esta 

coerência poderá ser compreendida pelo julgador e poderá ser utilizada na construção da 

norma de decisão. 

A esta altura, já há o programa escrito da norma, orientando e limitando as 

possibilidades de concretização do dispositivo constitucional, há também uma valoração 

interna captada pela compreensão de uma possível coerência entre o programa e outros 

dispositivos contidos na ordem jurídica. Valoração e coerência que começam a formar o 

âmbito da norma como visto em ponto anterior, mas não são elementos suficientes para 

construção da decisão. Pelo método nesta pesquisa analisado, ainda falta completar o 

âmbito normativo, o que será feito pela análise dos fatos relacionados ao caso que 

substancia o Mandado de Injunção em comento. 
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Ao tomar conhecimento dos fatos o julgador terá a oportunidade de recolher 

elementos circunstanciais que passarão a compor a norma de decisão. No caso em 

análise somente o conhecimento dos fatos leva à constatação sobre os motivos que 

levam ao pedido de licenciamento do serviço militar, só conhecendo a situação se 

verificará o tempo e as condições do serviço realizado. Assiduidade, presteza, 

compromisso e outros fatores levados em conta para o serviço público, só poderão ser 

reconhecidos com a cognição dos elementos dos fatos envoltos no caso. Fatores que 

deverão exercer alguma influência na convicção do julgador, como efetivamente o faz 

neste Mandado de Injunção, pois um dos ministros reconhece a injustiça da situação, 

mas infelizmente se abstém de tomar alguma providência na esperança de ver atuar o 

legislador. 

Então, na situação há o programa da norma por meio do dispositivo legal 

existente mesmo que carente de complementação legislativa. Há também o âmbito desta 

norma, formado por diversos elementos como: uma possível valoração uniforme dentre 

outros dispositivos legais integrantes do mesmo sistema em que está inserido o que 

serve como fundamento para a pretensão, somada ao conjunto de informações obtidas 

pela cognição exauriente do complexo de fato que desenha as circunstâncias do caso a 

ser decidido. Além disso, deve se lembrar que dentre os elementos componentes do 

processo de construção de uma norma de decisão há as discussões, os estudos e opiniões 

fornecidas pela ciência jurídica. A ciência do direito é um sistema autônomo de fontes e 

informações que são comunicados a todos os que no universo jurídico estejam 

envolvidos, e tal conteúdo seja dogmático, teórico ou político, influenciará na tomada 

de decisões de um caso litigioso468. 

                                                 
468 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 84. 
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Imagina-se, em relação ao caso acima visto, a quantidade de posições 

doutrinárias e elementos científicos que poderiam ser usados para a solução do caso do 

militar que pede licenciamento do serviço e sofreu pela falta de iniciativa do legislador. 

Com o programa escrito na constituição, orientando o processo de estruturação da 

norma que congrega as informações obtidas pela análise do sistema constitucional e as 

obtidas pela análise dos fatos que contingenciam o caso, ainda enriquecido por 

informações derivadas da ciência jurídica, será formado assim o âmbito da norma e o 

julgador será capaz de chegar a uma decisão adequada. Só não há boa vontade política 

para tal postura. 

A proposta aqui ventilada não é tentar por meio da metódica estruturante dar 

necessário provimento ao pedido do autor do Mandado de Injunção, mas sim tentar 

demonstrar que é possível decidir um caso concreto com fundamento numa norma 

constitucional de eficácia limitada. Ter ou não razão no pedido é uma consequência do 

exame que será feito pelo julgador. 

A busca por uma complementação de sentido normativo destes dispositivos 

constitucionais limitados em elementos contidos no próprio sistema em que está 

estabelecido é possível não somente teórica e racionalmente com auxílio da metódica 

estruturante, pois já houve tentativas de se assim proceder. O M.I. 232 serve de exemplo 

para a afirmação. 

