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RESUMO 

O presente artigo pretende mostrar que na Ciência do Direito ainda impera o entendimento 

do método como captador do sentido da norma, o qual se funda sobre a compreensão 

epistemológica sujeito-objeto. Em conseqüência desse entendimento, caberia ao intérprete 

do Direito apenas a reprodução da idéia que emanaria da lei e a aplicação do Direito seria, 

precisamente, a subsunção do fato à norma. Ocorre que a compreensão da hermenêutica 

reduzida aos métodos interpretativos se revela cada vez mais insuficiente ante as crescentes 

reivindicações operadas pelo Estado Democrático de Direito, em que se exige a aplicação 

do Direito de forma mais atenta às demandas de uma sociedade plural. Dessa forma, este 

trabalho apresenta as contribuições da Hermenêutica Filosófica de Hans Georg-Gadamer à 

hermenêutica jurídica, bem como as razões pelas quais o paradigma metodológico da 

interpretação jurídica, prevalecido desde o século XIX, não pode mais ser concebido como 

condição de acesso à verdade jurídica ou à correção normativa. Nesse sentido, o presente 

artigo almeja delinear como a hermenêutica gadameriana pode fertilizar o estudo do 

Direito e sua aplicação, revelando sua condição intrinsecamente dialógica e reflexiva em 

face da tradição. Para tanto, o artigo propõe uma reflexão sobre as implicações que o 

significado constitutivo da pré-compreensão exige para o processo de compreensão e, 

                                                 
∗   Doutor em Direito pela UFMG, Professor dos cursos de doutoramento, mestrado e bacharelado da PUC-

Minas e da Faculdade de Direito Milton Campos, Diretor do Departamento de Teoria do Direito do 
Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG). 

 
∗∗    Graduada em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas, Estudante de Filosofia da UFMG 

e do Curso de Pós-Graduação em Direito Público pela PUC-Minas (IEC). 
 

3376



simultaneamente, sobre a idéia segundo a qual interpretação e aplicação, bem como 

interpretação e construção formam um contexto inseparável.    

 

PALAVRAS CHAVES: INTERPRETAÇÃO; HERMENÊUTICA JURÍDICA; 

HERMENÊUTICA FILOSÓFICA; GADAMER. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to show that in the science of law still exists the understanding of the 

method as revealing the meaning of the norms, which is based on the subject-object 

epistemological understanding. As a result of this understanding, the interpreter of the law 

would be of the reproduction of the idea that would arise from the law and the application 

of the law would, indeed, the suitable use of the fact in the norm. It happens that the 

reduced hermeneutic understanding of the interpretative methods reveals it self more and 

more insufficient before the increasing claims performed by the Democratic State of Law, 

where a more careful law application to the demands of a plural society is required. Thus, 

the present work presents the contribution of Hans-Georg Gadamer philosophical 

hermeneutic is to the legal hermeneutic, as well as the reasons why the methodological 

paradigm of legal interpretation, which prevailed since the XIX century, can not be 

understood as a condition to access the legal truth or the normative correction. In this sense 

this work aims to explain how the gadamerian hermeneutics can fertilize the study of the 

Law and its application, by showing its intrinsically dialogical and reflexive condition in 

face of tradition. There for, this paper proposes a reflection on the implications that the 

understanding constituted meaning of the pre-requires demands for the understanding 

process and, simultaneously, on the idea according to which interpretation and application, 

as well as interpretation and construction form an inseparable context.  

 

KEYWORDS: INTERPRETATION; LEGAL HERMENEUTIC; PHILOSOPHICAL 

HERMENEUTIC; GADAMER. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O estudo do Direito é uma constante procura. Procura-se pelo sentido da 

Constituição, pela Justiça. Procura-se muitas vezes sem saber ao certo as feições do que se 

está a buscar. Procura-se freqüentemente apenas no silêncio do texto como se ele tudo 

soubesse e a tudo respondesse.  

Todavia, o Direito não é somente aquilo que consta dos textos de leis e códigos. Os 

textos legais apenas trazem ordens de conduta na sociedade, aptas a regular relações 

intersubjetivas. Por conseguinte, a procura do Direito no texto legal implica no encontro de 

um Direito mudo, aplicado como a desconsiderar o sujeito que interpreta sem saber a que 

serve, a quem obedece.  

