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HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL
1. Introdução
Enfrentaremos, agora, um dos temas mais teóricos e tormentosos do Direito Constitucional. Mas não se assuste, pois estamos juntos nesta batalha. Procurarei apresentar o assunto
de forma objetiva, direta e com uma linguagem bem acessível. Vamos lá!
O que é a hermenêutica constitucional? Hermenêutica constitucional é a ciência da interpretação das normas constitucionais. É importante que se diga que interpretar significa revelar
o conteúdo dos enunciados linguísticos que formam o texto da norma, definindo o seu sentido
e o seu alcance.
Peter Häberle, em sua obra Hermenêutica Constitucional. Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: contribuição para a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição, defende que a interpretação constitucional deve ser levada a cabo pela sociedade aberta
e não apenas pelos operadores oficiais. Na sociedade aberta vislumbrada por Häberle, os indivíduos, mais do que destinatários da norma constitucional, são autênticos intérpretes, pois,
todo aquele que vive a Constituição é um intérprete constitucional.
No nosso estudo de agora, com foco nos concursos públicos, precisamos saber quais são
os princípios que orientam a hermenêutica constitucional, ok?
Aperte o seu cinto que o avião do Gran Cursos Online vai decolar. Já aviso que poderemos
passar por uma área de turbulência, mas no fim chegaremos sãos e salvos.

2. Princípios Informadores da Interpretação Constitucional
Princípio da unidade (ou unicidade) da Constituição: o texto constitucional deve ser interpretado de forma que se evitem contradições internas (antinomias). Não se pode interpretar
a Constituição como normas isoladas, mas sim como preceitos constitucionais integrantes de
um sistema unitário e harmônico de regras e princípios. Conforme dito pelo então Ministro do
STF, Eros Grau, “não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços”.
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Questão 1

(TCE-MG/2007) O princípio da unidade da Constituição busca a interpretação de

maneira a evitar contradições entre as normas constitucionais.

Certo.
Exatamente isso!

Questão 2

(ANATEL/2009) O princípio da unidade da Constituição considera essa Carta

em sua totalidade, buscando harmonizá-la para uma visão de normas não isoladas, mas como
preceitos integrados em um sistema unitário de regras e princípios.

Certo.
Exatamente como expliquei!

Questão 3

(2019/CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE/ASSISTENTE JU-

RÍDICO) A constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre as suas normas, obrigando-se o intérprete a considerar a constituição na sua
globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar. J. J. Gomes Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição.
4.a edição. Almedina: Coimbra, 2000, p. 1.187. Com base no texto acima, julgue os itens 88 e
89 quanto à aplicação e à interpretação da constituição. O texto acima refere-se ao princípio
interpretativo da unidade constitucional.
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Certo.
Exatamente isso.

Princípio do efeito integrador: aqui, o dever do intérprete é retirar do conflito aparente entre as normas constitucionais uma solução integradora que valorize a unidade normativa da
Constituição. Ou seja, cabe ao intérprete dar preferência aos critérios de interpretação que
favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política. Perceba como este
princípio pode ser cobrado!

Questão 4

(TCU/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/2006) Quando o intérprete, na re-

solução dos problemas jurídico-constitucionais, dá primazia aos critérios que favoreçam a
integração política e social e o reforço da unidade política, pode-se afirmar que, no trabalho
hermenêutico, ele fez uso do princípio da conformidade funcional.

Errado.
Na verdade, quando o intérprete, na resolução dos problemas jurídico-constitucionais, dá
primazia aos critérios que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade
política, pode-se afirmar que, no trabalho hermenêutico, ele fez uso do princípio do efeito
integrador.

Questão 5

(TCE-MG/2007) O princípio do efeito integrador busca dar primazia aos critérios

favorecedores da integração política e social.
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Certo.
De fato, é o princípio do efeito integrador que procura soluções interpretativas das normas
constitucionais que favoreçam a unidade da Constituição.

Questão 6

(SERPRO/ADVOGADO/2008) O desafio de realizar a Constituição na prática

exige que o intérprete e aplicador priorize os critérios ou pontos de vista que favoreçam a
integração política e social e o reforço da unidade política, visto que essas são algumas
das finalidades primordiais da Constituição. É o que se denomina de princípio do efeito
integrador.

Certo.
Exatamente como abordamos!

Princípio da máxima efetividade ou princípio da eficiência ou princípio da interpretação
efetiva: na interpretação da Constituição, deve-se atribuir o sentido que se dê maior efetividade à norma constitucional. Esse princípio foi inicialmente empregado para a interpretação
constitucional das normas programáticas, porém hoje é utilizado para a interpretação de todas
as normas constitucionais, especialmente para os direitos e garantias fundamentais.
Será que isso cai em concurso público? Acompanhe!

Questão 7

(ANATEL/2009) O princípio da máxima efetividade visa interpretar a CF no sen-

tido de atribuir à norma constitucional a maior efetividade possível, ou seja, deve-se atribuir a
uma norma constitucional o sentido que lhe dê maior eficácia.
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Certo.
Exatamente isso!

Questão 8

(TRT-17/ANALISTA JUDICIÁRIO/2009) O princípio da máxima efetividade es-

tabelece que o intérprete deve atribuir às normas constitucionais o sentido que lhes dê maior
efetividade, evitando, sempre que possível, soluções que impliquem a não aplicabilidade da
norma.

Certo.
Exatamente como tratamos.
Considera a CF na sua totalidade, como um sistema
unitário e harmônico de regras e princípios
UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO

A interpretação constitucional deve evitar contradições
internas (antinomias)
“Não se interpreta o direito em tiras”

PRINCÍPIOS
INFORMADORES

EFEITO INTEGRADOR

A tarefa do intérprete é retirar do conflito aparente
entre as normas constitucionais uma solução
integradora que valorize a unidade da CF

EFICIÊNCIA OU INTERPRETAÇÃO EFETIVA

MÁXIMA EFETIVIDADE

A interpretação deve atribuir o sentido que dê maior
efetividade à norma constitucional
Inicialmente empregado para as normas programáticas
Hoje para todas as normas constitucionais, especialmente
para os direitos fundamentais

Princípio da justeza ou princípio da conformidade funcional ou princípio da correção funcional: muito embora o nome do princípio seja um tanto quanto estranho, o seu significado é
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bastante simples. Na interpretação constitucional, não pode o intérprete alterar a repartição
de funções estabelecida pela Constituição.
Cada órgão criado pela Constituição tem sua competência bem delineada, de tal maneira que
um órgão não pode exercer, via de regra, funções de outro. Vale dizer, cada poder e cada órgão
com assento constitucional tem sua função principal bem planejada pela Constituição Federal.
Vamos a um exemplo concreto: o STF reconheceu a competência das Defensorias Públicas para proporem ações civis públicas, desde que o objetivo da ação seja a proteção dos
direitos dos necessitados. Quando o STF chega a essa solução está observando o princípio da
conformidade funcional, justamente porque preservou a repartição de funções estabelecida
pela Constituição Federal. A razão de existir da Defensoria Pública é tutelar os direitos dos
hipossuficientes. Assim, a competência para propor ação civil pública tem que respeitar esse
esquema organizatório-funcional. Compreendeu?

Questão 9

(CODESP-SP/ADVOGADO/2010) Infere-se do princípio da correção funcional

que os intérpretes e os aplicadores da Constituição não podem chegar a resultados que maculem o sistema organizatório-funcional nela estabelecido, a exemplo da separação de poderes.

Certo.
É isso mesmo!

Questão 10

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-ES/PROCURADOR/2011) Tem-se a aplicação do

denominado princípio da correção funcional quando, por meio da interpretação de algum preceito, busca-se não deturpar o sistema de repartição de funções entre os órgãos e pessoas
designados pela CF.
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Certo.
Exatamente como falamos!

Princípio da harmonização ou princípio da concordância prática: esse princípio determina
que, em caso de conflito aparente entre normas constitucionais, o intérprete deve buscar a
combinação dos bens jurídicos em conflito, de modo a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros, utilizando, para tanto, o princípio da proporcionalidade.
Pensemos no seguinte exemplo: um repórter obtém informações privadas muito íntimas
de uma pessoa pública. Será que, em nome da liberdade de imprensa, ele poderia publicar a
matéria? Parece-nos que não. Neste caso, no conflito entre a intimidade e a liberdade de imprensa (ambos princípios constitucionais), a nosso sentir, deve prevalecer a intimidade. No
entanto, caso o repórter obtenha a informação de que esta pessoa pública está desviando vultosos recursos públicos, a informação merece ser divulgada por haver incontestável interesse
público, prevalecendo a liberdade de imprensa frente à intimidade. Percebeu? Isso é a aplicação do princípio da harmonização. Em casos de conflitos entre normas constitucionais, o intérprete deve harmonizar os bens jurídicos em conflito, de acordo com o caso em concreto sob
análise. Jamais haverá a negação total de um princípio frente ao outro. Qual deve prevalecer?
A situação real é que dirá. Jamais a resposta será “tudo ou nada”, mas sim uma combinação
que evite o sacrifício total de um princípio constitucional em relação ao outro. OK? Vejamos
como isso é cobrado.

Questão 11

(TCE-MG/2007) O princípio da concordância prática ou a harmonização tem

como finalidade a coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito.
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Certo.
Exatamente como falamos!

Questão 12

(CODESP-SP/ADVOGADO/2010) De acordo com o princípio da concordância

prática, nas situações de concorrência entre bens que são constitucionalmente protegidos, adota-se a solução que otimize a realização de todos eles, sem acarretar a negação de nenhum.

Certo.
Isso mesmo!

Questão 13

(2019/CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE/ASSISTENTE JU-

RÍDICO) A constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre as suas normas, obrigando-se o intérprete a considerar a constituição na sua
globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar. J. J. Gomes Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição.
4.a edição. Almedina: Coimbra, 2000, p. 1.187. Com base no texto acima, julgue os itens 88 e
89 quanto à aplicação e à interpretação da constituição. O princípio da concordância prática
impõe a coordenação e a combinação dos bens jurídicos em conflito, de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros.

Certo
Exatamente conforme ensinamos.
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Princípio da força normativa da Constituição: na interpretação das normas constitucionais, deve-se dar preferência às soluções que tornem a Constituição mais eficaz e permanente
possíveis. Será que esse princípio é cobrado em concurso público? Vejamos que sim.

Questão 14

(TCE-MG/2007) O princípio da força normativa da Constituição busca a adoção

de interpretação que garanta maior eficácia e permanência das normas constitucionais.

Certo.
Exatamente conforme explicamos!

(PROCURADOR MUNICIPAL DE TERESINA/2010) O “Princípio da Força Normativa da Constituição” alude para a priorização de soluções hermenêuticas que possibilitem a
atualização normativa e, ao mesmo tempo, edifique sua eficácia e permanência.
Questão 15

Certo.
De acordo com o que abordamos, porém com outras palavras!
CONFORMIDADE FUNCIONAL OU CORREÇÃO FUNCIONAL

JUSTEZA

A interpretação constitucional não deve chegar a um
resultado que subverta o esquema organizatório e funcional
previsto na CF
Não se pode alterar a repartição de funções previstas na CF
Ex.: STF reconheceu a competência das DPs para
propor ACPs, desde que para a proteção dos direitos dos
necessitados
CONCORDÂNCIA PRÁTICA

PRINCÍPIOS
INFORMADORES

HARMONIZAÇÃO

O intérprete deve buscar a coordenação dos bens
jurídicos em conflito, de modo a evitar o sacrifício
total de uns em relação aos outros (utilizando o
princípio da proporcionalidade)
Preferência para soluções que tornem as normas
constitucionais mais eficazes e permanentes possíveis,
valorizando a força normativa da CF

FORÇA NORMATIVA DA CF

A interpretação deve buscar a atualização da CF,
concretizando sua eficácia e permanência ao longo do
tempo
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Princípio da interpretação conforme a Constituição: esse princípio é utilizado quando uma
determinada lei infraconstitucional (lei que está abaixo da Constituição) permite mais de uma
interpretação (as chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas). Vale dizer, quando
uma lei infraconstitucional permitir mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela constitucionalidade, e outra (ou outras), pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme” para escolher aquela (ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição,
afastando-se, consequentemente, as demais. Quando o STF aplica a técnica da interpretação
conforme a Constituição, declara a constitucionalidade do sentido compatível com a Constituição Federal.

Questão 16

(AFRFB/2009) A técnica denominada interpretação conforme não é utilizável

quando a norma impugnada admite sentido unívoco.

Certo.
Exatamente. É um pressuposto para a utilização da técnica da interpretação conforme a Constituição que a lei infraconstitucional a ser interpretada admita pelo menos duas interpretações.

Questão 17

(CODESP-SP/ADVOGADO/2010) Segundo o princípio da interpretação conforme

a Constituição, entre diversas exegeses igualmente constitucionais, deve-se optar por aquela
que se orienta para a Constituição ou pela que melhor corresponde às decisões do constituinte.

Certo.
A título de esclarecimento da nossa língua portuguesa, exegese significa interpretação.
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Questão 18

(2021/CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS PARA-

NÁ/ASSESSOR JURÍDICO JÚNIOR) A técnica da “interpretação conforme” tem lugar ainda
que a literalidade da disposição constitucional não conviva com polissemias ou com pluralidade de sentidos que faça surgir controvérsia constitucional relevante.

Errado.
É premissa fundamental, para a aplicação da técnica da “interpretação conforme”, que a norma
apresente pluralidade de sentidos (polissemia).

Princípio da supremacia: é o princípio que coloca a Constituição no ápice do ordenamento
jurídico, servindo de fundamento de validade para as leis infraconstitucionais. Só há supremacia formal se a Constituição for do tipo rígida, não se falando, portanto, de supremacia nas
Constituições flexíveis.

Questão 19

(TRE-PB/ANALISTA JUDICIÁRIO/2007) O princípio da supremacia da Constitui-

ção em face das demais normas que compõem o ordenamento jurídico estatal, é característico das Constituições
a) sintéticas.
b) rígidas.
c) flexíveis.
d) costumeiras.
e) analíticas.

Letra b.
Conforme afirmamos, só haverá supremacia formal se a Constituição for rígida.
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Princípio da presunção de constitucionalidade das leis: as leis nascem constitucionais
até que o Poder Judiciário as declare inconstitucionais (se for o caso). Gozam de presunção
relativa (juris tantum) de constitucionalidade. A consequência disso é que, na dúvida acerca da
validade da lei, deve-se considerá-la constitucional.
Destaque-se que os princípios da interpretação conforme a Constituição, da supremacia
constitucional e da presunção de constitucionalidade das leis são também informadores do
controle de constitucionalidade.

Questão 20

(TCE-PI/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADO) A interpretação conforme a

Constituição pressupõe uma Constituição rígida e, em decorrência, a supremacia hierárquica
das normas constitucionais perante o ordenamento jurídico, normas essas que obedecem ao
princípio da presunção de constitucionalidade.