Nesta ação o autor aponta a falta de regulamentação de dispositivo da 

constituição que promete legislação que especifique as condições necessárias para que 

as entidades beneficientes de assistência social gozem de isenção de contribuição. Sua 

pretensão é fazer com que o tribunal estabeleça, ao menos para a entidade em caso, as 

condições para ficar isenta. Nos fundamentos do pedido apresenta-se artigo do ADCT 

afirmando a urgência na elaboração da legislação exigida pela norma constitucional 
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incompleta, além disso requer o autor que os efeitos produzidos por decreto-lei 

1.572/77, mesmo sendo anterior à constituição, fossem recebidos pelo sistema 

constitucional e fossem estendidos à entidade impetrante. Ministros participantes da 

votação fundamentam a decisão de conceder a isenção numa possível analogia com 

dispositivo do Código Tributário Nacional, ou sejam, o que eles fazem é reconhecer que 

no sistema jurídico há elementos que podem ser acrescentados ao processo de 

construção da norma que solucionará o caso. 

No caso desta ação há, assim como no anterior, o programa da norma que 

orientará toda a criação da decisão. Há elementos obtidos por interpretação do sistema 

jurídico, o que inclusive é reconhecido por ministros na votação, e há todo o material de 

fato obtido pelas circunstâncias do caso. O tipo de serviço realizado pela entidade 

filantrópica, as condições e necessidades desta, assim como o resultado de sua atuação 

social, tudo isto é informação relevante para a justeza da decisão a ser tomada. Assim, 

com âmbito e programa definidos é possível chegar-se à norma final, havendo ou não 

concessão do que na ação fora pedido. 

Neste específico M.I. a decisão fora obtida, no entanto numa postura ainda 

tímida dentro das possibilidade de um tribunal constitucional em fazer eficaz uma 

norma da constituição. Um dos votantes argumentam pelo fato do dispositivo legal 

incompleto apenas gerar uma expectativa de direito e não um direito que possa ser 

cobrado. Falar em apenas expectativas, falar em não efetividade do disposto em 

dispositivo constitucional em tempos que a hermenêutica jurídico-constitucional se 

volta a modos de concretiza-la com maior eficácia possível, é no mínimo um contra-

senso provocado por conveniência política. Há esperança de que a postura do tribunal 

constitucional se modifique. Em recente julgamento do Mandado de Injunção nº. 695, 

ministros que até então mantinha a postura oficial da corte mudaram seu ponto de vista, 
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votando no sentido de dar a esta ação mais eficácia, permitindo a possibilidade de por 

meio dela sejam estabelecidas diretrizes mesmo sem haver a legislação específica. 

Ainda não foi concluída a votação deste mandado, mas só pelo fato de alguns ministros 

votarem a favor da solução direta da situação inconstitucional, fica a esperança de um 

futuro mais digno para tão relevante remédio constitucional. 

A constituição precisa ser pensada como algo que orienta o ordenamento 

jurídico também em sua ocorrência prática para que deixe de ser apenas um texto com 

utilidade jurídica e política meramente simbólica469. Faz-se necessária a concretização 

das normas constitucionais, no sentido de se fazer produzir nos casos concretos as 

soluções juridicamente adequadas conforme o sistema constitucional do Estado 

democrático de Direito470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                 
469 CANOTILHO, J.J. Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2006. p. 190. 
470 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 131. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. Com a mutação do estado liberal para o estado social as constituições neste 

contexto criadas mantêm características típicas do liberalismo político. No entanto, o 

poder estatal passa a ter maiores poderes de intervenção na administração da sociedade, 

não se restringindo a apenas manter a ordem, deixando os cidadãos livres atuação 

privada. No período pós-guerras verificou-se uma insuficiência no padrão liberal de 

Constituições, o que acarreta em fase de constituintes onde o poder público passa a 

prometer melhorias na qualidade de vida dos indivíduos. 

Criadas as Constituições Programáticas,  serviam estas para ideologicamente 

manter o clima de vinculação da atividade estatal a investimentos em bem estar social. 