Considerando que tudo que é apreendido e representado pelo sujeito cognoscente 

remete a um processo hermenêutico e que o mundo vem à consciência pela palavra, sendo a 

linguagem já a primeira interpretação, a hermenêutica torna-se inseparável da vida humana 

e, por conseguinte, do próprio Direito. Portanto, o Direito depende da mediação 

hermenêutica. Sem hermenêutica, não há Direito, só texto. No Direito, por intermédio do 

discurso se exprime o válido e o não válido, o razoável e o não razoável, o que corresponde 

à dignidade da pessoa humana e o que a nega ou ignora, e para tanto sempre se tem um 

processo hermenêutico.  

Investigar e refletir a aplicação do Direito no paradigma do Estado Democrático de 

Direito e no contexto da pluralidade exige o reconhecimento da inevitabilidade do trabalho 

de recriação crítica dos textos. Neste sentido, a Hermenêutica Filosófica fecunda o estudo 

do Direito, demonstrando a sua inevitável compreensão enquanto diálogo crítico e reflexivo 

com a tradição. 

Buscando pensar a Hermenêutica Filosófica no âmbito da aplicação do Direito, este 

artigo propõe uma breve introdução à hermenêutica, procurando estabelecer uma distinção 

entre esta e a interpretação. Em seguida adentrará a Hermenêutica Filosófica expondo suas 

características e definindo alguns de seus conceitos. Somente então se passará à 

hermenêutica jurídica gadameriana enfrentando algumas questões de relevância.  
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1 O QUE É ISSO, A HERMENÊUTICA? 
 
 

A hermenêutica desde a escolástica até o sistema histórico-evolutivo foi entendida, 

em linhas gerais, com estudo da sistematização dos processos aplicáveis para determinar o 

sentido e o alcance das expressões. A hermenêutica enquanto método de interpretação se 

reduz a um conjunto de regras bem ordenadas que fixam os critérios e princípios que 

norteiam a interpretação.   

Por conseguinte, a hermenêutica jurídica no sentido tradicional remete à busca o 

sentido da verba legis por intermédio de métodos e técnicas de interpretação da lei. Em 

poucas palavras, seria a teoria científica da interpretação do Direito, sendo um instrumento 

para a realização do mesmo.  

 Conforme ensina Streck (2003, p.106), a hermenêutica enquanto método de 

interpretação sofre a influência da hermenêutica de cunho objetivista de Emílio Betti que se 

baseia numa forma metódica e disciplinada da compreensão do Direito. Ainda segundo o 

autor gaúcho, para Betti a interpretação seria um processo reprodutivo no qual o intérprete 

traduz para sua linguagem as objetivações da mente de outro por meio de uma realidade 

análoga à que originou as objetivações interpretadas. Portanto, interpretar seria o 

reconhecimento do significado que o autor foi capaz de elaborar (STRECK, 2003, p.107). 

Neste escopo, a concepção da hermenêutica clássica no Direito é performativamente 

representada pelo pensamento de Francesco Ferrara, jurista italiano de 1921, cuja obra 

revela o entendimento de uma hermenêutica normativa que muito deposita nos métodos 

interpretativos.  Ferrara assevera que o intérprete tem apenas o papel de mediador entre a 

lei e o fato. Para ele, “a missão do intérprete é justamente descobrir o conteúdo real da 

norma jurídica” (FERRARA, 2003, p.24). 

No Direito brasileiro, esse pensamento hermenêutico normativo se materializou no 

nome de Carlos Maximiliano, que assim ensinava: 

 
A hermenêutica jurídica tem por objetivo o estudo e a sistematização dos 
processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do 
Direito. [...] Para aplicar o Direito se faz mister um trabalho preliminar: descobrir 
e fixar o sentido verdadeiro da regra positiva; e, logo depois, o respectivo 
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alcance, a sua extensão. Em suma, o executor extrai da norma tudo o que na 
mesma se contem: é o que se chama interpretar. (MAXIMILIANO, 1999, p.1). 

 
 Entretanto, desde os estudos de Heidegger, a hermenêutica não pode mais ser 

compreendida como uma instrumentalidade passiva capaz de tornar compreensível o objeto 

de estudo. 

 Segundo Heidegger (1997, p.172), hermenêutica deriva do grego hermeneuein, que 

remete ao deus Hermes, o mensageiro dos deuses. Hermes era conhecido como aquele que 

descobriu o objeto utilizado pela compreensão humana para alcançar o significado das 

coisas e para transmiti-lo às outras pessoas. O deus Hermes era vinculado a uma função de 

transmutação, ou seja, transformava aquilo que a compreensão humana não alcançava em 

algo que esta compreensão conseguisse compreender. Todavia, para tanto, furtava algo. 