Certo.
É uma questão que abordou três princípios informadores da hermenêutica constitucional: 1)
interpretação conforme a Constituição; 2) supremacia; 3) presunção de constitucionalidade.
Ora, a interpretação conforme, como técnica de controle de constitucionalidade, só tem espaço em um sistema jurídico que adota uma Constituição rígida, que, por consequência, possui
supremacia perante as demais normas infraconstitucionais. Estas normas que se situam abaixo da Constituição gozam de presunção de constitucionalidade. Boa questão, não é?

Controle de constitucionalidade

No caso de normas polissêmicas (plurissignificativas)
INTERPRETAÇÃO CONFORME

PRINCÍPIOS
INFORMADORES

SUPREMACIA

Deve se dar preferência à interpretação que dê à lei
sentido(s) em conformidade com a CF

Pressuposto do controle de constitucionalidade
A CF é norma suprema, fundamento de validade para as leis
A lei nasce constitucional

PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE

Presunção relativa (“juris tantum”)
Na dúvida, deve-se considerar a lei constitucional
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Princípio da simetria: de acordo com o princípio da simetria, as Constituições Estaduais,
a Lei Orgânica do Distrito Federal e as Leis Orgânicas Municipais devem seguir o modelo estabelecido pela Constituição Federal, o que, aliás, relativiza a autonomia política dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, dentro de suas capacidades de auto-organização.
Importante que se diga que não são todas as normas constitucionais federais que devem
ser reproduzidas pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, mas apenas aquelas reputadas pelo STF como substanciais para uma homogeneidade na disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos poderes, nos três planos federativos (ADI 4.298). Podemos citar, a título de exemplos, como de observância obrigatória pelos Estados-membros,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, as normas afetas ao processo legislativo federal, as
regras constitucionais relativas aos tribunais de contas e as previsões constitucionais sobre
as comissões parlamentares de inquérito. Vamos às questões.

Questão 21

(TCE-SC/AUDITOR-FISCAL DE CONTROLE EXTERNO/2016) Segundo o enten-

dimento jurisprudencial acerca do princípio da simetria, todas as normas da CF voltadas à
União devem, igualmente, ser observadas por estados e municípios, que têm a obrigação de
reproduzir os termos dessas normas nas respectivas leis fundamentais, sob pena de inconstitucionalidade por omissão.

Errado.
Conforme afirmei, o STF reconhece que nem todas as normas da Constituição Federal necessitam ser reproduzidas pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, mas, tão somente,
aquelas indispensáveis para uma homogeneidade na disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos poderes, nos três planos federativos.
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Questão 22

(AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2009) Em decorrência da aplicação do princípio

da simetria, o chefe do Poder Executivo estadual pode dispor, via decreto, sobre a organização
e funcionamento da administração estadual, desde que os preceitos não importem aumento
de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

Certo.
O assunto em comento está no escopo do princípio da simetria.

Questão 23

(TJ-SE/ANALISTA JUDICIÁRIO/2014) O princípio da simetria relativiza a auto-

nomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ao fixar, ainda que de maneira não
absoluta, a obrigação, para esses entes, de reprodução do modelo de organização e de relação
entre poderes estabelecidos pela CF em âmbito federal.

Certo.
Exatamente isso!

Questão 24

(PGE-DF/PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL/2013) Em razão do princípio

da simetria, a Constituição estadual deve reproduzir a CF em relação à norma que rege a composição do Tribunal de Contas da União.

Certo.
As normas afetas ao TCU devem ser observadas pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas.
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Princípio dos poderes implícitos: por fim, à luz do princípio dos poderes implícitos, desenvolvido pelo direito norte-americano, para cada dever estabelecido pela Constituição Federal
a um determinado órgão, são implicitamente conferidos amplos poderes para o cumprimento
desse dever constitucional.
Nessa linha dos poderes implícitos, podemos aprofundar no debate se o Ministério Público (MP) pode ou não realizar a investigação. Perceba.
O poder de investigação do Ministério Público advém da própria interpretação do texto da
Constituição Federal, que estabelece que o Ministério Público tem competência privativa para
promover a ação penal pública (art. 129, I).
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Segundo o princípio dos poderes implícitos, quando a Constituição Federal delimita os fins,
atribui, implicitamente, os meios necessários para o cumprimento dos mandamentos constitucionais.
Ou seja, se o MP pode o mais – promover em grau de privatividade a ação penal pública –,
pode o menos – investigar, colher diretamente a prova na busca da formação da justa causa
(prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria).
Cuidado com isso! Direto as bancas examinadoras questionam se o Ministério Público
pode investigar. Muito embora haja uma corrente minoritária que afirma que não, a resposta é
sim, com fundamento no princípio dos poderes implícitos, ok?
Outro exemplo da adoção do princípio dos poderes implícitos é a possibilidade reconhecida pelo STF de os tribunais de contas concederem medidas cautelares no exercícios de suas
atribuições.

Questão 25

(BACEN/PROCURADOR/2009/ADAPTADO) Pela aplicação da teoria dos pode-

res implícitos, o STF reconhece ao TCU a competência para conceder medidas cautelares no
exercício das atribuições que lhe foram fixadas na CF.
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Certo.
Olha a importância de se estudar a jurisprudência do STF. O Supremo fixou que, muito embora
não expressa (implícita), esta competência é indispensável para que o TCU possa exercer plenamente as suas funções.

Questão 26

(MPDFT/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2013 – ADAPTADO) A teoria dos poderes

implícitos, desenvolvida pelo direito constitucional estadunidense, tem aplicação ao direito
constitucional brasileiro.

Certo.
O STF já aplicou a teoria dos poderes implícitos em alguns julgados.
As CEs e as LOs (DF e M) devem seguir o modelo trazido pela CF
SIMETRIA
PRINCÍPIOS
INFORMADORES

STF: normas de reprodução obrigatória – 1) processo legislativo;
2) normas relativas aos TCs; 3) normas afetas às CPls

PODERES IMPLÍCITOS

Para cada dever previsto na CF, são atribuídos implicitamente
poderes
Ex.: possibilidade de MP investigar

Para fechar o tema princípios informadores da interpretação constitucional, vamos ao
mapa mental.
UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO

PODERES IMPLÍCITOS

EFEITO INTEGRADOR

SIMETRIA
PRESUNÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
SUPREMACIA
INTERPRETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO

MÁXIMA EFETIVIDADE
PRINCÍPIOS
INFORMADORES

JUSTEZA
HARMONIZAÇÃO
FORÇA NORMATIVA DA
CONSTITUIÇÃO

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

18 de 85

DIREITO CONSTITUCIONAL

Hermenêutica Constitucional
Luciano Dutra

3. Métodos Hermenêuticos
Querido(a) aluno(a), vou aprofundar ainda mais o estudo da hermenêutica constitucional.
A interpretação da Constituição Federal também é realizada a partir da utilização de métodos hermenêuticos. São eles: o método hermenêutico clássico, o método tópico-problemático,
o método hermenêutico-concretizador, o método científico-espiritual e o método normativo-estruturante.
Não se assuste com essas nomenclaturas. Vamos estudar cada um desses métodos hermenêuticos a partir de uma ótica bem objetiva. Venha comigo!

3.1. Método Hermenêutico Clássico
Também conhecido como método jurídico, o método hermenêutico clássico foi desenvolvido por Ernest Forshoff. Para ele, como a Constituição é uma lei em sentido amplo, a sua
interpretação deve utilizar os mesmos métodos de interpretação das demais leis, tais quais o
literal, o lógico-sistemático, o histórico e o teleológico.
Segundo o método literal (ou gramatical), interpreta-se isoladamente cada vocábulo que
compõe a norma, para, ao fim e ao cabo, chegar à interpretação de todo o texto.
Já o método lógico-sistemático propõe que a interpretação da norma seja feita de forma contextualizada com as demais leis. Como o ordenamento jurídico é um todo unitário e
harmônico, a interpretação das leis deve respeitar a harmonia do sistema, evitando, portanto,
contradições internas.
Por sua vez, o método histórico busca a interpretação da lei contextualizada com momento
histórico da sua produção.
Por fim, o método teleológico sugere que a interpretação da lei seja feita de acordo com os
fins buscados pela norma.
DICA DO LD
É importante saber o nome do doutrinador que expôs cada um
dos métodos hermenêuticos.
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Ernest Forsthoff
CF = LEI. Logo interpretar a CF é como interpretar as leis

MÉTODO
CLÁSSICO OU
JURÍDICO

Literal ou gramatical
Lógico-sistemático
Histórico
Teleológico

Questão 27

Exame de cada vocábulo da norma separadamente
Exame da norma contextualizada com todo o ordenamento jurídico

Exame da norma à luz do momento da sua produção
Exame da intenção da norma (“mens legislatoris”)

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/ANALISTA DE DE-

SENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO - ÁREA: ADVOGADO) O método lógico-sistemático é espécie do gênero clássico e busca identificar o âmbito de vigência material da norma
segundo o contexto do sistema que ela integra.

Certo.
Exatamente isso.

3.2. Método Tópico-Problemático
Desenvolvido por Theodor Viehweg, o método tópico-problemático parte das seguintes
premissas:
a) a interpretação da norma constitucional deve possuir um caráter prático, buscando a
resolução dos problemas concretos;
b) a Constituição Federal é fragmentária, ou seja, não abrange todos os fatos sociais possíveis,
só os mais relevantes;
c) como as normas constitucionais são cláusulas abertas (necessitam de contornos jurisprudenciais), deve-se dar preferência à discussão do problema em detrimento da norma.
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Esse método sugere que a interpretação constitucional deve ser realizada tentando encaixar o problema (o fato social) em uma norma constitucional. Parte-se de um problema concreto para a norma, com o estudo da norma através de um problema, atribuindo-se à interpretação
um caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados.
Como esse método propõe a prevalência do problema em relação à norma, sofre, por isso,
muitas críticas.

Theodor Viehweg
a interpretação da CF deve possuir um caráter prático, buscando a resolução
dos problemas concretos
MÉTODO
TÓPICOPROBLEMÁTICO

PREMISSAS

a CF possui um caráter fragmentário (não abrange todos os fatos sociais, só
os mais relevantes)
como as normas constitucionais são cláusulas abertas (necessitam de
contornos jurisprudenciais), deve-se dar preferência à discussão do problema
em detrimento da norma

Propõe que a interpretação da CF seja feita adaptando
(“encaixando”) o problema concreto à norma constitucional
CRÍTICA: a interpretação da CF não pode partir do problema
para a norma, mas desta para problema

Questão 28

(2019/CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3ª REGIÃO-PE/ASSESSOR

JURÍDICO) Em meio a embates técnicos, solicitou-se que um assessor jurídico interpretasse
determinadas normas constitucionais. Ele o fez por meio da análise, partindo do problema
concreto para a norma e atribuindo à interpretação um caráter prático na busca da solução dos
problemas concretizados. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o método de
interpretação utilizado pelo assessor jurídico foi o método
a) jurídico.
b) hermenêutico clássico.
c) hermenêutico-concretizador.
d) científico-espiritual.
e) tópico-problemático.
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Letra e
Segundo o método tópico-problemático, a interpretação da Constituição deve possuir um caráter prático, buscando a resolução dos problemas concretos. Propõe que a interpretação da
Constituição seja feita adaptando (“encaixando”) o problema concreto à norma constitucional.

Questão 29

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/ANALISTA DE DE-

SENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO/ÁREA: ADVOGADO) O método tópico-problemático parte da premissa de que as normas constitucionais alcançam toda a riqueza dos fatos
concretos, merecendo um olhar prático para que se busque a solução existente.

Errado.
O método tópico-problemático parte da premissa de que a Constituição Federal é fragmentária, ou seja, não abrange todos os fatos sociais possíveis, só os mais relevantes.

3.3. Método Hermenêutico-Concretizador
Idealizado por Konrad Hesse, o método hermenêutico-concretizador reconhece a existência da pré-compreensão do intérprete, que acaba por influenciar a sua interpretação sobre a
norma constitucional.
Após a primeira leitura, o intérprete reformula a sua pré-compreensão. De posse da nova
pré-compreensão, o intérprete chega a um novo resultado interpretativo e reformula, mais uma
vez, sua pré-compreensão. Esse movimento de “ir e vir” deve se repetir até que se chegue à melhor interpretação da norma constitucional. Esse movimento de “ir e vir” denomina-se círculo
hermenêutico ou espiral hermenêutica.
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Diferentemente do método tópico-problemático, o método hermenêutico-concretizador
propõe a prevalência da norma sobre o problema.
Konrad Hesse
Reconhece a importância da pré-compreensão do intérprete
MÉTODO
HERMENÊUTICOCONCRETIZADOR

Movimento de ir e vir
CÍRCULO HERMENÊUTICO

Após a primeira leitura do texto, extrai-se um determinado
conteúdo, que deve ser comparado com a realidade
existente
Resulta na reformulação da pré-compreensão

Reconhece a prevalência da norma constitucional.
A interpretação parte da CF para o problema

(2020/CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO/
ADVOGADO) Assinale a alternativa que indica corretamente o conceito correlacionado ao chamado método hermenêutico-concretizador.
a) norma hipotética fundamental
b) imperativo categórico
c) círculo hermenêutico
d) cisão de horizontes
Questão 30

Letra c.
O método hermenêutico-concretizador propõe um movimento de “ir e vir” entre a norma e a
pré-compreensão do intérprete, o que se convencionou chamar de círculo hermenêutico.

3.4. Método Científico-Espiritual
Desenvolvido por Rudolf Smend, o método científico-espiritual sugere que a interpretação
constitucional deve buscar o “espírito” da Constituição, assim entendido como o conjunto de
valores (princípios) presentes no texto. A análise da norma constitucional não se fixa na literalidade do texto, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto da Constituição.
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MÉTODO
CIENTÍFICOESPIRITUAL

Questão 31

Rudolf Smend
Parte do pressuposto de que a interpretação deve buscar o
espírito da CF (valores/princípios existentes na CF)

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/ANALISTA DE DE-

SENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO/ÁREA: ADVOGADO) O método científico-espiritual busca identificar os valores subjacentes à norma, incursionando, para isso, em uma perspectiva sociológica.

Certo.
Exatamente como ensinei.

3.5. Método Normativo-Estruturante
Idealizado por Friedrich Müller, o método normativo-estruturante identifica que não há uma
identidade entre a norma constitucional e o texto escrito na Constituição. A norma é mais
ampla que o texto, uma vez que a norma alcança um pedaço da realidade social, cabendo ao
intérprete ir além do texto para chegar na norma. O texto constitucional é apenas a “ponta do
iceberg” e a norma constitucional abrange um “pedaço da realidade social”, sendo esta a parte
mais importante da interpretação.
Friedrich Müller
Parte da premissa de que não há uma identidade entre o texto
normativo e a norma constitucional
MÉTODO
NORMATIVOESTRUTURANTE

Compete ao intérprete identificar o conteúdo da norma para
além do texto normativo
O texto normativo é apenas a “ponta do iceberg” e a norma
constitucional abrange um “pedaço da realidade social”,
sendo esta a parte mais importante da interpretação
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Questão 32

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/ANALISTA DE DE-

SENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO/ÁREA: ADVOGADO) O método normativo-estruturante parte da dissociação entre texto e norma, cabendo ao intérprete identificar o conteúdo
desta última, percebendo o texto, porém somente como um dos subsídios para tanto.