Funcionavam como promessas que seriam cumpridas pelos órgãos públicos por meio de 

suas atuações funcionais, assim preservando a crença no progresso nas condições dos 

indivíduos. Porém, a consequência da programaticidade das normas constitucionais foi 

a diminuição de sua força vinculante. 

As promessas de melhora criaram uma deficiência de juridicidade das normas 

constitucionais por servirem mais como instrumentos de retórica política do que como 

parâmetro jurídico de atuação dos órgãos públicos. Mesmo que hodiernamente a idéia 

da programaticidade constitucional esteja superada, por não se crer mais em sua 

capacidade ideológica para concretizar as promessas feitas, fica mantida a classificação 

teórica em que diferentes graus de eficácia são distribuídos às normas constitucionais. 

Ficando as normas ainda programáticas eficácia limitada a posterior complemento 

legislativo. 

2. A diferença entre eficácias de partes da constituição acarreta em crise de sua 

juridicidade. É certo que as constituições são textos normativos tão políticos quanto 
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jurídicos, mas esta juridicidade tem que ser mantida pela sua capacidade de constituir, 

de vincular comportamentos aos seus objetivos. Estes diferentes graus de efetividade do 

sistema constitucional desequilibra a relação entre norma constitucional e realidade 

social, fazendo não existir condicionamento recíproco entre os dois elementos, 

provocando uma força meramente abstrata de dispositivos constitucionais.  

Certas características da constituição dirigente são abandonadas no momento em 

que se tenta recuperar sua uniforme pretensão normativa. Não um completo abandono, 

mas uma reconfiguração na sua capacidade de vincular a atividade estatal para deixar de 

ser um elemento narrativo e utópico de um documento jurídico. Mas, apesar disto, ainda 

resta o problema quanto a falta de complementação legislativa de algumas normas 

constitucionais carentes de capacidade constituinte. 

A ausência de atuação legislativa, ou uma atuação incompleta, para 

regulamentação destas, é capaz de gerar situações contrárias ao que se pode 

compreender pela interpretação sistemática da constituição. Ao incluir no texto 

constitucional metas a serem atingidas pelo poder estatal, impondo um programa 

abstrato a ser concretizado, o legislador constituinte pretendeu vincular a atividade 

estatal ao alcance de determinados objetivos. Aos órgãos públicos então caberia 

desenvolver tais premissas escritas no plano concreto. 

Mesmo não tendo esta vinculação significado semelhante ao de obrigação, os 

órgãos dos poderes estatais devem guiar suas atividades tendo como parâmetro o 

programa previsto no texto constitucional, ou ao menos o sentido dele que se dá para 

captar. Ficando então o poder incumbido de criar parâmetros legislativos vinculado às 

exigências constitucionais de complementação de alguns de seus dispositivos.  

O fato da vontade do constituinte ser objeto de possíveis diversas interpretações 

não autoriza legislador a não seguir o programa constitucional por achar que assim não 
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está obrigado, quando sua inércia provoca consequências em dissonência com o sistema 

constitucional. Mas a falta de regulamentação legislativa não pode ser observada pelo 

parâmetro abtrato de sua previsão gramatical ou sistemática. É preciso que sejam 

observadas as consequências derivadas da não complementação das normas 

limitadamente eficazes, para que se possa afirmar estar ou não o legislador, abusando de 

sua discricionariedade administrativa. Sendo assim, só diante de uma situação específica 

poderá se dizer que a omissão do legislador é inconstitucional ou não, pois enquanto sua 

não atuação não estiver contrariando norma da constituição, estará o poder legislativo 

dentro da discricionariedade permitida pela natureza política de sua atividade.   