Hermes, ao traduzir em linguagem humana o que foi dito pelos deuses colocava um pouco 

de si, tirava um pouco dos deuses. Neste sentido, o processo de tradução, enquanto 

manifestação do próprio fazer hermenêutico comporta sempre, e inevitavelmente, uma 

atribuição de sentido. Esta, longe de ser um problema, constitui-se como condição de 

possibilidade. Vale dizer, o processo de desvelamento, essência do fazer hermenêutico 

enquanto saber auto-reflexivo e participação no ser implicam necessariamente uma 

participação ativa e reconstrutiva da esfera de sentidos. 

Na perspectiva heideggeriana, foram os latinos que, ao identificar hermenêutica com 

interpretação operaram uma regressão, pois a palavra interpretação não traz a abertura 

dialética inerente ao fazer hermenêutico, pela conjunção de dizer, explicar e traduzir como 

sentidos antigos da palavra hermenêutica. A palavra interpretação não diz do furtar, é 

silenciosa sobre o se colocar. O termo interpretação permite ser significado apenas como 

um ajuste de intenção, como clarificação do sentido de um objeto. Dessa forma, o uso do 

termo interpretação como sinônimo de hermenêutica fez esquecer todo substrato trazido 

pela hermenêutica em seu uso grego. 

 Heidegger reivindica a hermenêutica em seu sentido mais original.  Desta forma, 

para Heidegger, a hermenêutica permite revelar, descobrir, perceber qual o significado mais 

profundo daquilo que está na realidade manifesta. 
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2 A HERMENÊUTICA GADAMERIANA 

 

A partir dos estudos de Heidegger, Hans-George Gadamer consubstancia um 

tratamento paradigmático capaz de radicar em novas bases a questão hermenêutica. Com 

Gadamer, a tarefa hermenêutica não é mais desenvolver um procedimento para a 

compreensão, mas “esclarecer as condições sob as quais surge a compreensão” 

(GADAMER, 1997, p.442). Portanto, tem-se uma nova e definitiva lição: uma coisa é 

estabelecer uma práxis de interpretação opaca como princípio, e outra coisa bem diferente é 

investigar as categorias a partir das quais passa a se dar a compreensão.   

Nas palavras de Ernildo Stein, Gadamer insere a interpretação “num contexto - ou 

de caráter existencial, ou com as características do acontecer da tradição na história do ser - 

em que interpretar permite ser compreendido progressivamente como uma 

autocompreensão de quem interpreta” (STEIN, 2002, p.3). E isso, como acentua Gadamer, 

não implica numa diminuição de cientificidade, mas na legitimação de um significado 

humano especial. Em Gadamer, o interpretar já não é mais uma instância científica, mas é, 

antes, uma experiência humana de mundo, na qual a compreensão é um próprio critério 

existencial. 

Ressalte-se que no prefácio à 2ª edição de Verdade e Método, Hans-Georg Gadamer 

esclarece que as conseqüências práticas das investigações por ele apresentadas “não 

ocorrem em todo caso para um engajamento não cientifico, mas para probidade científica 

de reconhecer, em todo compreender um engajamento real e efetivo” (GADAMER, 1997, 

p.14). E salienta: “Minha intenção verdadeira, porém, foi e é uma intenção filosófica: O que 

está em questão não é o que nós fazemos, o que nós deveríamos fazer, mas o que, 

ultrapassando nosso querer e fazer, nos sobrevém, ou nos acontece” (GADAMER, 1997, 

p.14).  

Com efeito, Gadamer traz alguns elementos fundamentais para a compreensão de 

sua obra, e dessa forma, necessitam ser pontuados. 

O primeiro deles é a própria noção de horizonte. Mas o que vem a ser horizonte? 

Entende-se por horizonte o âmbito de visão existente desde um ponto determinado da 
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história, ou seja, o resultado dialético do contraste do passado com o presente. Nas palavras 

de Gadamer, o “horizonte próprio do intérprete é determinante, mas não como um ponto de 

vista ao qual a pessoa se apega ou pelo qual se impõe, senão como uma opinião e uma 

possibilidade posta em jogo e que lhe ajuda a apropriar-se daquilo que vem dito no texto” 

(GADAMER, 1997, p.404).  