Certo.
Exatamente isso.

Questão 33

(2022/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO DO RIO

GRANDE DO SUL/ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO) Em relação
aos métodos de interpretação constitucional, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Por meio do método tópico-problemático, parte-se de um problema concreto para a norma.
b) No método hermenêutico-concretizador, o intérprete atua como mediador entre a norma e a
situação concreta, tendo como “pano de fundo” a realidade social.
c) Segundo o método científico-espiritual, a Constituição deve ser interpretada como algo dinâmico e que se renova constantemente, no compasso das modificações da vida em sociedade.
d) O método normativo-estruturante reconhece a existência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo.
e) No método jurídico, o papel do intérprete resume-se a descobrir o verdadeiro significado da
norma, o seu sentido e, assim, atribui-se grande importância ao texto da norma.

Letra d.
Na verdade, o método normativo-estruturante identifica que não há uma identidade entre a
norma constitucional e o texto escrito na Constituição.
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É isso!
Espero que tenha se divertido nesta nossa viagem pela hermenêutica constitucional. Caso
persista alguma dúvida, estarei disponível no nosso fórum de dúvidas. Gostaria de receber sua
avaliação sobre nossa aula. Isso é muito importante para nós.
Fique com Deus, fortíssimo abraço e bons estudos!
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RESUMO
Conceito: é a ciência da interpretação das normas constitucionais.
Quem Realiza: a interpretação constitucional deve ser levada a cabo pela sociedade aberta
e não apenas pelos operadores oficiais. Na sociedade aberta vislumbrada por Häberle, os indivíduos, mais do que destinatários da norma constitucional, são autênticos intérpretes, pois,
todo aquele que vive a Constituição é um intérprete constitucional.
Princípio da Unidade da Constituição: o texto constitucional deve ser interpretado de forma que se evitem contradições internas.
Princípio do Efeito Integrador: o dever do intérprete é retirar do conflito aparente entre as
normas constitucionais uma solução integradora que valorize a unidade normativa da Constituição.
Princípio da Máxima Efetividade: na interpretação da Constituição, deve-se atribuir o sentido que se dê maior efetividade à norma constitucional.
Princípio da Justeza: Na interpretação constitucional, não pode o intérprete alterar a repartição de funções estabelecida pela Constituição.
Princípio da Harmonização: em caso de conflito aparente entre normas constitucionais,
o intérprete deve buscar a combinação dos bens jurídicos em conflito, de modo a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros.
Princípio da Força Normativa da Constituição: na interpretação das normas constitucionais, deve-se dar preferência às soluções que tornem a Constituição mais eficaz e permanente
possíveis.
Princípio da Interpretação conforme à Constituição: quando uma lei infraconstitucional
permitir mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela constitucionalidade, e outra (ou outras), pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme” para escolher
aquela (ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se, consequentemente, as demais.
Princípio da Supremacia: é o princípio que coloca a Constituição no ápice do ordenamento
jurídico, servindo de fundamento de validade para as leis infraconstitucionais.
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Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis: as leis nascem constitucionais
até que o Poder Judiciário as declare inconstitucionais (se for o caso). Gozam de presunção
relativa (juris tantum”) de constitucionalidade.
Princípio da Simetria: as Constituições Estaduais, a Lei Orgânica do Distrito Federal e as
Leis Orgânicas Municipais devem seguir o modelo estabelecido pela Constituição Federal,
o que, aliás, relativiza a autonomia política dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos
Municípios, dentro de suas capacidades de auto-organização.
Princípio dos Poderes Implícitos: para cada dever estabelecido pela Constituição Federal
a um determinado órgão, são implicitamente conferidos amplos poderes para o cumprimento
desse dever constitucional.
Método Hermenêutico Clássico: Também conhecido como método jurídico, o método hermenêutico clássico foi desenvolvido por Ernest Forshoff. Para ele, como a Constituição é uma
lei em sentido amplo, a sua interpretação deve utilizar os mesmos métodos de interpretação
das demais leis, tais quais o literal, o lógico-sistemático, o histórico e o teleológico.
Método Tópico-Problemático: desenvolvido por Theodor Viehweg, o método tópico-problemático parte das seguintes premissas: a) a interpretação da norma constitucional deve possuir um caráter prático; b) a Constituição Federal é fragmentária, ou seja, não abrange todos
os fatos sociais possíveis; c) deve-se dar preferência à discussão do problema em detrimento
da norma. Esse método sugere que a interpretação constitucional deve ser realizada tentando
encaixar o problema (o fato social) em uma norma constitucional.
Método Hermenêutico-Concretizador: idealizado por Konrad Hesse, o método hermenêutico-concretizador reconhece a existência da pré-compreensão do intérprete, que acaba por influenciar a sua interpretação sobre a norma constitucional. Após a primeira leitura, o intérprete
reformula a sua pré-compreensão. De posse da nova pré-compreensão, o intérprete chega a
um novo resultado interpretativo e reformula, mais uma vez, sua pré-compreensão. Esse movimento de “ir e vir” deve se repetir até que se chegue à melhor interpretação da norma constitucional. Esse movimento de “ir e vir” denomina-se círculo hermenêutico ou espiral hermenêutica. Diferentemente do método tópico-problemático, o método hermenêutico-concretizador
propõe a prevalência da norma sobre o problema.
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Método Científico-Espiritual: desenvolvido por Rudolf Smend, o método científico-espiritual sugere que a interpretação constitucional deve buscar o “espírito” da Constituição, assim
entendido como o conjunto de valores presentes no texto.
Método Normativo-Estruturante: idealizado por Friedrich Müller, o método normativo-estruturante identifica que não há uma identidade entre a norma constitucional e o texto escrito
na Constituição. A norma é mais ampla que o texto, uma vez que a norma alcança um pedaço
da realidade social, cabendo ao intérprete ir além do texto para chegar na norma. O texto constitucional é apenas a “ponta do iceberg”.
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1

(EXAME DA OAB/2007.1) No que concerne à hermenêutica e à aplicação das

normas constitucionais, assinale a opção correta.
a) Denomina-se mutação constitucional o processo formal de alteração da Constituição por
meio das técnicas de revisão e reforma constitucional.
b) Quando uma norma infraconstitucional contar com mais de uma interpretação possível,
uma, no mínimo, pela constitucionalidade e outra ou outras pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da interpretação conforme para, sem redução do texto, escolher aquela ou aquelas que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se, consequentemente, as demais.
c) Ao contrário da norma de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia contida é aquela
que já contém todos os elementos necessários para a sua aplicação imediata, não admitindo
qualquer normatividade ulterior, seja para aumentar a sua eficácia, seja para restringi-la.
d) A norma constitucional que preceitua como objetivos da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é enquadrada como norma constitucional de eficácia plena.
Questão 2

(XXII EXAME DE ORDEM UNIFICADO) Parlamentar brasileiro, em viagem oficial,

visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, recebendo numerosas informações acerca do seu funcionamento e de sua área de atuação. Uma, todavia, chamou especialmente sua
atenção: a referida Corte Constitucional reconhecia a possibilidade de alteração da Constituição
material - ou seja, de suas normas - sem qualquer mudança no texto formal. Surpreendido com
essa possibilidade, procura sua assessoria jurídica a fim de saber se o Supremo Tribunal Federal
fazia uso de técnica semelhante no âmbito da ordem jurídica brasileira. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela assessoria jurídica.
a) Não. O Supremo Tribunal Federal somente pode reconhecer nova norma no sistema jurídico
constitucional a partir de emenda à constituição produzida pelo poder constituinte derivado
reformador.
b) Sim. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o fenômeno da mutação constitucional, pode
atribuir ao texto inalterado uma nova interpretação, que expressa, assim, uma nova norma.
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c) Não. O surgimento de novas normas constitucionais somente pode ser admitido por intermédio das vias formais de alteração, todas expressamente previstas no próprio texto da
Constituição.
d) Sim. O sistema jurídico-constitucional brasileiro, seguindo linhas interpretativas contemporâneas, admite, como regra, a interpretação da Constituição independentemente de limites
semânticos concedidos pelo texto.
Questão 3

(CNJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2013) De acordo com o princípio da unidade da

Constituição, a interpretação constitucional deve ser realizada de forma a evitar contradição
entre suas normas.
Questão 4

(STM/JUIZ AUDITOR/2013) No que se refere aos métodos de interpretação da

CF, assinale a opção correta.
a) No método jurídico, defende-se a identidade entre lei e constituição, esta considerada espécie de lei, devendo, portanto, ser interpretada pelas regras tradicionais de hermenêutica.
b) De acordo com o método tópico-problemático, a interpretação da constituição é concretização, criando-se um processo unitário entre aplicação e interpretação, com primazia do texto
sobre o problema.
c) No método normativo-estruturante, busca-se a interpretação da constituição como um conjunto, em um processo de integração comunitária.
d) De acordo com o método científico-espiritual, deve-se priorizar a concretização em detrimento da interpretação, que é apenas uma etapa da concretização, visto que é impossível
isolar a norma da realidade.
e) No método hermenêutico-concretizador, há um pensar problemático, dando-se preferência
à discussão dos problemas, já que a abertura do texto constitucional inviabilizaria a possibilidade de dedução subsuntiva.
Questão 5

(PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS/PROCURADOR DO MU-

NICÍPIO/2018) Caso uma norma comporte várias interpretações e o STF afirme que somente
uma delas atende aos comandos constitucionais, diz-se que houve interpretação conforme.
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Questão 6

(PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PROCURADOR

DO MUNICÍPIO/2018) Os bens jurídicos reconhecidos e protegidos constitucionalmente devem ser ordenados de tal forma que, havendo colisões entre eles, um não se realize à custa do
outro. Essa máxima é representada, no âmbito da interpretação constitucional, pelo princípio
a) da concordância prática.
b) da supremacia da Constituição.
c) da máxima eficácia da norma constitucional.
d) da força normativa da Constituição.
e) do efeito integrador.
Questão 7

(SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/TÉCNICO

TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL/2018) O aplicador do direito, ao interpretar as normas
constitucionais pretendendo otimizar-lhes a eficácia, sem alterar o seu conteúdo, lança mão
do princípio da
a) máxima efetividade.
b) interpretação conforme a Constituição.
c) concordância prática.
d) eficácia integradora.
e) correção funcional.
Questão 8

(INÉDITA/2019) Segundo a hermenêutica constitucional, em caso de conflito

aparente entre normas constitucionais, o intérprete deve buscar a combinação dos bens jurídicos em conflito, de modo a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros. Dentre os
princípios que informam a hermenêutica constitucional, o enunciado trazido define o princípio da:
a) Harmonização.
b) Força normativa da Constituição.
c) Justeza.
d) Máxima efetividade.
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Questão 9

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2019/ADAPTADA) O princípio da “concordância prática ou harmonização” estabelece ao
intérprete constitucional a aplicação do sentido normativo que respeite os limites da divisão de
funções constitucionalmente estabelecidas pelo poder constituinte originário entre os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Questão 10

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2019/ADAPTADA) No caso de normas plurissignificativas, o princípio da “força normativa” estabelece ao intérprete constitucional a vedação de aplicação de normas inconstitucionais e a proibição do exercício da função de legislador positivo criando normas divergentes
dos propósitos do legislador.
Questão 11

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2019/ADAPTADA) Na interpretação dos direitos fundamentais, o princípio da “máxima
efetividade das normas constitucionais” orienta o intérprete constitucional à aplicação do sentido normativo que confira o maior grau de efetividade social à norma constitucional aplicável
ao caso concreto.
Questão 12

(TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS/AUDITOR/2018) No tocante à in-

terpretação constitucional, Luís Roberto Barroso afirma haver um princípio que se destina “à
preservação da validade de determinadas normas, suspeitas de inconstitucionalidade, assim
como à atribuição de sentido às normas infraconstitucionais, da forma que melhor realizem
os mandamentos constitucionais”. Tal princípio “abriga, simultaneamente, uma técnica de interpretação e um mecanismo de controle de constitucionalidade.” Assinale a alternativa que
apresenta o princípio referido por Barroso.
a) Princípio da efetividade.
b) Princípio da interpretação conforme a Constituição.
c) Princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público.
d) Princípio da supremacia da Constituição.
e) Princípio da unidade da Constituição.
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Questão 13

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE AMAZONAS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2018/ADAPTADA) Considere o seguinte excerto extraído de votos proferidos em acórdãos
de lavra do Supremo Tribunal Federal, acerca de princípios de hermenêutica constitucional: “É
preciso (...) buscar uma harmonização entre princípios em tensão, de modo a evitar o sacrifício
de um em relação ao outro”. Este excerto refere-se ao princípio da concordância prática.
Questão 14

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE AMAZONAS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2018/ADAPTADA) Considere o seguinte excerto extraído de votos proferidos em acórdãos
de lavra do Supremo Tribunal Federal, acerca de princípios de hermenêutica constitucional: “Essa
tese − a de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à declaração de
inconstitucionalidade de umas em face de outras – se me afigura incompossível com o sistema
de Constituição rígida (...). Na atual Carta Magna ‘compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição’ (artigo 102, ‘caput’), o que implica dizer que essa jurisdição
lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e não para, com
relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte originário, a fim de verificar se este
teria, ou não, violado os princípios de direito suprapositivo que ele próprio havia incluído no texto
da mesma Constituição”. Este excerto refere-se ao princípio da unidade da Constituição
Questão 15

(PETROBRAS TRANSPORTE S.A/ADVOGADO JÚNIOR/2018) No âmbito da

hermenêutica constitucional, é assente que a norma não deve ser declarada inconstitucional
se houver alguma interpretação que indique sua compatibilidade com a Constituição. Trata-se
do princípio da interpretação
a) teleológica clássica
b) histórica consensuada
c) conforme a Constituição
d) harmônica tradicional
e) presuntiva de constitucionalidade
Questão 16

(POLÍCIA CIVIL DA BAHIA/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) Em suas decisões,

o Supremo Tribunal Federal afirma que as normas constitucionais originárias não possuem
hierarquia entre si, assentando a premissa fundamental de que o sistema positivo constitu-
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cional constitui um complexo de normas que deve manter entre si um vínculo de coerência;
em síntese, em caso de confronto entre as normas constitucionais, devem ser apaziguados
os dispositivos constitucionais aparentemente conflitantes. Tal interpretação decorre de um
princípio específico de interpretação constitucional, denominado princípio da
a) conformidade ou justeza constitucional.
b) eficácia integradora.
c) força normativa.
d) máxima efetividade.
e) unidade da constituição.
Questão 17