3. Para avaliar as consequências da omissão legislativa numa situação específica, 

está previsto na Constituição Federal o Mandado de Injunção. Remédio constitucional 

previsto exatamente para sanar vícios de constitucionalidade em casos de não existência 

de lei regulamentadora ou em casos de existência desta porém insuficiente. No entanto, 

mesmo com tais objetivos, esta ação não possui capacidade de resolver diretamente o 

problema em que está envolvida a questão da omissão devido à interpretação dada da 

eficácia de sua decisão. O Supremo Tribunal Federal possui como posição oficial 

quanto a aeficácia desta ação, entendimento que lhe atribui força para declarar a 

inconstitucionalidade da omissão legislativa, mas não para compelir a autoridade 

responsável para que aja. Muito menos entende o tribunal constitucional brasileiro que 

por meio do mandado de injunção poderá o poder judiciário decidir o caso, pelo fato de 

não existir a lei que serviria como parâmetro de julgamento. 

Alega esta corte em seu entendimento majoritário que se assim agisse, o órgão 

jurisdicional estaria indo além de sua função pois estará criando uma lei, invadindo 

então esfera de competência de outra função estatal. No entanto, ao decidir um caso 

problemático o tribunal constitucional não estará ofendendo a separação de poderes, 
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mas sim cumprindo exatamente com sua função de solucionar conflitos. Além disto, o 

dogma da separação das funções estatais pode receber interpretação na qual, apesar de 

funcionalmente diferentes, os poderes públicos possuem fins em comum e tem como 

um de seus principais objetivos, a protação da ordem constitucional. 

A tímida posição do Supremo Tribunal Federal quanto à força da decisão do 

Mandado de Injunção parece mais uma estratégia política de se manter neutro em 

relação ao desenvolvimento das políticas públicas previstas nas normas constitucionais 

programáticas, como se esquivando de sua co-responsabilidade em concretizar os fins 

previstos na Constituição Federal. Se a mais alta corte do judiciário brasileiro assume o 

papel de tribunal constitucional, e se cabe a este o papel daquele que garante a 

supremacia da constituição, então caso este elimine uma inconstitucionalidade gerada 

por inércia de outro poder por meio de uma decisão judicial a um caso específico, estará 

o Supremo exercendo nada mais que seu papel jurisdicional. 

4. Aparentemente, a interpretação da constituição realizada pela corte suprema é 

incompatível com doutrina recente que critica a manutenção de caracterísitcas 

tipicamente liberais na atual hermenêutica constitucional. Mantém o Supremo Tribunal 

Federal uma irrestrita obediência à separação dos poderes como se incabível fosse uma 

atuação conjunta destes em pontos relacionados ao desenvolvimento da política 

nacional. Na tentativa de legitimar sua não intervenção na falta de regulamentação 

legislativa de dispositivos da constituição carentes de complementação, o tribunal 

constitucional brasileiro mantém a classificação das normas constitucionais por 

diferentes graus de eficácia. 

As normas da constituição possuem uniforme pretensão normativa e idêntica 

capacidade de vincular órgãos públicos a seguir seus preceitos. Possuir ou não todos os 

elementos necessários para completa eficácia torna-se problema irrelevante quando 
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compreende-se que nas decisões judiciais há elementos de construção não 

necessariamente previsto no texto normativo que as fundamenta. O tribunal 

constitucional brasileiro parece se aproximar da posição hermenêutica tradicionalmente 

defensora da completude do sistema positivo e da suficiência da subsunção do 

silogismo como método de captação de sentido normativo de dispositivos legais. 

Havendo ou não o dispositivo na constituição que solucione devidamente o 

problema ao qual o juiz está diante, exercerá ele cognição de elementos 

metanormativos, o que não descaracteriza sua função jurisdicional, nem ameaça o 

equilíbrio da separação funcional entre poderes. 

5. Caso o Supremo Tribunal Federal decida um Mandado de Injunção 

solucionando realmente o caso problemático satisfazendo a pretensão pela ação 

veiculada, ele não cria norma legislativa, apenas cria norma específica para decidir 

aquele litígio. A omissão do legislador ficará parcial e circunstancialmente resolvida, já 

que elimina a inconstitucionalidade de uma situação isolada. Caso a decisão do tribunal 

atingisse a todos os tutelados pela norma incompleta, aí sim haveria um invasão de 

esferas dos poderes separados. 