Conforme assinala Rodolfo Viana Pereira, o horizonte histórico “demonstra que o 

acesso do homem ao mundo se dá a partir de seu ponto de vista, de sua situação 

hermenêutica, que é sempre um posicionar-se perante os fenômenos” (PEREIRA, 2001, 

p.27). Esclarece ainda que a situação hermenêutica “vincula-se ao conjunto de experiências 

trazidas na História que formam indissociavelmente nosso raio de visão e pré-moldam 

nossas interações intelectivas com os fenômenos que se nos postam à frente” (PEREIRA, 

2001, p.27).   

Outra noção bastante recorrente na teoria gadameriana reside na fusão de 

horizontes. Para Gadamer a compreensão, que se realiza mediante um diálogo 

hermenêutico, implica fundir o horizonte do intérprete com o horizonte daquele que é 

interpretado, e do inter-relacionamento do horizonte próprio do intérprete com o alheio 

nasce um novo. Na fusão de horizontes se dá “a plenitude da conversa, na qual ganha 

expressão uma coisa que não é só de interesse meu ou do meu autor, mas de interesse 

geral” (GADAMER, 1997, p.404).  

O compreender do intérprete faz parte de um acontecer que decorre do próprio texto 

que precisa de interpretação.  Na noção de fusão de horizontes há a concepção de que a 

verdade do texto não está na submissão incondicionada à opinião do autor e nem somente 

nos pré-conceitos do intérprete, mas senão na fusão de horizontes de ambos. Neste sentido, 

o intérprete não pode impor ao texto a sua pré-compreensão, devendo confrontá-la 

criticamente com as possibilidades razoáveis dentro de um contexto.  

 Ressalte-se ainda que a fusão de horizontes implica um outro tipo de fusão, aquela 

entre compreensão, interpretação e aplicação. Numa inversão da posição clássica de que 

primeiramente acontece a interpretação para depois decorrer a compreensão, em Gadamer 

compreende-se para interpretar. Para o filósofo sempre se interpreta e para que isso ocorra é 

necessário que exista uma compreensão. Não obstante, para Gadamer a aplicação não é um 
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terceiro momento em que primeiro se interpreta em seguida se compreende e, por fim, se 

aplica. Como ensina Pereira, “para Gadamer, a interpretação nada mais é do que a forma 

explícita da compreensão e não um momento distinto desta. Igualmente, a aplicação não se 

realiza posteriormente a essas, mas integra o próprio ato de compreender” (PEREIRA, 

2001, p.37). 

 Outra idéia cara ao pensamento gadameriano remete ao princípio da história 

efeitual, isto é, a percepção da influência que a história exerce sobre o ser humano e que 

esta influência molda e fundamenta o modo de compreender. Nas palavras de Gadamer: 

 
[...] cada época entende um texto transmitido de uma maneira peculiar, pois o 
texto constitui parte do conjunto de uma tradição pela qual cada época tem um 
interesse objetivo e na qual tenta compreender a si mesma. O verdadeiro sentido 
de um texto, tal como este se apresenta a seu intérprete, não depende do aspecto 
puramente ocasional que representam o autor e o seu público originário. Ou, pelo 
menos, não se esgota nisso. Pois este sentido está sempre determinado também 
pela situação histórica do intérprete e, por conseqüência, pela totalidade do 
processo histórico (GADAMER, 1997, p.366). 

 

Para Gadamer, a história efeitual opera, conscientemente ou não, em toda 

compreensão condicionando e controlando a fusão de horizontes.  A compreensão humana 

é dotada de uma temporalidade intrínseca, como ressalta Pereira:  

 
[...] não existe possibilidade de compreensão que se dê fora da história, fora da 
influência temporal. O compreender humano deita suas raízes no acontecer do 
tempo, no conjunto de experiências a ele transmitidas historicamente, o que leva 
à historicidade de toda compreensão (PEREIRA, 2001, p.32). 

 
Desta forma, a história efeitual compõe a compreensão não só no sentido de que a 

molda, mas também no sentido de que dela o hermeneuta participa. Não é a história efeitual 

uma força cega, em face da qual o intérprete seria um ente meramente passivo, não apenas 

porque o intérprete através dela se auto-interpreta, mas também porque por ela o intérprete 

é continuamente interpelado. Na lição de Gadamer:  

 
Não é só a tradição e a ordem de vida natural que formam a unidade do mundo 
em que vivemos como homens; o modo como nos experimentamos uns aos 
outros e como experimentamos as tradições históricas e as construções naturais 
de nossas experiências e do nosso mundo formam um autêntico universo 
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hermenêutico com respeito ao qual nós não estamos encerrados entre barreiras 
insuperáveis senão abertos a ele (GADAMER, 1997, p.26). 