(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITU-

TO/2018) A Constituição brasileira possui uma plêiade de princípios, muitos deles em conflito
em casos concretos. Há vetores interpretativos que auxiliam o juiz no trabalho de construção
da decisão. Um desses vetores da hermenêutica contemporânea (v.g., Canotilho) tem campo
de atuação em hipóteses de colisão entre direitos fundamentais, sendo que subjacente a este
princípio está a ideia de igual valor dos bens constitucionais que impede, como solução, o sacrifício de uns em relação aos outros e impõe condicionantes recíprocas. Esse vetor traduz o
princípio da:
a) Concordância prática.
b) Máxima efetividade.
c) Correção funcional.
d) Interpretação.
Questão 18

(POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) Em recente

julgamento nos autos da ADPF no 132, o Supremo Tribunal Federal, diante da possibilidade
de duas ou mais interpretações razoáveis sobre o art. 1.723 do Código Civil, que trata sobre
a união estável entre homem e mulher, reconheceu a união homoafetiva como família. Nesse
caso, é correto afirmar que a técnica de interpretação utilizada foi
a) interpretação teleológica.
b) mutação constitucional informal.
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c) interpretação conforme.
d) mutação constitucional formal.
e) ponderação pelo princípio da proporcionalidade.
Questão 19

(PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO-SP/PROCURADOR DO ESTADO/2018)

O jurista alemão Konrad Hesse, ao analisar a interpretação constitucional como concretização,
afirmou que “bens jurídicos protegidos jurídico-constitucionalmente devem, na resolução do
problema, ser coordenados um ao outro de tal modo que cada um deles ganhe realidade.”, ou
seja, pode-se dizer que em determinados momentos o intérprete terá de buscar uma função
útil a cada um dos bens constitucionalmente protegidos, sem que a aplicação de um imprima
a supressão do outro. A definição exposta refere-se ao Princípio
a) Hermenêutico-Concretizador.
b) da Proporcionalidade.
c) da Comparação Constitucional.
d) da Forma Justeza ou da conformidade funcional.
e) da Concordância Prática ou da Harmonização.
Questão 20

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA/ADVOGADO/2018) Na interpre-

tação constitucional, há um método que atribui ao intérprete o exercício de uma atividade
intelectiva, que principia com o texto, não desconsiderando o direcionamento e os limites que
oferece, e leva em consideração as especificidades do contexto e do caso particular, culminando com o delineamento da norma. Assinale a opção que indica o método descrito.
a) da ponderação.
b) da tópica pura.
c) da integração.
d) concretizador.
e) clássico.
Questão 21

(CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13ª REGIÃO/ANALIS-

TA/2018) Em face da segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem vedado a técnica da interpretação conforme.
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Questão 22

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2018/

ADAPTADA) A interpretação conforme a Constituição, instrumento previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999, permite a interpretação contrária à literalidade da norma (contra
legem), desde que necessária à preservação do princípio da supremacia da Constituição.
Questão 23

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2018/

ADAPTADA) Segundo o princípio da concordância prática ou da harmonização, eventual conflito entre bens juridicamente protegidos deve ser solucionado pela coordenação e combinação entre eles, de modo que o estabelecimento de limites recíprocos evite o sacrifício de uns
em relação aos outros.
Questão 24

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA/DEFENSOR PÚ-

BLICO SUBSTITUTO/2017/ADAPTADA) O princípio da concordância prática objetiva, diante
da hipótese de colisão entre direitos fundamentais, impedir o sacrifício total de um em relação ao outro, estabelecendo limites à restrição imposta ao direito fundamental subjugado, por
meio, por exemplo, da proteção do núcleo essencial.
Questão 25

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA/DEFENSOR PÚ-

BLICO SUBSTITUTO/2017/ADAPTADA) O princípio da unidade da Constituição determina
que a norma constitucional deva ser interpretada à luz de todo o sistema constitucional vigente, ou seja, na sua globalidade e de forma sistemática.
Questão 26

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO/JUIZ/2017) Leia o texto a seguir. “(…)

arranca da ideia de que a leitura de um texto normativo se inicia pela pré-compreensão do seu
sentido através do intérprete. A interpretação da constituição também não foge a esse processo: é uma compreensão de sentido, um preenchimento de sentido juridicamente criador, em
que o intérprete efetua uma atividade prático normativa, concretizando a norma a partir de uma
situação histórica concreta. No fundo esse método vem realçar e iluminar vários pressupostos
da atividade interpretativa: (1) os pressupostos subjetivos, dado que o intérprete desempenha
um papel criador (pré-compreensão) na tarefa de obtenção de sentido do texto constitucional:
(2) os pressupostos objetivos, isto é, o contexto, atuando o intérprete como operador de media-
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ções entre o texto e a situação a que se aplica: (3) relação entre o texto e o contexto com a mediação criadora do intérprete, transformando a interpretação em ‘movimento de ir e vir’ (círculo
hermenêutico). (…) se orienta não por um pensamento axiomático mas para um pensamento
problematicamente orientado.” Da leitura do texto do constitucionalista J.J. Gomes Canotilho,
conclui-se que o autor se refere a que método de interpretação constitucional?
a) Método tópico-problemático-concretizador.
b) Método científico-espiritual.
c) Método tópico-problemático.
d) Método hermenêutico-concretizador.
Questão 27

(BANCO DO ESTADO DO PARÁ/ADVOGADO/2017/ADAPTADA) Pelo princípio

da concordância prática, as normas constitucionais que se mostrem em contradição deverão
abdicar, cada uma delas, da pretensão de que sejam aplicadas de forma absoluta.
Questão 28

(TRIBUNAL

REGIONAL

ELEITORAL

DO

PARANÁ/ANALISTA

JUDICIÁ-

RIO/2017) Ao julgar arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada em face
de determinados dispositivos do Código Penal que tipificam o crime de aborto, considerando
possuírem sede constitucional os direitos à liberdade sexual e reprodutiva, saúde, dignidade e
autodeterminação da mulher, o Supremo Tribunal Federal − STF declarou ser inconstitucional a
interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada
nos dispositivos em questão. Nessa hipótese, relativamente aos dispositivos legais impugnados, o STF procedeu à
a) hermenêutica consequencialista.
b) interpretação analógica.
c) interpretação teleológica.
d) interpretação conforme a Constituição.
e) declaração de inconstitucionalidade com redução de texto.
Questão 29

(TRIBUNAL

REGIONAL

ELEITORAL

DO

PARANÁ/ANALISTA

JUDICIÁ-

RIO/2017) Ao julgar arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada em face

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

38 de 85

DIREITO CONSTITUCIONAL

Hermenêutica Constitucional
Luciano Dutra

de determinados dispositivos do Código Penal que tipificam o crime de aborto, considerando
possuírem sede constitucional os direitos à liberdade sexual e reprodutiva, saúde, dignidade e
autodeterminação da mulher, o Supremo Tribunal Federal − STF declarou ser inconstitucional a
interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada
nos dispositivos em questão. Nessa hipótese, relativamente aos dispositivos legais impugnados, o STF procedeu à
a) hermenêutica consequencialista.
b) interpretação analógica.
c) interpretação teleológica.
d) interpretação conforme a Constituição.
e) declaração de inconstitucionalidade com redução de texto.
Questão 30

(POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL-MT/DELEGADO DE POLÍCIA/2017) O método de

interpretação da Constituição que, por considerá-la um sistema aberto de regras e princípios,
propõe que se deva encontrar a solução mais razoável para determinado caso jurídico partindo-se da situação concreta para a norma, é denominado método
a) hermenêutico clássico.
b) científico-espiritual.
c) tópico-problemático.
d) normativo-estruturante.
e) hermenêutico concretizador.
Questão 31

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADVOGA-

DO/2017) (ADAPTADA) Para Peter Häberle, a interpretação das constituições é uma atividade
exclusivamente estatal.
Questão 32

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADVOGA-

DO/2017/ADAPTADA) Conforme o método jurídico de Ernest Forsthoff, a interpretação das
constituições se distingue da exegese das leis comuns, e, por isso, não se deve utilizar os métodos clássicos de hermenêutica para compreender o significado das normas constitucionais.
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Questão 33

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADVOGA-

DO/2017/ADAPTADA) De acordo com o método tópico-problemático, o intérprete constitucional não pode separar o programa normativo, inserido nas constituições, da realidade social.
Questão 34

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADVOGA-

DO/2017/ADAPTADA) O princípio da concordância prática tem como meta coordenar, harmonizar e combinar bens constitucionais conflitantes, evitando o sacrifício total de uns em
relação aos outros.
Questão 35

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO/JUIZ DE DIREITO SUBSTI-

TUTO/2016) Acerca da hermenêutica constitucional, é possível afirmar que para determinado
método de interpretação, a realidade normada e os dispositivos constitucionais situam- se
tão próximos que o caso concreto é regulamentado quando se dá a implementação fática do
comando, ocasião, por exemplo, em que o juiz aplica a lei ao caso. A normatividade, a que se
refere o método, não se esgota no texto, como se afirma tradicionalmente, mas vai se exaurir nas situações concretas e até no direito consuetudinário, considerando também os textos
doutrinários, já que o texto legal seria apenas uma das fontes iniciais de trabalho. Para este
método não há diferença entre interpretação e aplicação. A interpretação não se esgota na
delimitação do significado e do alcance da norma, mas inclui, também, sua aplicação. Esse
método é denominado
a) científico-espiritual.
b) hermenêutico-clássico.
c) tópico-problemático.
d) normativo-estruturante.
e) hermenêutico-concretizador
Questão 36

(ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO/ADVOGADO DA UNIÃO/2015) De acordo com

o princípio da unidade da CF, a interpretação das normas constitucionais deve ser feita de forma sistemática, afastando-se aparentes antinomias entre as regras e os princípios que a compõem, razão por que não devem ser consideradas contraditórias a norma constitucional que
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veda o estabelecimento de distinção pela lei entre os brasileiros natos e os naturalizados e a
norma constitucional que estabelece que determinados cargos públicos devam ser privativos
de brasileiros natos.
Questão 37

(PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL/PROCURADOR DA FA-

ZENDA NACIONAL/2015/ADAPTADA) Denomina-se “princípio da unidade da Constituição”
aquele que possibilita separar a norma do conjunto e aplicar o texto da Constituição mediante
sua divisão em diversos sistemas.
Questão 38

(PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL/PROCURADOR DA FA-

ZENDA NACIONAL/2015/ADAPTADA) O princípio da interpretação conforme a constituição
tem como característica fundamental a prevalência da súmula vinculante na interpretação de
cânone constitucional de natureza fundamental.
Questão 39

(PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL/PROCURADOR DA FA-

ZENDA NACIONAL/2015/ADAPTADA) O princípio da concordância prática manifesta sua
utilidade nas hipóteses de conflito entre normas constitucionais, quando os seus programas
normativos se abalroam.
Questão 40

(PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL/PROCURADOR DA FA-

ZENDA NACIONAL/2015/ADAPTADA) Pelo princípio da eficácia integradora, os instrumentos de controle de constitucionalidade, especialmente a ADI, devem ser interpretados de modo
a, tanto quanto possível, integrar o texto impugnado à Constituição.
Questão 41

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS/JUIZ DE DI-

REITO SUBSTITUTO/2014/ADAPTADA) Conforme o método de interpretação denominado
científico-espiritual, a análise da norma constitucional deve-se fixar na literalidade da norma,
de modo a extrair seu sentido sem que se leve em consideração a realidade social.
Questão 42

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS/JUIZ DE

DIREITO SUBSTITUTO/2014/ADAPTADA) Conforme o método jurídico ou hermenêutico
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clássico, a Constituição deve ser considerada como uma lei e, em decorrência, todos os métodos tradicionais de hermenêutica devem ser utilizados na atividade interpretativa, mediante
a utilização de vários elementos de exegese, tais como o filológico, o histórico, o lógico e o
teleológico.
Questão 43

(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/2014)

À atividade judicial de evitar a anulação da lei em razão de normas dúbias nela contidas, desde
que, naturalmente, haja a possibilidade de compatibilizá-las com a Constituição Federal, dá-se
o nome de
a) interpretação autêntica da Constituição.
b) controle concentrado de constitucionalidade.
c) interpretação conforme a Constituição.
d) interpretação analógica da Constituição.
e) integração constitucional por via de controle difuso e interpretação literal.
Questão 44

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014) Pelo princípio

da justeza ou da conformidade funcional da Constituição Federal,
a) as normas constitucionais devem ser interpretadas em sua globalidade, afastando-se as
aparentes antinomias legais.
b) na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve-se dar primazia aos critérios que
favoreçam a integração política e social, e o reforço da unidade política do Estado.
c) as normas constitucionais devem ser interpretadas no sentido de terem a mais ampla efetividade social, reconhecendo a maior eficácia possível aos direitos fundamentais.
d) partindo da ideia de unidade da Constituição, os bens jurídicos constitucionalizados deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre esses
bens e princípios, por inexistir hierarquia entre eles.
e) o intérprete máximo da Constituição, ao concretizar a norma constitucional, será responsável por estabelecer sua força normativa, não podendo alterar a repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário.
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Questão 45

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método normativo-estruturante, a interpretação terá de ser concretizada tão-só pela
atividade do legislador, excluindo-se os demais Poderes federais.
Questão 46

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método científico-espiritual, a interpretação da norma constitucional não se fixa na
literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto constitucional.
Questão 47

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método hermenêutico-concretizador, parte-se da norma constitucional para o problema concreto, valendo-se de pressupostos subjetivos e objetivos e do chamado círculo hermenêutico.
Questão 48

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método jurídico ou hermenêutico clássico, a Constituição deve ser encarada como
uma lei e, assim, todos os métodos tradicionais de exegese deverão ser utilizados na tarefa
interpretativa.
Questão 49

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método tópico-problemático, a interpretação parte de um problema concreto para
a norma, atribuindo-se à intepretação um caráter prático visando à solução dos problemas
concretizados.
Questão 50

(AGÊNCIA DE FOMENTO DE SÃO PAULO S.A/ADVOGADO/2014) Na resolução

dos problemas jurídico-constitucionais, deverá ser dada maior primazia aos critérios favorecedores da integração política e social, bem como ao reforço da unidade política. Essa afirmação
refere-se ao seguinte princípio de interpretação das normas constitucionais:
a) da unidade da constituição.
b) da máxima efetividade ou da eficiência.
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c) do efeito integrador.
d) da força normativa da constituição.
e) da concordância prática ou da harmonização.
Questão 51

(CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/ANALISTA LEGISLATIVO/2014)

O princípio da interpretação da Constituição que conduz a que não se deturpe, por meio da interpretação de algum preceito, o sistema de repartição de funções entre os órgãos e pessoas
designados pela constituição, é o princípio:
a) da não deturpação
b) da concordância prática
c) da correição parcial
d) da correção funcional
Questão 52

(COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL/ADVOGA-

DO/2014/ADAPTADA) No método jurídico, defende-se a identidade entre lei e constituição, esta
considerada espécie de lei, devendo, portanto, ser interpretada pelas regras tradicionais de hermenêutica.
Questão 53

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2014/ADAPTADA) Diz-se método científico espiritual, valorativo ou sociológico, aquele
que parte de uma tese da identidade que existiria entre a constituição e as demais leis, ou seja,
se a constituição é uma lei, não há por que ter método específico para interpretá-la.
Questão 54

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2014/ADAPTADA) Diz-se método tópico problemático aquele em que o intérprete se vale
de suas pré-compreensões valorativas para obter o sentido da norma em um determinado
problema pois o conteúdo da norma somente é alcançado a partir de sua interpretação concretizadora, dotada de caráter criativo que emana do exegeta.
Questão 55

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2014/ADAPTADA) Diz-se método normativo estruturante ou concretista aquele em que o
intérprete parte do direito positivo para chegar à estruturação da norma, muito mais complexa que
o texto legal. Há influência da jurisprudência, doutrina, história, cultura e das decisões políticas.
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Questão 56

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/ANALISTA DE DE-

SENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO/ÁREA: ADVOGADO) O método hermenêutico-concretizador busca combater ideologias ou preconceitos, privilegiando uma interpretação
abstrata e distanciada do objeto.
Questão 57

(2021/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA/DEFENSOR PÚBLI-

CO SUBSTITUTO) Dentre os princípios de interpretação constitucional, aquele que indica a
necessidade de se dar preferência aos critérios de interpretação que favoreçam a integração
política e social e o reforço da unidade política é chamado de princípio
a) do efeito integrador.
b) da máxima efetividade.
c) da conformidade funcional.
d) da harmonização integrativa.
e) da concordância prática.
Questão 58

(2021/PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO-PB/PROCURADOR DO ESTADO)

A Constituição deve ser interpretada em sua globalidade, não devendo os seus dispositivos
ser analisados de forma isolada, devendo a interpretação considerar todo diploma de forma
harmônica e buscando-se evitar contradições entre suas normas. No campo da interpretação
da Constituição, o parâmetro hermenêutico disposto anteriormente caracteriza a aplicação do
princípio hermenêutico
a) da unidade.
b) da máxima efetividade.
c) da força normativa.
d) do efeito integrador.
e) da razoabilidade.
Questão 59

(2021/MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS/PROMOTOR DE JUSTIÇA

SUBSTITUTO) Sobre a interpretação das normas constitucionais, é INCORRETO afirmar que:
a) O princípio da justeza, ou da conformidade funcional, exige do intérprete a busca da maior
efetividade social possível na aplicação da norma constitucional.
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b) O princípio da concordância prática, ou da harmonização, pressupõe a ideia de unidade da
Constituição e de inexistência hierárquica entre as normas nela consagradas, de modo a evitar-se o sacrifício de valores constitucionais igualmente relevantes.
c) O método histórico de interpretação constitucional, embora próprio dos países do chamado
common law, é admitido pelo Supremo Tribunal Federal em situações específicas, notadamente quando necessário para revelar o sentido da norma na conjuntura social em que foi promulgada.
d) Dentro do juízo de proporcionalidade, o subprincípio da adequação julga se as medidas de
intervenção no direito fundamental são razoáveis e aptas para se alcançar o fim almejado.
Questão 60

(2020/PREFEITURA DE SINOP-MT/PROCURADOR JURÍDICO) Assinale a alter-

nativa incorreta.
a) O princípio da concordância prática ou harmonização visa a compatibilizar direitos fundamentais em conflito.
b) Segundo o princípio do efeito integrador, não pode o intérprete da Constituição alterar as
competências já definidas pela Constituição, mas sim integrá-las como um todo harmônico.
c) O Princípio da Força normativa da Constituição trata-se de princípio decorrente da teoria de
Konrad Hesse, intitulada Força Normativa da Constituição, que encontra reflexos na interpretação constitucional.
d) O Princípio da Máxima efetividade é um dos corolários do neoconstitucionalismo e intimamente ligado ao princípio da força normativa da Constituição, pois visa extrair de cada dispositivo constitucional a maior eficácia possível.
Questão 61

(2020/CÂMARA DE JANDIRA-SP/PROCURADOR JURÍDICO) Assinale a alter-

nativa incorreta. Sobre as técnicas de “Hermenêutica”, há uma série de princípios que devem
ser observados na interpretação do texto constitucional, a seguir.
a) Princípio da Força Normativa.
b) Princípio da Economicidade.
c) Princípio da Máxima Efetividade.
d) Princípio da Concordância Prática ou Harmonização.
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Questão 62

(2022/CRA-SC/ADVOGADO) O princípio segundo o qual não se deve considerar

uma norma da Constituição fora do sistema em que esta se integra denomina-se princípio da
a) força normativa da Constituição.
b) eficácia integradora.
c) correção funcional.
d) concordância prática.
e) unicidade da Constituição.
Questão 63

(2022/CRA-SC/ADVOGADO/ADAPTADA) O método hermenêutico clássico pre-

coniza que a Constituição seja interpretada com os mesmos recursos interpretativos das demais leis, segundo as fórmulas desenvolvidas por Hans Kelson: a interpretação sistemática;
histórica; lógica; e gramatical.
Questão 64

(2022/CÂMARA DE FRANCA-SP/ADVOGADO) Com relação aos métodos de in-

terpretação das normas constitucionais, assinale a alternativa que apresente correlação com
o método científico-espiritual.
a) A Constituição é um sistema aberto de regras e princípios. Parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos
problemas concretizados
b) A análise da norma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto da Constituição
c) A Constituição deve ser encarada como uma lei e todos os métodos tradicionais de hermenêutica deverão ser utilizados na tarefa interpretativa
d) A interpretação dos institutos implementa-se mediante comparação nos vários ordenamentos
Questão 65

(2022/DETRAN-AM/ANALISTA JURÍDICO) No que se refere aos métodos de

interpretação constitucional, assinale a alternativa que aborde o método tópico-problemático:
a) Parte-se de um problema concreto para a norma, com o estudo da norma através de um
problema, atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas
concretizados
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b) Parte-se de pré-compreensões para se chegar ao sentido da norma
c) Parte-se do direito positivo para se chegar à norma
d) Não utiliza apenas valores consagrados na Constituição, mas também valores extraconstitucionais, como a realidade social e cultura do povo
Questão 66

(2022/PREFEITURA DE CONTAGEM-MG/ADVOGADO) No que se refere aos

métodos de interpretação da Constituição, assinale a alternativa incorreta.
a) O Método Normativo Estruturante parte do pressuposto de que é impossível haver coexistência autônoma entre direito e realidade. Nesse sentido, o texto normativo não se confunde
com a norma em si, de forma que não há menor possibilidade de interpretar a lei apenas a
partir de seu texto, já que não é o texto que produz a normatividade, ao reverso, o sentido da
norma resulta da interação entre o texto e os fatores sociais
b) O Método Hermenêutico Clássico parte do pressuposto de que é preciso analisar o contexto
da Constituinte e a realidade social, não se afigurando possível interpretar sem compreender o
“espírito”, ou seja, o contexto social em que aquela norma se insere
c) O Método Tópico-Problemático parte do pressuposto de que não é possível interpretar a lei
constitucional in abstrato, somente no caso concreto. Portanto, esse método parte do problema concreto para buscar a solução dos problemas, e não o contrário
d) O Método Hermenêutico-Concretizador parte do pressuposto de que a aplicação e interpretação são processo unitário, concomitante. Nesse sentido, aplicar é sempre uma atividade
interpretativa. Existem, portanto, 3 elementos: a norma a ser concretizada (sempre o ponto
de partida do intérprete), a compreensão prévia do intérprete (sua visão sobre a realidade) e o
problema a ser resolvido
Questão 67

(2022/SPGG-RS/ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO)

Em relação aos métodos de interpretação constitucional, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Por meio do método tópico-problemático, parte-se de um problema concreto para a norma.
b) No método hermenêutico-concretizador, o intérprete atua como mediador entre a norma e a
situação concreta, tendo como “pano de fundo” a realidade social.
c) Segundo o método científico-espiritual, a Constituição deve ser interpretada como algo dinâmico e que se renova constantemente, no compasso das modificações da vida em sociedade.
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d) O método normativo-estruturante reconhece a existência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo.
e) No método jurídico, o papel do intérprete resume-se a descobrir o verdadeiro significado da
norma, o seu sentido e, assim, atribui-se grande importância ao texto da norma.
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GABARITO COMENTADO
Questão 1

(EXAME DA OAB/2007.1) No que concerne à hermenêutica e à aplicação das

normas constitucionais, assinale a opção correta.
a) Denomina-se mutação constitucional o processo formal de alteração da Constituição por
meio das técnicas de revisão e reforma constitucional.
b) Quando uma norma infraconstitucional contar com mais de uma interpretação possível,
uma, no mínimo, pela constitucionalidade e outra ou outras pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da interpretação conforme para, sem redução do texto, escolher aquela ou aquelas que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se, consequentemente, as demais.
c) Ao contrário da norma de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia contida é aquela
que já contém todos os elementos necessários para a sua aplicação imediata, não admitindo
qualquer normatividade ulterior, seja para aumentar a sua eficácia, seja para restringi-la.
d) A norma constitucional que preceitua como objetivos da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é enquadrada como norma constitucional de eficácia plena.

Letra b.
Cuida-se do princípio informador da hermenêutica constitucional denominado “interpretação
conforme a Constituição”. Decorre da máxima da presunção de constitucionalidade das leis
e dos atos normativos. O princípio da interpretação conforme a Constituição determina que,
em se tratando de normas que admitem mais de uma interpretação (normas polissêmicas
ou plurissignificativas), deve-se dar preferência à interpretação legal que lhe dê um sentido
conforme a Constituição. Vale dizer, quando uma norma infraconstitucional contar com mais
de uma interpretação possível, uma, no mínimo, pela constitucionalidade e outra ou outras
pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da interpretação conforme para, sem redução
do texto, escolher aquela ou aquelas que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se,
consequentemente, as demais.
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Questão 2

(XXII EXAME DE ORDEM UNIFICADO) Parlamentar brasileiro, em viagem oficial,

visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, recebendo numerosas informações acerca do seu funcionamento e de sua área de atuação. Uma, todavia, chamou especialmente sua
atenção: a referida Corte Constitucional reconhecia a possibilidade de alteração da Constituição material - ou seja, de suas normas - sem qualquer mudança no texto formal. Surpreendido
com essa possibilidade, procura sua assessoria jurídica a fim de saber se o Supremo Tribunal
Federal fazia uso de técnica semelhante no âmbito da ordem jurídica brasileira. A partir da
hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela assessoria
jurídica.
a) Não. O Supremo Tribunal Federal somente pode reconhecer nova norma no sistema jurídico
constitucional a partir de emenda à constituição produzida pelo poder constituinte derivado
reformador.
b) Sim. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o fenômeno da mutação constitucional,
pode atribuir ao texto inalterado uma nova interpretação, que expressa, assim, uma nova
norma.
c) Não. O surgimento de novas normas constitucionais somente pode ser admitido por intermédio das vias formais de alteração, todas expressamente previstas no próprio texto da
Constituição.
d) Sim. O sistema jurídico-constitucional brasileiro, seguindo linhas interpretativas contemporâneas, admite, como regra, a interpretação da Constituição independentemente de limites
semânticos concedidos pelo texto.
Letra b.
A mutação constitucional é o processo informal de mudança da Constituição, por meio do qual
são atribuídos novos sentidos às normas constitucionais. É a revisão informal do compromisso político previsto na Constituição sem alteração do texto - muda-se o sentido sem mudar
o texto. Consiste, portanto, em processo informal, haja vista que não se encontra prevista no
próprio conjunto das normas constitucionais, em contraposição aos processos ditos formais
(revisão e reforma), que estão expressamente regulados na Constituição.
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Questão 3

(CNJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2013) De acordo com o princípio da unidade da

Constituição, a interpretação constitucional deve ser realizada de forma a evitar contradição
entre suas normas.

Certo.
Segundo o princípio da unidade da Constituição, o texto constitucional deve ser interpretado
de forma a evitar contradições internas (antinomias), sobretudo entre os princípios constitucionalmente estabelecidos. O intérprete deve considerar a Constituição na sua totalidade, harmonizando suas aparentes contradições. Não pode o exegeta interpretar o Texto Maior como
normas isoladas, mas sim, como preceitos constitucionais integrantes de um sistema unitário
e harmônico de regras e princípios.

Questão 4

(STM/JUIZ AUDITOR/2013) No que se refere aos métodos de interpretação da

CF, assinale a opção correta.
a) No método jurídico, defende-se a identidade entre lei e constituição, esta considerada espécie de lei, devendo, portanto, ser interpretada pelas regras tradicionais de hermenêutica.
b) De acordo com o método tópico-problemático, a interpretação da constituição é concretização, criando-se um processo unitário entre aplicação e interpretação, com primazia do texto
sobre o problema.
c) No método normativo-estruturante, busca-se a interpretação da constituição como um conjunto, em um processo de integração comunitária.
d) De acordo com o método científico-espiritual, deve-se priorizar a concretização em detrimento da interpretação, que é apenas uma etapa da concretização, visto que é impossível
isolar a norma da realidade.
e) No método hermenêutico-concretizador, há um pensar problemático, dando-se preferência
à discussão dos problemas, já que a abertura do texto constitucional inviabilizaria a possibilidade de dedução subsuntiva.
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Letra a.
O método hermenêutico clássico, também chamado de método jurídico, desenvolvido por Ernest Forsthoff, considera a Constituição como uma lei em sentido amplo, logo, a arte de interpretar a Constituição deverá ser realizada tal qual a de uma lei, utilizando-se os métodos
de interpretação clássicos, como, por exemplo, o literal, o lógico-sistemático, o histórico e o
teleológico.

Questão 5

(PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS/PROCURADOR DO MU-

NICÍPIO/2018) Caso uma norma comporte várias interpretações e o STF afirme que somente
uma delas atende aos comandos constitucionais, diz-se que houve interpretação conforme.
Certo.
O princípio da interpretação conforme a Constituição é utilizado quando uma determinada lei
infraconstitucional (lei que está abaixo da Constituição) permite mais de uma interpretação
(as chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas). Vale dizer, quando uma lei infraconstitucional permitir mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela constitucionalidade,
e outra (ou outras), pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme”
para escolher aquela (ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se,
consequentemente, as demais.

Questão 6

(PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PROCURADOR

DO MUNICÍPIO/2018) Os bens jurídicos reconhecidos e protegidos constitucionalmente devem ser ordenados de tal forma que, havendo colisões entre eles, um não se realize à custa do
outro. Essa máxima é representada, no âmbito da interpretação constitucional, pelo princípio
a) da concordância prática.
b) da supremacia da Constituição.
c) da máxima eficácia da norma constitucional.
d) da força normativa da Constituição.
e) do efeito integrador.
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Letra a.
Segundo o princípio da harmonização ou princípio da concordância prática, em caso de conflito aparente entre normas constitucionais, o intérprete deve buscar a combinação dos bens
jurídicos em conflito, de modo a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros.