A corte suprema não constroi leis, ela cria decisões. E estas para serem criadas 

precisam não somente das informações obtidas pela interpretação gramatical, como 

também de diversos outros elementos que junto ao dispositivo legal comporão a 

decisão. Sendo assim, não haverá incoerência em poder o Supremo Tribunal Federal 

construir uma decisão judicial a um caso particular quando não houver delineamentos 

legislativos específicos, caso esta ausência possa ser suprida. 

Nesta questão entra a metódica estruturante de Friedrich Müller como método 

auxiliar no controle das omissões legislativas e suas consequências inconstitucionais. 

Pela concepção teórica que traz do fenômeno da interpretação, a metódica pode ser 
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usada como meio pelo qual a decisão do Supremo será racionalmente construída, 

obtendo informações que supram a ausência de regulamentação legislativa sem ofender 

fundamentos do estado de direito. 

6. Havendo o dispositivo da constituição que dispõe sobre a necessidade de 

posterior atuação legislativa em determinado assunto constitucionalmente relevante, já é 

possível se captar o âmbito desta norma pela sua interpretação gramatical. Todo o 

processo de construção da decisão do Mandado de Injunção será orientado por esta 

norma. Mesmo carente de regulamentação ela fornecerá informações capazes de 

apresentar limites ao intérprete julgador. 

A norma constitucional com eficácia limitada ao menos indica os possíveis fins 

para os quais fora criada, impedindo assim que a decisão a ser tomada fuja deste quadro 

de opções inicialmente por ela apresentada. Mas, para a estruturação da norma final 

específica que decidirá um caso concreto é preciso que após a compreensão do âmbito 

se construa o programa da norma. Neste ponto, pela falta de especificidades decorrente 

não complementação do dispositivo constitucional, o julgador obterá informações 

fornecidas por interpretação a ser feita do sistema constitucional geral e do subsistema 

interno ao qual a norma está vinculado. 

A distribuição dos dispostivos da Constituição não é feita aleatoriamente. A cada 

subparte desta há uma reserva de matéria e a compreensão deste subsistema já pode 

orientar o julgador. Além disto, a ordem constitucional possui uma coerência interna, 

mesmo que complexa, capaz de informar ao intérprete materiais relevantes para 

formação de sua convicção quanto a forma de decidir o problema. 

Além das informações obtidas pela interpretação da ordem constitucional e de 

seus subsistemas, o programa da norma será formado pela análise dos fatos envolvidos 

no litígio que instrumentaliza a discussão quanto a omissão legislativa. O panorama 
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criado pela narração da situação, oferece material de cognição relevante para a 

fundamentação da decisão a ser dada a esta. Para que a decisão possua eficácia real é 

nessário que ela vá aos fatos para verificar sua adequação, sendo então imprescindível 

que o julgador conheça o que está sendo objeto de sua atuação. 

Se mesmo não havendo a regulamentação por posterior atividade legislativa, há 

o âmbito da norma constitucional  e o seu correlato programa, a norma final que decide 

o caso particular pode ser construída. Havendo fundamentação racional suficiente para 

solucionar a situação de inconstitucionalidade. 

7. Por meio do procedimento do Mandado de Injunção, o órgão judicial é capaz 

de trabalhar com a cognição âmbito e programa normativo para estruturar a solução do 

que seja sua causa de pedir. Não que por este método haverá necessário provimento 

desta ação. Atingir ou não o resultado pretendido pelo autor não interessa. Fundamental 

é verificar que é possível a elaboração de norma capaz de solucionar uma 

inconstitucionalidade. 

Falta uma postura do Supremo Tribunal Federal que permita que o Mandado de 

Injunção atinja sua capacidade plena de resolver os problemas aos quais fora criado. 

Posição esta já defendida, porém minoritária. Mas que ao menos hipotéticamente é 

capaz de se tornar a oficial, levando o tribunal constitucional a exercer papel mais ativo 

no controle da supremacia da constituição federal. 
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