 
Finalmente, cumpre explicitar o que seja o chamado círculo hermenêutico. Como já 

dito, o horizonte do intérprete envolve necessariamente pré-conceitos e esses se defrontam 

constantemente com novos espaços de compreensão. Deste confronto, o pré-conceito 

retorna ao intérprete já modificado. A isso Gadamer denomina círculo hermenêutico. 

Conforme ensina Pereira:  

 
O círculo hermenêutico ocorre no instante em que o sujeito, através de sua pré-
compreensão, participa na construção do sentido do objeto (moldado por tais 
preconceitos), a passo que o próprio objeto, no desenrolar do processo 
hermenêutico, modifica a compreensão do intérprete (PEREIRA, 2001, p.35). 

 
Ressalte-se que o círculo hermenêutico é fecundo à criticidade, pois considera que o 

texto pode trazer elementos que ponham à prova os pré-juízos do intérprete. Em contato 

com o fenômeno interpretado o intérprete pode lançar luzes sobre seus pré-conceitos, 

revisando-os.  

 

 

3  A APLICAÇÃO DO DIREITO  E A  HERMENÊUTICA JURÍDICA DE APORTE 

TEÓRICO GADAMERIANO 

 

O Direito há muito insiste na tentativa vã de que através de mais e mais dogmática 

interpretativa ter-se-á maior efetividade jurídica, melhores decisões. Todavia, a aplicação 

do Direito de forma metodificada implica a manutenção do que Tércio Sampaio denomina 

“mistério divino do Direito” remetendo ao “princípio de uma autoridade eterna fora do 

tempo e mistificante, conforme as exigências dos mecanismos de controle burocrático num 

contexto centralista” (1998,178). Conforme assinala Streck, a dogmática interpretativa não 

consegue atender as especificidades das demandas originadas de uma sociedade complexa e 

conflituosa no qual o crescimento dos direitos transindividuais e a crescente complexidade 

social reclamam novas posturas dos operadores jurídicos (STRECK, 2003, p.17).  
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É que, como acentua Marcelo Gallupo, a organização e a conformação jurídica do 

dissenso, do pluralismo, consubstanciado inclusive na Constituição Federal de 1988, depõe 

em desfavor de um pensar pronto e acabado acerca das regras jurídicas (GALLUPO, 2001, 

p.59). Nesse sentido, a idéia de um sistema fechado mantido pelas técnicas interpretativas é 

refratária ao Estado Democrático de Direito mesmo porque a idéia de se monopolizar o 

objeto do conhecimento, de representá-lo como ele realmente é em si mesmo, exprime o 

desejo de adquirir o poder do objeto, o poder de dizer a norma. Exige-se, no contexto do 

Estado Democrático do Direito, um “pensar problematizador”, no qual a idéia de um 

sistema fechado, rigoroso e prévio seja afastada em prol de uma reconstrução dialógica que 

reivindica o caso concreto. 

Ante as constatações de que o horizonte tradicional da hermenêutica técnica se 

revela cada vez mais insuficiente para o desiderato da interpretação jurídica, os 

pressupostos teórico-científicos, metodológicos e também filosóficos da Ciência do Direito, 

postos em evidência pela hermenêutica de Gadamer, necessitam ser estudados e 

aprofundados. Neste sentido, afiguram-se os ensinamentos de Arruda Júnior e Gonçalves: 

 
Discutir a Hermenêutica Filosófica como um novo paradigma cognitivo para o 
saber e a prática jurídica envolve a reformulação preliminar daquele território 
metodológico no qual são radicalmente delimitadas as possibilidades de 
percepção e funcionamento do Direito. A concepção hermenêutica sugere formas 
alternativas, menos cientificistas e mais historicizadas, para as gerações vindouras 
apreenderem o Direito como um entre os diversos outros componentes do 
fenômeno normativo-comportamental mais geral (ARRUDA JUNIOR; 
GONÇALVES, 2002, p.233). 