Questão 7

(SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/TÉCNICO

TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL/2018) O aplicador do direito, ao interpretar as normas
constitucionais pretendendo otimizar-lhes a eficácia, sem alterar o seu conteúdo, lança mão
do princípio da
a) máxima efetividade.
b) interpretação conforme a Constituição.
c) concordância prática.
d) eficácia integradora.
e) correção funcional.
Letra a.
De acordo com o princípio da máxima efetividade ou princípio da eficiência ou princípio da
interpretação efetiva, na interpretação da Constituição, deve-se atribuir o sentido que se dê
maior efetividade à norma constitucional.

Questão 8

(INÉDITA/2019) Segundo a hermenêutica constitucional, em caso de conflito

aparente entre normas constitucionais, o intérprete deve buscar a combinação dos bens jurídicos em conflito, de modo a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros. Dentre os
princípios que informam a hermenêutica constitucional, o enunciado trazido define o princípio da:
a) Harmonização.
b) Força normativa da Constituição.
c) Justeza.
d) Máxima efetividade.
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Letra a.
Segundo o princípio da harmonização (ou princípio da concordância prática), em caso de conflito aparente entre normas constitucionais, o intérprete deve buscar a combinação dos bens
jurídicos em conflito, de modo a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros.

Questão 9

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2019/ADAPTADA) O princípio da “concordância prática ou harmonização” estabelece ao
intérprete constitucional a aplicação do sentido normativo que respeite os limites da divisão de
funções constitucionalmente estabelecidas pelo poder constituinte originário entre os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Errado.
Este é o princípio da justeza, ou princípio da conformidade funcional, ou princípio da correção
funcional.

Questão 10

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2019/ADAPTADA) No caso de normas plurissignificativas, o princípio da “força normativa” estabelece ao intérprete constitucional a vedação de aplicação de normas inconstitucionais e a proibição do exercício da função de legislador positivo criando normas divergentes
dos propósitos do legislador.
Errado.
No caso de normas plurissignificativas, o STF pode aplicar o princípio da interpretação conforme a Constituição. Este princípio é utilizado quando uma determinada lei infraconstitucional
(lei que está abaixo da Constituição) permite mais de uma interpretação (as chamadas normas
polissêmicas ou plurissignificativas). Vale dizer, quando uma lei infraconstitucional permitir
mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela constitucionalidade, e outra (ou outras) pela
inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme” para escolher aquela
(ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se, consequentemente,
as demais.
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Questão 11

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2019/ADAPTADA) Na interpretação dos direitos fundamentais, o princípio da “máxima
efetividade das normas constitucionais” orienta o intérprete constitucional à aplicação do sentido normativo que confira o maior grau de efetividade social à norma constitucional aplicável
ao caso concreto.
Certo.
Exatamente isso.

Questão 12

(TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS/AUDITOR/2018) No tocante à in-

terpretação constitucional, Luís Roberto Barroso afirma haver um princípio que se destina “à
preservação da validade de determinadas normas, suspeitas de inconstitucionalidade, assim
como à atribuição de sentido às normas infraconstitucionais, da forma que melhor realizem
os mandamentos constitucionais”. Tal princípio “abriga, simultaneamente, uma técnica de interpretação e um mecanismo de controle de constitucionalidade.” Assinale a alternativa que
apresenta o princípio referido por Barroso.
a) Princípio da efetividade.
b) Princípio da interpretação conforme a Constituição.
c) Princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público.
d) Princípio da supremacia da Constituição.
e) Princípio da unidade da Constituição.
Letra b.
O princípio da interpretação conforme a Constituição é utilizado quando uma determinada lei
infraconstitucional (lei que está abaixo da Constituição) permite mais de uma interpretação
(as chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas). Vale dizer, quando uma lei infraconstitucional permitir mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela constitucionalidade,
e outra (ou outras), pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme”
para escolher aquela (ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se,
consequentemente, as demais.
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Questão 13

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE AMAZONAS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2018/ADAPTADA) Considere o seguinte excerto extraído de votos proferidos em acórdãos
de lavra do Supremo Tribunal Federal, acerca de princípios de hermenêutica constitucional: “É
preciso (...) buscar uma harmonização entre princípios em tensão, de modo a evitar o sacrifício
de um em relação ao outro”. Este excerto refere-se ao princípio da concordância prática.
Certo.
Segundo o princípio da harmonização ou princípio da concordância prática, em caso de conflito aparente entre normas constitucionais, o intérprete deve buscar a combinação dos bens
jurídicos em conflito, de modo a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros.

Questão 14

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE AMAZONAS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2018/ADAPTADA) Considere o seguinte excerto extraído de votos proferidos em acórdãos
de lavra do Supremo Tribunal Federal, acerca de princípios de hermenêutica constitucional: “Essa
tese − a de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à declaração de
inconstitucionalidade de umas em face de outras – se me afigura incompossível com o sistema
de Constituição rígida (...). Na atual Carta Magna ‘compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição’ (artigo 102, ‘caput’), o que implica dizer que essa jurisdição
lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e não para, com
relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte originário, a fim de verificar se este
teria, ou não, violado os princípios de direito suprapositivo que ele próprio havia incluído no texto
da mesma Constituição”. Este excerto refere-se ao princípio da unidade da Constituição
Certo.
De acordo com o princípio da unidade da Constituição, o texto constitucional deve ser interpretado de forma que se evitem contradições internas. Não se pode interpretar a Constituição
como normas isoladas, mas sim, como preceitos constitucionais integrantes de um sistema
unitário e harmônico de regras e princípios. Conforme dito pelo então Ministro do STF, Eros
Grau, “não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços”.
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Questão 15

(PETROBRAS TRANSPORTE S.A/ADVOGADO JÚNIOR/2018) No âmbito da

hermenêutica constitucional, é assente que a norma não deve ser declarada inconstitucional
se houver alguma interpretação que indique sua compatibilidade com a Constituição. Trata-se
do princípio da interpretação
a) teleológica clássica
b) histórica consensuada
c) conforme a Constituição
d) harmônica tradicional
e) presuntiva de constitucionalidade

Letra c.
O princípio da interpretação conforme a Constituição é utilizado quando uma determinada lei
infraconstitucional (lei que está abaixo da Constituição) permite mais de uma interpretação
(as chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas). Vale dizer, quando uma lei infraconstitucional permitir mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela constitucionalidade,
e outra (ou outras), pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme”
para escolher aquela (ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se,
consequentemente, as demais.

Questão 16

(POLÍCIA CIVIL DA BAHIA/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) Em suas decisões,

o Supremo Tribunal Federal afirma que as normas constitucionais originárias não possuem
hierarquia entre si, assentando a premissa fundamental de que o sistema positivo constitucional constitui um complexo de normas que deve manter entre si um vínculo de coerência;
em síntese, em caso de confronto entre as normas constitucionais, devem ser apaziguados
os dispositivos constitucionais aparentemente conflitantes. Tal interpretação decorre de um
princípio específico de interpretação constitucional, denominado princípio da
a) conformidade ou justeza constitucional.
b) eficácia integradora.
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c) força normativa.
d) máxima efetividade.
e) unidade da constituição.

Letra e.
Conforme dito, de acordo com o princípio da unidade da Constituição, o texto constitucional
deve ser interpretado de forma que se evitem contradições internas. Não se pode interpretar a
Constituição como normas isoladas, mas sim, como preceitos constitucionais integrantes de
um sistema unitário e harmônico de regras e princípios. Conforme dito pelo então Ministro do
STF, Eros Grau, “não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços”.

Questão 17

(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITU-

TO/2018) A Constituição brasileira possui uma plêiade de princípios, muitos deles em conflito
em casos concretos. Há vetores interpretativos que auxiliam o juiz no trabalho de construção
da decisão. Um desses vetores da hermenêutica contemporânea (v.g., Canotilho) tem campo
de atuação em hipóteses de colisão entre direitos fundamentais, sendo que subjacente a este
princípio está a ideia de igual valor dos bens constitucionais que impede, como solução, o sacrifício de uns em relação aos outros e impõe condicionantes recíprocas. Esse vetor traduz o
princípio da:
a) Concordância prática.
b) Máxima efetividade.
c) Correção funcional.
d) Interpretação.

Letra a.
Segundo o princípio da harmonização ou princípio da concordância prática, em caso de conflito aparente entre normas constitucionais, o intérprete deve buscar a combinação dos bens
jurídicos em conflito, de modo a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros.
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Questão 18

(POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) Em recente

julgamento nos autos da ADPF no 132, o Supremo Tribunal Federal, diante da possibilidade
de duas ou mais interpretações razoáveis sobre o art. 1.723 do Código Civil, que trata sobre
a união estável entre homem e mulher, reconheceu a união homoafetiva como família. Nesse
caso, é correto afirmar que a técnica de interpretação utilizada foi
a) interpretação teleológica.
b) mutação constitucional informal.
c) interpretação conforme.
d) mutação constitucional formal.
e) ponderação pelo princípio da proporcionalidade.
Letra c.
Conforme dito, o princípio da interpretação conforme a Constituição é utilizado quando uma
determinada lei infraconstitucional (lei que está abaixo da Constituição) permite mais de uma
interpretação (as chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas). Vale dizer, quando
uma lei infraconstitucional permitir mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela constitucionalidade, e outra (ou outras), pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme” para escolher aquela (ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição,
afastando-se, consequentemente, as demais.

Questão 19

(PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO-SP/PROCURADOR DO ESTADO/2018)

O jurista alemão Konrad Hesse, ao analisar a interpretação constitucional como concretização,
afirmou que “bens jurídicos protegidos jurídico-constitucionalmente devem, na resolução do
problema, ser coordenados um ao outro de tal modo que cada um deles ganhe realidade.”, ou
seja, pode-se dizer que em determinados momentos o intérprete terá de buscar uma função
útil a cada um dos bens constitucionalmente protegidos, sem que a aplicação de um imprima
a supressão do outro. A definição exposta refere-se ao Princípio
a) Hermenêutico-Concretizador.
b) da Proporcionalidade.
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c) da Comparação Constitucional.
d) da Forma Justeza ou da conformidade funcional.
e) da Concordância Prática ou da Harmonização.
Letra e.
De acordo com os ensinamentos acima.

Questão 20

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA/ADVOGADO/2018) Na interpre-

tação constitucional, há um método que atribui ao intérprete o exercício de uma atividade
intelectiva, que principia com o texto, não desconsiderando o direcionamento e os limites que
oferece, e leva em consideração as especificidades do contexto e do caso particular, culminando com o delineamento da norma. Assinale a opção que indica o método descrito.
a) da ponderação.
b) da tópica pura.
c) da integração.
d) concretizador.
e) clássico.
Letra d.
Idealizado por Konrad Hesse, o método hermenêutico-concretizador reconhece a existência
da pré-compreensão do intérprete, que acaba por influenciar a sua interpretação sobre a norma constitucional. Após a primeira leitura, o intérprete reformula a sua pré-compreensão. De
posse da nova pré-compreensão, o intérprete chega a um novo resultado interpretativo e reformula, mais uma vez, sua pré-compreensão. Esse movimento de “ir e vir” deve se repetir até
que se chegue à melhor interpretação da norma constitucional. Esse movimento de “ir e vir”
denomina-se círculo hermenêutico, ou espiral hermenêutica.

Questão 21

(CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13ª REGIÃO/ANALIS-

TA/2018) Em face da segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem vedado a técnica da interpretação conforme.
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Errado.
Muito pelo contrário, o STF tem admitido e aplicado a técnica da interpretação conforme.

Questão 22

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2018/

ADAPTADA) A interpretação conforme a Constituição, instrumento previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999, permite a interpretação contrária à literalidade da norma (contra
legem), desde que necessária à preservação do princípio da supremacia da Constituição.
Errado.
Jamais a técnica da interpretação conforme a Constituição pode chegar a um resultado interpretativo que contrarie a literalidade da norma.

Questão 23

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2018/

ADAPTADA) Segundo o princípio da concordância prática ou da harmonização, eventual conflito entre bens juridicamente protegidos deve ser solucionado pela coordenação e combinação entre eles, de modo que o estabelecimento de limites recíprocos evite o sacrifício de uns
em relação aos outros.
Certo.
Exatamente isso.

Questão 24

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA/DEFENSOR PÚ-

BLICO SUBSTITUTO/2017/ADAPTADA) O princípio da concordância prática objetiva, diante
da hipótese de colisão entre direitos fundamentais, impedir o sacrifício total de um em relação ao outro, estabelecendo limites à restrição imposta ao direito fundamental subjugado, por
meio, por exemplo, da proteção do núcleo essencial.
Certo.
Conforme amplamente ensinado.
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Questão 25

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA/DEFENSOR PÚ-

BLICO SUBSTITUTO/2017/ADAPTADA) O princípio da unidade da Constituição determina
que a norma constitucional deva ser interpretada à luz de todo o sistema constitucional vigente, ou seja, na sua globalidade e de forma sistemática.
Certo.
Segundo o princípio da unidade da Constituição, o texto constitucional deve ser interpretado
de forma que se evitem contradições internas. Não se pode interpretar a Constituição como
normas isoladas, mas sim, como preceitos constitucionais integrantes de um sistema unitário
e harmônico de regras e princípios.

Questão 26

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO/JUIZ/2017) Leia o texto a seguir. “(…)

arranca da ideia de que a leitura de um texto normativo se inicia pela pré-compreensão do seu
sentido através do intérprete. A interpretação da constituição também não foge a esse processo: é uma compreensão de sentido, um preenchimento de sentido juridicamente criador, em
que o intérprete efetua uma atividade prático normativa, concretizando a norma a partir de uma
situação histórica concreta. No fundo esse método vem realçar e iluminar vários pressupostos
da atividade interpretativa: (1) os pressupostos subjetivos, dado que o intérprete desempenha
um papel criador (pré-compreensão) na tarefa de obtenção de sentido do texto constitucional:
(2) os pressupostos objetivos, isto é, o contexto, atuando o intérprete como operador de mediações entre o texto e a situação a que se aplica: (3) relação entre o texto e o contexto com a mediação criadora do intérprete, transformando a interpretação em ‘movimento de ir e vir’ (círculo
hermenêutico). (…) se orienta não por um pensamento axiomático mas para um pensamento
problematicamente orientado.” Da leitura do texto do constitucionalista J.J. Gomes Canotilho,
conclui-se que o autor se refere a que método de interpretação constitucional?
a) Método tópico-problemático-concretizador.
b) Método científico-espiritual.
c) Método tópico-problemático.
d) Método hermenêutico-concretizador.
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Letra d.
Conforme já fixado, Idealizado por Konrad Hesse, o método hermenêutico-concretizador reconhece a existência da pré-compreensão do intérprete, que acaba por influenciar a sua interpretação sobre a norma constitucional. Após a primeira leitura, o intérprete reformula a sua
pré-compreensão. De posse da nova pré-compreensão, o intérprete chega a um novo resultado
interpretativo e reformula, mais uma vez, sua pré-compreensão. Esse movimento de “ir e vir”
deve se repetir até que se chegue à melhor interpretação da norma constitucional. Esse movimento de “ir e vir” denomina-se círculo hermenêutico, ou espiral hermenêutica.