 
Pela teoria hermenêutica de Gadamer a questão interpretativa deixa de colocar-se 

enquanto um problema metodológico, ou de simples técnica, para ser um problema 

filosófico, à medida que a interpretação não é concebida como um meio de conhecer, mas 

como um modo de ser. Na obra Verdade e Método, Gadamer expõe uma nova teoria da 

experiência hermenêutica que vai além da tradicional concepção que a equipara a uma 

metodologia científica. A hermenêutica deixa de ser um método para tornar-se uma 

ontologia, o “modo de ser do homem”, o seu modo de “compreender”, desvalorizando, 

dessa maneira, a teoria positivista.  
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Portanto, a partir da hermenêutica de Gadamer, a pergunta pelo sentido do texto 

jurídico é uma pergunta pelo modo como este sentido se dá, qual seja, pelo ser que 

compreende este sentido. Segundo Streck, isso significa dizer que “o mensageiro já vem 

com a mensagem”, “no conto está o contador” (STRECK, 2004, p.198). Assim, as questões 

levantadas por Gadamer atingem profundamente os marcos teóricos e/ou práticos da 

Ciência do Direito. A partir de Gadamer é inconcebível pensar que pelos métodos 

interpretativos o intérprete possa expurgar seus pré-conceitos e, nesse sentido, o método é 

uma ferramenta inútil. O jurista, ao compreender e, por conseguinte, interpretar, não deixa 

de trazer suas pré-compreensões, pois esta é constitutiva da própria compreensão.  

Os métodos interpretativos, ainda tão em voga no estudo do Direito, não conseguem 

filtrar a situação hermenêutica do intérprete. No próprio modo de utilizar-se dos métodos 

interpretativos já se manifesta aquele que se propõe a dele lançar mão. “O intérprete que 

realiza a filtragem já está na filtragem. No filtrado está aquele que filtra. No filtro já está o 

filtrado” (STEIN, 2001, p.221). Isso posto, torna-se inviável a reprodução de sentido da 

norma tal como avilta a hermenêutica clássica do Direito. O Direito exige um perene 

interpretar, haja vista que as palavras da lei não são unívocas. Por sua vez, o processo 

interpretativo do Direito não decorre da descoberta do unívoco ou do correto sentido, mas, 

ao contrário, tende a uma interpretação produtiva originada de um processo de 

compreensão em que a situação hermenêutica do jurista funde-se com o texto jurídico 

expressando algo que não é nem somente as pré-compreensões do intérprete nem apenas o 

texto, é, nesse sentido, algo novo.  

Ressalte-se que a hermenêutica de Gadamer não significa negar que o Direito porta 

uma delimitação de sentido. Ele próprio esclarece:  

 
A tarefa da interpretação consiste em concretizar a lei em cada caso, isto é, em 
sua aplicação. A complementação produtiva do Direito, que ocorre com isso, está 
obviamente reservada ao juiz, mas este se encontra por sua vez sujeito à lei, 
exatamente como qualquer outro membro da comunidade jurídica. Na idéia de 
uma ordem judicial supõe-se o fato de que a sentença do juiz não surja de 
arbitrariedades imprevisíveis, mas de uma ponderação justa de conjunto 
(GADAMER, 1997, p.489). 
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Considerando o giro hermenêutico operado por Gadamer o intérprete é produto da 

linguagem social que envolve os pré-conceitos advindos da tradição. E, nesse sentido, 

pertinentes são as considerações de Souza Cruz, que, aludindo ao giro lingüístico, explica 

que como fruto da linguagem social o “magistrado deve deixar de contar apenas consigo 

mesmo (ou com o consolo de que sua decisão, em caso de erro, poderá ser revista pelo 

tribunal/instância superior)” (SOUZA CRUZ, 2001, p.232). Como fruto da linguagem 

social o magistrado conta com todos os seus pré-conceitos desde suas mais remotas 

experiências (conscientes ou não), de sua formação humana e jurídica, até os elementos 

probatórios que se deram no curso regular do processo, argumentação das partes etc. A 

compreensão do juiz não se dá em solidão, ou seja, dele com ele mesmo e exclusivamente a 

partir dele, pois ocorre num processo jurisdicional em que são precípuos o contraditório e a 

ampla defesa. Tanto o autor quanto o réu ao se manifestarem no processo em simétrica 

paridade participam na interpretação-compreensão-aplicação (lembrando que não 

constituem momentos distintos) da lei expressa no provimento final do juiz. Portanto, no 

momento de produção do provimento jurisdicional as partes, o dito e o contraditado, já 

aportam para o provimento jurisdicional uma série de pré-compreensões, as quais 

densificam a possibilidade de sentido normativo para muito além de uma suposta moldura. 

Destarte, revelar da atividade interpretativa enquanto indissociável da pré-

compreensão do intérprete, impõe-se à exigência de que o processo de interpretação seja 

aberto. Neste sentido, torna-se ainda mais imprescindível a necessidade daqueles que são 

legitimados, porque sofrerão as conseqüências da compreensão que se fizer da norma (seus 

destinatários), participarem do processo para que venham a ser consideradas as suas 

próprias pré-compreensões. 

A lei, o processo e toda formação jurídica do hermeneuta compõem sua pré-

compreensão, à qual se fundem as novas leituras do texto legal que se seguirão, bem como 

a análise do caso concreto que surgir, as teses empreitadas pelos advogados, num círculo 

hermenêutico em que o saber do Direito não se fecha. Assim sendo, os métodos de 

interpretação devem ser entendidos como uma orientação aberta, incumbindo-lhes salientar 

os aspectos que o intérprete deve levar em conta, mas consciente de que eles não têm o 

poder de esvaziar a interpretação das pré-compreensões do intérprete.  Neste sentido, para 
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Gadamer, a compreensão do Direito não significa apenas um projetar do intérprete em 

direção a um significado, mas precipuamente a aquisição pela compreensão de novas e 

numerosas possibilidades tais como a interpretação do texto, as relações nele escondidas, as 

conclusões que dele advém, dentre outras (STRECK, 2003, p.41). 

Na esteira de Gadamer, o intérprete do Direito já acessa o texto normativo munido 

de certas possibilidades de sentido, das pré-compreensões que, longe de revelarem um 

subjetivismo ou relativismo na interpretação, situam-se como verdadeiras condições de 

possibilidade de toda a compreensão. Dizer que um texto jurídico (um dispositivo 

normativo, uma lei etc.) não pode ser desvinculado da antecipação de sentido operada por 

aquele que o interpreta significa dizer que o intérprete não interpreta por partes, como 

coloca a hermenêutica clássica, em que primeiro se interpreta, depois se compreende, para, 

finalmente, se aplicar. Para uma hermenêutica jurídica de viés gadameriano, o juiz só 

decide por que encontrou o fundamento. Como qualquer intérprete, há um sentido que é 

antecipado ao juiz – advindo das pré-compreensões – e, neste momento, já se tem a 

decisão. Portanto, o julgador não decide para depois buscar a fundamentação, mas só 

decide porque já encontrou o fundamento, que neste momento é ainda uma antecipação 

prévia de sentidos tomada de pré-compreensões ainda não problematizadas. Obviamente, 

deve o magistrado aprimorar o fundamento, revê-lo a partir de uma racionalidade 

discursiva. É certo que muitas decisões parecem manifestar apenas o primeiro sentido, isto 

é, revelam tão somente a antecipação do sentido embebida pelas expectativas do juiz, sem 

maiores aprofundamentos. Para esses casos a parte que se sente prejudicada, acreditando 

não ter sido o Direito devidamente interpretado, pode valer-se do duplo grau de jurisdição. 

Portanto, o duplo grau figuraria enquanto possibilidade de se ter o necessário 

aprofundamento de sentido para aquelas decisões que revelam uma interpretação presa ao 

primeiro sentido.  

É relevante explicitar que, numa leitura gadameriana, mesmo após o 

aprofundamento de sentido não se pode falar de uma verdade na interpretação como se 

fosse um conhecimento fixo. Para o filósofo pode-se ter num dado momento uma melhor 

interpretação considerando a história efeitual da norma, seu contexto, sua construção 

dialógica e processual. Todavia, esta interpretação pode não ser sempre a melhor, 
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considerando que a interpretação acontece de forma espiral em que a cada leitura, novos 

elementos e releituras fazem-na expandir. Em torno deste pensamento, Gadamer adverte:  

 
[...] o jurista não pode sujeitar-se a que, por exemplo, os protocolos parlamentares 
lhe ensinariam com respeito à intenção dos que elaboraram a lei. Pelo contrário, o 
jurista está obrigado a admitir que as circunstâncias foram sendo mudadas e que, 
por conseguinte, tem que determinar de novo a função normativa da lei 
(GADAMER, 1997, p.485). 

 
Destarte, uma interpretação só pode ser melhor em relação a um dado contexto e, 

nesse sentido, o caso concreto ganha relevo. O caso concreto reflete uma nova situação na 

qual o intérprete (o juiz é antes de tudo um intérprete) tem que renovar a efetividade da 

norma. Tal efetividade não se consegue simplesmente na tentativa de reconstrução da 

intenção original do legislador, mesmo porque é ela uma tentativa fadada ao fracasso 

considerando que a pré-compreensão daquele que interpreta faz parte do processo 

interpretativo. Renovar a efetividade da norma significa que ante a um caso concreto, isto é, 

um novo objeto cognoscível, o horizonte do intérprete, com todas as suas pré-compreensões 

(suas experiências de vida, seu estudo e vivência do Direito), funde-se com o horizonte 

legado pelo caso concreto. E do inter-relacionamento do horizonte próprio do intérprete 

com o do caso concreto nasce um novo, que, obviamente, como já pontuado, necessita ser 

aprofundado pelo intérprete sob risco de expressar equívocos e pré-conceitos inautênticos. 