Questão 27

(BANCO DO ESTADO DO PARÁ/ADVOGADO/2017/ADAPTADA) Pelo princípio

da concordância prática, as normas constitucionais que se mostrem em contradição deverão
abdicar, cada uma delas, da pretensão de que sejam aplicadas de forma absoluta.
Certo.
Segundo o princípio da concordância prática ou da harmonização, eventual conflito entre bens
juridicamente protegidos deve ser solucionado pela coordenação e combinação entre eles, de
modo que o estabelecimento de limites recíprocos evite o sacrifício de uns em relação aos
outros.

Questão 28

(TRIBUNAL

REGIONAL

ELEITORAL

DO

PARANÁ/ANALISTA

JUDICIÁ-

RIO/2017) Ao julgar arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada em face
de determinados dispositivos do Código Penal que tipificam o crime de aborto, considerando
possuírem sede constitucional os direitos à liberdade sexual e reprodutiva, saúde, dignidade e
autodeterminação da mulher, o Supremo Tribunal Federal − STF declarou ser inconstitucional a
interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada
nos dispositivos em questão. Nessa hipótese, relativamente aos dispositivos legais impugnados, o STF procedeu à
a) hermenêutica consequencialista.
b) interpretação analógica.
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c) interpretação teleológica.
d) interpretação conforme a Constituição.
e) declaração de inconstitucionalidade com redução de texto.
Letra d.
O princípio da interpretação conforme a Constituição é utilizado quando uma determinada lei
infraconstitucional (lei que está abaixo da Constituição) permite mais de uma interpretação
(as chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas). Vale dizer, quando uma lei infraconstitucional permitir mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela constitucionalidade,
e outra (ou outras), pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme”
para escolher aquela (ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se,
consequentemente, as demais.

Questão 29

(AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANS-

PORTE DE SÃO PAULO/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE/2017) A hermenêutica das normas constitucionais permite que se extraia o sentido das mesmas, havendo diversos métodos para aplicação das técnicas de interpretação. Há, além disso, princípios específicos
que se destinam a auxiliar na interpretação das normas constitucionais, dos quais é exemplo o
Princípio
a) da unidade da constituição, que estabelece que há somente uma interpretação possível
daquelas normas.
b) do efeito integrador, que auxilia na determinação da norma constitucional válida em detrimento de outra conflitante, que àquela fica integrada.
c) da força normativa da Constituição, que orienta à escolha da interpretação que permita
maior eficácia às normas constitucionais.
d) da máxima efetividade, que estabelece haver apenas uma única interpretação possível,
e portanto máxima, das normas constitucionais.
e) da harmonização, que estabelece serem todas normas constitucionais compatíveis, razão
pela qual somente com a existência de todas elas é possível retirar a maior força e eficácia
constitucional.
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Letra c.
Segundo o princípio da força normativa da Constituição, na interpretação das normas constitucionais deve-se dar preferência às soluções que tornem a Constituição mais eficaz e permanente possíveis.

Questão 30

(POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL-MT/DELEGADO DE POLÍCIA/2017) O método de

interpretação da Constituição que, por considerá-la um sistema aberto de regras e princípios,
propõe que se deva encontrar a solução mais razoável para determinado caso jurídico partindo-se da situação concreta para a norma, é denominado método
a) hermenêutico clássico.
b) científico-espiritual.
c) tópico-problemático.
d) normativo-estruturante.
e) hermenêutico concretizador.
Letra c.
Esse método sugere que a interpretação constitucional deve ser realizada tentando encaixar o
problema (o fato social) em uma norma constitucional. Como esse método propõe a prevalência do problema em relação à norma, sofre, por isso, muitas críticas.

Questão 31

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADVOGA-

DO/2017/ADAPTADA) Para Peter Häberle, a interpretação das constituições é uma atividade
exclusivamente estatal.
Errado.
Peter Häberle, em sua obra Hermenêutica Constitucional. Sociedade Aberta dos Intérpretes da
Constituição: contribuição para a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição, defende que a interpretação constitucional deve ser levada a cabo pela sociedade aberta, e não
apenas pelos operadores oficiais. Na sociedade aberta vislumbrada por Häberle, os indivíduos,
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mais do que destinatários da norma constitucional, são autênticos intérpretes, pois todo aquele que vive a Constituição é um intérprete constitucional.

Questão 32

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADVOGA-

DO/2017/ADAPTADA) Conforme o método jurídico de Ernest Forsthoff, a interpretação das
constituições se distingue da exegese das leis comuns, e, por isso, não se deve utilizar os métodos clássicos de hermenêutica para compreender o significado das normas constitucionais.
Errado.
O método jurídico, também chamado de método hermenêutico clássico, foi desenvolvido por
Ernest Forshoff. Para ele, como a Constituição é uma lei em sentido amplo, a sua interpretação
deve utilizar os mesmos métodos de interpretação das demais leis, tais quais o literal, o lógico-sistemático, o histórico e o teleológico.

Questão 33

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADVOGA-

DO/2017/ADAPTADA) De acordo com o método tópico-problemático, o intérprete constitucional não pode separar o programa normativo, inserido nas constituições, da realidade social.
Errado.
O método tópico-problemático sugere que a interpretação constitucional deve ser realizada
tentando encaixar o problema (o fato social) em uma norma constitucional. Como esse método propõe a prevalência do problema em relação à norma, sofre, por isso, muitas críticas.

Questão 34

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADVOGA-

DO/2017/ADAPTADA) O princípio da concordância prática tem como meta coordenar, harmonizar e combinar bens constitucionais conflitantes, evitando o sacrifício total de uns em
relação aos outros.
Certo.
Exatamente isso.
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Questão 35

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO/JUIZ DE DIREITO SUBSTI-

TUTO/2016) Acerca da hermenêutica constitucional, é possível afirmar que para determinado
método de interpretação, a realidade normada e os dispositivos constitucionais situam- se
tão próximos que o caso concreto é regulamentado quando se dá a implementação fática do
comando, ocasião, por exemplo, em que o juiz aplica a lei ao caso. A normatividade, a que se
refere o método, não se esgota no texto, como se afirma tradicionalmente, mas vai se exaurir nas situações concretas e até no direito consuetudinário, considerando também os textos
doutrinários, já que o texto legal seria apenas uma das fontes iniciais de trabalho. Para este
método não há diferença entre interpretação e aplicação. A interpretação não se esgota na
delimitação do significado e do alcance da norma, mas inclui, também, sua aplicação. Esse
método é denominado
a) científico-espiritual.
b) hermenêutico-clássico.
c) tópico-problemático.
d) normativo-estruturante.
e) hermenêutico-concretizador
Letra d.
Idealizado por Friedrich Müller, o método normativo-estruturante identifica que não há uma
identidade entre a norma constitucional e o texto escrito na Constituição. A norma é mais
ampla que o texto, uma vez que a norma alcança um pedaço da realidade social, cabendo ao
intérprete ir além do texto para chegar na norma. O texto constitucional é apenas a “ponta do
iceberg”.

Questão 36

(ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO/ADVOGADO DA UNIÃO/2015) De acordo com

o princípio da unidade da CF, a interpretação das normas constitucionais deve ser feita de forma sistemática, afastando-se aparentes antinomias entre as regras e os princípios que a compõem, razão por que não devem ser consideradas contraditórias a norma constitucional que
veda o estabelecimento de distinção pela lei entre os brasileiros natos e os naturalizados e a
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norma constitucional que estabelece que determinados cargos públicos devam ser privativos
de brasileiros natos.
Certo.
Segundo o princípio da unidade da Constituição, o texto constitucional deve ser interpretado
de forma que se evitem contradições internas. Não se pode interpretar a Constituição como
normas isoladas, mas sim, como preceitos constitucionais integrantes de um sistema unitário
e harmônico de regras e princípios.

Questão 37

(PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL/PROCURADOR DA FA-

ZENDA NACIONAL/2015/ADAPTADA) Denomina-se “princípio da unidade da Constituição”
aquele que possibilita separar a norma do conjunto e aplicar o texto da Constituição mediante
sua divisão em diversos sistemas.
Errado.
Não é isso. Conforma amplamente dito, segundo o princípio da unidade da Constituição, o texto constitucional deve ser interpretado de forma que se evitem contradições internas. Não se
pode interpretar a Constituição como normas isoladas, mas sim, como preceitos constitucionais integrantes de um sistema unitário e harmônico de regras e princípios.

Questão 38

(PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL/PROCURADOR DA FA-

ZENDA NACIONAL/2015/ADAPTADA) O princípio da interpretação conforme a constituição
tem como característica fundamental a prevalência da súmula vinculante na interpretação de
cânone constitucional de natureza fundamental.
Errado.
Também não é isso. O princípio da interpretação conforme a Constituição é utilizado quando
uma determinada lei infraconstitucional (lei que está abaixo da Constituição) permite mais
de uma interpretação (as chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas). Vale dizer,
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quando uma lei infraconstitucional permitir mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela
constitucionalidade, e outra (ou outras), pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme” para escolher aquela (ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se, consequentemente, as demais.

Questão 39

(PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL/PROCURADOR DA FA-

ZENDA NACIONAL/2015/ADAPTADA) O princípio da concordância prática manifesta sua
utilidade nas hipóteses de conflito entre normas constitucionais, quando os seus programas
normativos se abalroam.
Certo.
O princípio da concordância prática tem como meta coordenar, harmonizar e combinar bens
constitucionais conflitantes, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros.

Questão 40

(PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL/PROCURADOR DA FA-

ZENDA NACIONAL/2015/ADAPTADA) Pelo princípio da eficácia integradora, os instrumentos de controle de constitucionalidade, especialmente a ADI, devem ser interpretados de modo
a, tanto quanto possível, integrar o texto impugnado à Constituição.
Errado.
Na verdade, segundo o princípio do efeito integrador, o dever do intérprete é retirar do conflito
aparente entre as normas constitucionais uma solução integradora que valorize a unidade normativa da Constituição.

Questão 41

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS/JUIZ DE DI-

REITO SUBSTITUTO/2014/ADAPTADA) Conforme o método de interpretação denominado
científico-espiritual, a análise da norma constitucional deve-se fixar na literalidade da norma,
de modo a extrair seu sentido sem que se leve em consideração a realidade social.
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Errado.
Desenvolvido por Rudolf Smend, o método científico-espiritual sugere que a interpretação
constitucional deve buscar o “espírito” da Constituição, assim entendido como o conjunto de
valores presentes no texto.

Questão 42

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS/JUIZ DE DI-

REITO SUBSTITUTO/2014/ADAPTADA) Conforme o método jurídico ou hermenêutico clássico, a Constituição deve ser considerada como uma lei e, em decorrência, todos os métodos
tradicionais de hermenêutica devem ser utilizados na atividade interpretativa, mediante a utilização de vários elementos de exegese, tais como o filológico, o histórico, o lógico e o teleológico.
Certo.
Exatamente isso.

Questão 43

(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁ-

RIO/2014) À atividade judicial de evitar a anulação da lei em razão de normas dúbias nela contidas, desde que, naturalmente, haja a possibilidade de compatibilizá-las com a Constituição
Federal, dá-se o nome de
a) interpretação autêntica da Constituição.
b) controle concentrado de constitucionalidade.
c) interpretação conforme a Constituição.
d) interpretação analógica da Constituição.
e) integração constitucional por via de controle difuso e interpretação literal.
Letra c.
O princípio da interpretação conforme a Constituição é utilizado quando uma determinada lei
infraconstitucional (lei que está abaixo da Constituição) permite mais de uma interpretação
(as chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas). Vale dizer, quando uma lei
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infraconstitucional permitir mais de uma interpretação, uma, no mínimo, pela constitucionalidade, e outra (ou outras), pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da “interpretação conforme” para escolher aquela (ou aquelas) que melhor se conforme(m) à Constituição, afastando-se, consequentemente, as demais.

Questão 44

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014) Pelo princípio

da justeza ou da conformidade funcional da Constituição Federal,
a) as normas constitucionais devem ser interpretadas em sua globalidade, afastando-se as
aparentes antinomias legais.
b) na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve-se dar primazia aos critérios que
favoreçam a integração política e social, e o reforço da unidade política do Estado.
c) as normas constitucionais devem ser interpretadas no sentido de terem a mais ampla efetividade social, reconhecendo a maior eficácia possível aos direitos fundamentais.
d) partindo da ideia de unidade da Constituição, os bens jurídicos constitucionalizados deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre esses
bens e princípios, por inexistir hierarquia entre eles.
e) o intérprete máximo da Constituição, ao concretizar a norma constitucional, será responsável por estabelecer sua força normativa, não podendo alterar a repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário.
Letra e.
De acordo com o princípio da justeza ou princípio da conformidade funcional ou princípio da
correção funcional, na interpretação constitucional não pode o intérprete alterar a repartição
de funções estabelecida pela Constituição. Cada órgão criado pela Constituição tem sua competência bem delineada, de tal maneira que um órgão não pode exercer, via de regra, funções
de outro. Vale dizer, cada poder e cada órgão com assento constitucional tem sua função principal bem planejada pela Constituição Federal.

Questão 45

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método normativo-estruturante, a interpretação terá de ser concretizada tão-só pela
atividade do legislador, excluindo-se os demais Poderes federais.
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Errado.
Idealizado por Friedrich Müller, o método normativo-estruturante identifica que não há uma
identidade entre a norma constitucional e o texto escrito na Constituição. A norma é mais
ampla que o texto, uma vez que a norma alcança um pedaço da realidade social, cabendo ao
intérprete ir além do texto para chegar na norma. O texto constitucional é apenas a “ponta do
iceberg”.

Questão 46

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método científico-espiritual, a interpretação da norma constitucional não se fixa na
literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto constitucional.
Certo.
O método científico-espiritual sugere que a interpretação constitucional deve buscar o “espírito” da Constituição, assim entendido como o conjunto de valores presentes no texto.

Questão 47

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método hermenêutico-concretizador, parte-se da norma constitucional para o problema concreto, valendo-se de pressupostos subjetivos e objetivos e do chamado círculo hermenêutico.
Certo.
O método hermenêutico-concretizador reconhece a existência da pré-compreensão do intérprete, que acaba por influenciar a sua interpretação sobre a norma constitucional. Após a primeira leitura, o intérprete reformula a sua pré-compreensão. De posse da nova pré-compreensão, o intérprete chega a um novo resultado interpretativo e reformula, mais uma vez, sua
pré-compreensão. Esse movimento de “ir e vir” deve se repetir até que se chegue à melhor
interpretação da norma constitucional. Esse movimento de “ir e vir” denomina-se círculo hermenêutico ou espiral hermenêutica.
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Questão 48

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método jurídico ou hermenêutico clássico, a Constituição deve ser encarada como
uma lei e, assim, todos os métodos tradicionais de exegese deverão ser utilizados na tarefa
interpretativa.

Certo.
Também conhecido como método jurídico, o método hermenêutico clássico foi desenvolvido
por Ernest Forshoff. Para ele, como a Constituição é uma lei em sentido amplo, a sua interpretação deve utilizar os mesmos métodos de interpretação das demais leis, tais quais o literal,
o lógico-sistemático, o histórico e o teleológico.

Questão 49

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ/ASSESSOR JURÍDICO/2014/ADAPTADA)

Segundo o método tópico-problemático, a interpretação parte de um problema concreto para
a norma, atribuindo-se à intepretação um caráter prático visando à solução dos problemas
concretizados.

Certo.
Desenvolvido por Theodor Viehweg, o método tópico-problemático parte das seguintes premissas:
• a interpretação da norma constitucional deve possuir um caráter prático;
• a Constituição Federal é fragmentária, ou seja, não abrange todos os fatos sociais possíveis;
• deve-se dar preferência à discussão do problema em detrimento da norma. Esse método sugere que a interpretação constitucional deve ser realizada tentando encaixar o
problema (o fato social) em uma norma constitucional.

Como esse método propõe a prevalência do problema em relação à norma, sofre, por isso,
muitas críticas.
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Questão 50

(AGÊNCIA DE FOMENTO DE SÃO PAULO S.A/ADVOGADO/2014) Na resolução

dos problemas jurídico-constitucionais, deverá ser dada maior primazia aos critérios favorecedores da integração política e social, bem como ao reforço da unidade política. Essa afirmação
refere-se ao seguinte princípio de interpretação das normas constitucionais:
a) da unidade da constituição.
b) da máxima efetividade ou da eficiência.
c) do efeito integrador.
d) da força normativa da constituição.
e) da concordância prática ou da harmonização.

Letra c.
De acordo com o princípio do efeito integrador, o dever do intérprete é retirar do conflito aparente entre as normas constitucionais uma solução integradora que valorize a unidade normativa
da Constituição.

Questão 51

(CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/ANALISTA LEGISLATIVO/2014)

O princípio da interpretação da Constituição que conduz a que não se deturpe, por meio da interpretação de algum preceito, o sistema de repartição de funções entre os órgãos e pessoas
designados pela constituição, é o princípio:
a) da não deturpação
b) da concordância prática
c) da correição parcial
d) da correção funcional

Letra d.
Tem-se a aplicação do denominado princípio da correção funcional quando, por meio da interpretação de algum preceito, busca-se não deturpar o sistema de repartição de funções entre
os órgãos e pessoas designados pela CF.
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Questão 52

(COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL/ADVOGA-

DO/2014/ADAPTADA) No método jurídico, defende-se a identidade entre lei e constituição,
esta considerada espécie de lei, devendo, portanto, ser interpretada pelas regras tradicionais de hermenêutica.
Certo.
Exatamente isso.

Questão 53

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2014/ADAPTADA) Diz-se método científico espiritual, valorativo ou sociológico, aquele
que parte de uma tese da identidade que existiria entre a constituição e as demais leis, ou seja,
se a constituição é uma lei, não há por que ter método específico para interpretá-la.
Errado.
A questão retrata o método jurídico.

Questão 54

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2014/ADAPTADA) Diz-se método tópico problemático aquele em que o intérprete se vale
de suas pré-compreensões valorativas para obter o sentido da norma em um determinado
problema pois o conteúdo da norma somente é alcançado a partir de sua interpretação concretizadora, dotada de caráter criativo que emana do exegeta.
Errado.
Este é o método hermenêutico-concretizador.

Questão 55

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEFENSOR PÚBLI-

CO/2014/ADAPTADA) Diz-se método normativo estruturante ou concretista aquele em que o
intérprete parte do direito positivo para chegar à estruturação da norma, muito mais complexa
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que o texto legal. Há influência da jurisprudência, doutrina, história, cultura e das decisões políticas.
Certo.
Exatamente isso.

Questão 56

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/ANALISTA DE DE-

SENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO/ÁREA: ADVOGADO) O método hermenêutico-concretizador busca combater ideologias ou preconceitos, privilegiando uma interpretação
abstrata e distanciada do objeto.

Errado.
Não é isso. Segundo o método hermenêutico-concretizador, após a primeira leitura, o intérprete reformula a sua pré-compreensão. De posse da nova pré-compreensão, o intérprete chega
a um novo resultado interpretativo e reformula, mais uma vez, sua pré-compreensão. Esse
movimento de “ir e vir” deve se repetir até que se chegue à melhor interpretação da norma
constitucional. Esse movimento de “ir e vir” denomina-se círculo hermenêutico ou espiral hermenêutica.

Questão 57

(2021/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA/DEFENSOR PÚBLI-

CO SUBSTITUTO) Dentre os princípios de interpretação constitucional, aquele que indica a
necessidade de se dar preferência aos critérios de interpretação que favoreçam a integração
política e social e o reforço da unidade política é chamado de princípio
a) do efeito integrador.
b) da máxima efetividade.
c) da conformidade funcional.
d) da harmonização integrativa.
e) da concordância prática.
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Letra a.
O princípio do efeito integrador exige do intérprete que retire do conflito aparente entre as normas constitucionais uma solução integradora que valorize a unidade normativa da Constituição. Ou seja, cabe ao intérprete dar preferência aos critérios de interpretação que favoreçam a
integração política e social e o reforço da unidade política.

Questão 58

(2021/PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO-PB/PROCURADOR DO ESTADO)

A Constituição deve ser interpretada em sua globalidade, não devendo os seus dispositivos
ser analisados de forma isolada, devendo a interpretação considerar todo diploma de forma
harmônica e buscando-se evitar contradições entre suas normas. No campo da interpretação
da Constituição, o parâmetro hermenêutico disposto anteriormente caracteriza a aplicação do
princípio hermenêutico
a) da unidade.
b) da máxima efetividade.
c) da força normativa.
d) do efeito integrador.
e) da razoabilidade.
Letra a.
De acordo com o princípio da unidade da Constituição, o texto constitucional deve ser interpretado de forma que se evitem contradições internas (antinomias). Não se pode interpretar a
Constituição como normas isoladas, mas sim como preceitos constitucionais integrantes de
um sistema unitário e harmônico de regras e princípios.

Questão 59

(2021/MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS/PROMOTOR DE JUSTIÇA

SUBSTITUTO) Sobre a interpretação das normas constitucionais, é INCORRETO afirmar que:
a) O princípio da justeza, ou da conformidade funcional, exige do intérprete a busca da maior
efetividade social possível na aplicação da norma constitucional.
b) O princípio da concordância prática, ou da harmonização, pressupõe a ideia de unidade da
Constituição e de inexistência hierárquica entre as normas nela consagradas, de modo a evitar-se o sacrifício de valores constitucionais igualmente relevantes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

79 de 85

DIREITO CONSTITUCIONAL

Hermenêutica Constitucional
Luciano Dutra

c) O método histórico de interpretação constitucional, embora próprio dos países do chamado
common law, é admitido pelo Supremo Tribunal Federal em situações específicas, notadamente quando necessário para revelar o sentido da norma na conjuntura social em que foi promulgada.
d) Dentro do juízo de proporcionalidade, o subprincípio da adequação julga se as medidas de
intervenção no direito fundamental são razoáveis e aptas para se alcançar o fim almejado.
Letra a.
De acordo com o princípio da justeza, na interpretação constitucional, não pode o intérprete
alterar a repartição de funções estabelecida pela Constituição. Ou seja, cada órgão criado pela
Constituição tem sua competência bem delineada, de tal maneira que um órgão não pode exercer, via de regra, funções de outro.

Questão 60

(2020/PREFEITURA DE SINOP-MT/PROCURADOR JURÍDICO) Assinale a alter-

nativa incorreta.
a) O princípio da concordância prática ou harmonização visa a compatibilizar direitos fundamentais em conflito.
b) Segundo o princípio do efeito integrador, não pode o intérprete da Constituição alterar as
competências já definidas pela Constituição, mas sim integrá-las como um todo harmônico.
c) O Princípio da Força normativa da Constituição trata-se de princípio decorrente da teoria de
Konrad Hesse, intitulada Força Normativa da Constituição, que encontra reflexos na interpretação constitucional.
d) O Princípio da Máxima efetividade é um dos corolários do neoconstitucionalismo e intimamente ligado ao princípio da força normativa da Constituição, pois visa extrair de cada dispositivo constitucional a maior eficácia possível.
Letra b.
Conforme o princípio do efeito integrador, a tarefa do intérprete é retirar do conflito aparente
entre as normas constitucionais uma solução integradora que valorize a unidade da Constituição.
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Questão 61

(2020/CÂMARA DE JANDIRA-SP/PROCURADOR JURÍDICO) Assinale a alter-

nativa incorreta. Sobre as técnicas de “Hermenêutica”, há uma série de princípios que devem
ser observados na interpretação do texto constitucional, a seguir.
a) Princípio da Força Normativa.
b) Princípio da Economicidade.
c) Princípio da Máxima Efetividade.
d) Princípio da Concordância Prática ou Harmonização.
Letra b.
O citado princípio da economicidade não orienta a hermenêutica constitucional.

Questão 62

(2022/CRA-SC/ADVOGADO) O princípio segundo o qual não se deve considerar

uma norma da Constituição fora do sistema em que esta se integra denomina-se princípio da
a) força normativa da Constituição.
b) eficácia integradora.
c) correção funcional.
d) concordância prática.
e) unicidade da Constituição.

Letra e.
De acordo com o princípio da unidade (ou unicidade) da Constituição, não se pode interpretar
a Constituição como normas isoladas, mas sim como preceitos constitucionais integrantes de
um sistema unitário e harmônico de regras e princípios.

Questão 63

(2022/CRA-SC/ADVOGADO/ADAPTADA) O método hermenêutico clássico pre-

coniza que a Constituição seja interpretada com os mesmos recursos interpretativos das demais leis, segundo as fórmulas desenvolvidas por Hans Kelson: a interpretação sistemática;
histórica; lógica; e gramatical.
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Errado.
Também conhecido como método jurídico, o método hermenêutico clássico foi desenvolvido,
na verdade, por Ernest Forshoff.

Questão 64

(2022/CÂMARA DE FRANCA-SP/ADVOGADO) Com relação aos métodos de in-

terpretação das normas constitucionais, assinale a alternativa que apresente correlação com
o método científico-espiritual.
a) A Constituição é um sistema aberto de regras e princípios. Parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos
problemas concretizados
b) A análise da norma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto da Constituição
c) A Constituição deve ser encarada como uma lei e todos os métodos tradicionais de hermenêutica deverão ser utilizados na tarefa interpretativa
d) A interpretação dos institutos implementa-se mediante comparação nos vários ordenamentos
Letra b.
Desenvolvido por Rudolf Smend, o método científico-espiritual sugere que a interpretação
constitucional deve buscar o “espírito” da Constituição, assim entendido como o conjunto de
valores (princípios) presentes no texto

Questão 65

(2022/DETRAN-AM/ANALISTA JURÍDICO) No que se refere aos métodos de

interpretação constitucional, assinale a alternativa que aborde o método tópico-problemático:
a) Parte-se de um problema concreto para a norma, com o estudo da norma através de um
problema, atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas
concretizados
b) Parte-se de pré-compreensões para se chegar ao sentido da norma
c) Parte-se do direito positivo para se chegar à norma
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d) Não utiliza apenas valores consagrados na Constituição, mas também valores extraconstitucionais, como a realidade social e cultura do povo
Letra a.
Segundo o método tópico-problemático, a interpretação da norma constitucional deve possuir
um caráter prático, buscando a resolução dos problemas concretos. Esse método sugere que
a interpretação constitucional deve ser realizada tentando encaixar o problema (o fato social)
em uma norma constitucional.

Questão 66

(2022/PREFEITURA DE CONTAGEM-MG/ADVOGADO) No que se refere aos

métodos de interpretação da Constituição, assinale a alternativa incorreta.
a) O Método Normativo Estruturante parte do pressuposto de que é impossível haver coexistência autônoma entre direito e realidade. Nesse sentido, o texto normativo não se confunde
com a norma em si, de forma que não há menor possibilidade de interpretar a lei apenas a
partir de seu texto, já que não é o texto que produz a normatividade, ao reverso, o sentido da
norma resulta da interação entre o texto e os fatores sociais
b) O Método Hermenêutico Clássico parte do pressuposto de que é preciso analisar o contexto
da Constituinte e a realidade social, não se afigurando possível interpretar sem compreender o
“espírito”, ou seja, o contexto social em que aquela norma se insere
c) O Método Tópico-Problemático parte do pressuposto de que não é possível interpretar a lei
constitucional in abstrato, somente no caso concreto. Portanto, esse método parte do problema concreto para buscar a solução dos problemas, e não o contrário
d) O Método Hermenêutico-Concretizador parte do pressuposto de que a aplicação e interpretação são processo unitário, concomitante. Nesse sentido, aplicar é sempre uma atividade
interpretativa. Existem, portanto, 3 elementos: a norma a ser concretizada (sempre o ponto
de partida do intérprete), a compreensão prévia do intérprete (sua visão sobre a realidade) e o
problema a ser resolvido
Letra b.
O método citado na letra b é o científico-espiritual.
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Questão 67

(2022/SPGG-RS/ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO)

Em relação aos métodos de interpretação constitucional, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Por meio do método tópico-problemático, parte-se de um problema concreto para a norma.
b) No método hermenêutico-concretizador, o intérprete atua como mediador entre a norma e a
situação concreta, tendo como “pano de fundo” a realidade social.
c) Segundo o método científico-espiritual, a Constituição deve ser interpretada como algo dinâmico e que se renova constantemente, no compasso das modificações da vida em sociedade.
d) O método normativo-estruturante reconhece a existência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo.
e) No método jurídico, o papel do intérprete resume-se a descobrir o verdadeiro significado da
norma, o seu sentido e, assim, atribui-se grande importância ao texto da norma.
Letra d.
Idealizado por Friedrich Müller, o método normativo-estruturante identifica que não há uma
identidade entre a norma constitucional e o texto escrito na Constituição. A norma é mais
ampla que o texto, uma vez que a norma alcança um pedaço da realidade social, cabendo ao
intérprete ir além do texto para chegar na norma. O texto constitucional é apenas a “ponta do
iceberg” e a norma constitucional abrange um “pedaço da realidade social”, sendo esta a parte
mais importante da interpretação.
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