Dessa forma, a pretensão reguladora da norma é apenas o início de todo um processo 

hermenêutico em que se tem a aplicação produtiva da norma, uma vez que a compreensão 

não é um simples ato reprodutivo do sentido original do texto.  

Não obstante, considerando o círculo hermenêutico, o intérprete do Direito não 

retorna da fusão com o caso concreto ou com o texto normativo da mesma forma que nele 

entrou, porquanto seus pré-conceitos originais podem se consolidar, modificar, ou mesmo 

outros serem instaurados. Destarte, a cada caso concreto, ou a cada nova leitura do texto 

jurídico tem-se um novo intérprete, seja mais convicto de sua posição jurídica, seja dela 

reticente.  

Portanto, ante o círculo hermenêutico tem-se um melhor intérprete do Direito. E 

melhor intérprete em termos gadamerianos remete à metáfora de amplitude, na qual quanto 
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mais descrições estiverem disponíveis e quanto maior a integração entre elas melhor a 

compreensão do intérprete em relação ao objeto identificado por qualquer das descrições. 

Em termos mais gerais, compreender melhor o Direito é ter consciência efetiva da 

historicidade de sua aplicação, é ter mais a dizer sobre ele, é ser capaz de abrir-se para 

conjugar ditames normativos, institutos, experiências e teorias de uma maneira sempre 

renovada e ao mesmo tempo integrada a uma correta reconstrução da própria tradição.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em sua obra Humano, demasiado humano, de 1886, pontuou Nietzsche (2000, p.98) 

que a ciência moderna tem por meta garantir o mínimo de dor possível. Parece-nos que, nos 

dias de hoje e no cenário jurídico atual, tal proposição não é descabida. De fato, a Ciência 

do Direito ainda prefere pautar-se em técnicas interpretativas, que supostamente evitam o 

sofrimento de seus operadores ao minimizar a sua carga de responsabilidade na 

concretização do Direito. Os métodos interpretativos não trazem ao intérprete consciência 

de que ele, intérprete, está na interpretação e, por conseguinte, pode contribuir para um 

maior ou menor nível de justiça, para a perpetuação ou para a erradicação das mazelas do 

Direito. Não obstante, identificar hermenêutica à técnicas interpretativas evita que a 

sociedade sofra da dor de saber que a lei nem tudo abarca, que na decisão do juiz em uma 

demanda não há tão somente a lei, mas um pouco do juiz que a proferiu. Assim, a Ciência 

do Direito evita a dor da insegurança jurídica, a dor de um intérprete que não está isento da 

interpretação, mas ao contrário, faz parte dela.  

Entretanto, em nome do mínimo de dor possível, o Direito, pela ação imobilizadora 

de intérpretes somente ocupados com a segurança jurídica, já consumou, ao longo dos 

tempos, e ainda consuma diariamente, as mais imperdoáveis injustiças. O que tem sido 

assegurado pelo Direito, na realidade, é tão-somente, por vezes, “segurança de 

imutabilidade”, por outras, ironicamente, “segurança da arbitrária mutabilidade”, e em 

ambos os casos tem-se uma “segurança” de duvidoso valor.  
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Investigar e refletir a partir de elementos da hermenêutica de Hans-Georg Gadamer 

é tentar vislumbrar um outro horizonte para a compreensão da aplicação do Direito, que 

muitas vezes não é o mais cômodo. Gadamer, ao tornar consciente a situação hermenêutica, 

a fusão de horizontes, a consciência histórica etc., macula toda tentativa de um saber 

objetivo da situação, exatamente porque o intérprete já está inserido em seu interior. Assim, 

a hermenêutica jurídica de Gadamer traz ao intérprete a “angústia do estranhamento” 

(STRECK, 2004, p.217), ou seja, desenraiza aquilo que o Direito tendencialmente encobre. 

Ante a temeridade do pensamento Gadameriano no estudo do Direito, muito se diz 

de suas conseqüências, mais especificamente no âmbito da aplicação do Direito. Desaguar-

se-ia num juiz monológico e em decisões solipsistas? Acreditamos que não e pensamos que 

a própria trama da historicidade reflexiva inerente à hermenêutica gadameriana já seria 

suficiente para eliminar tal acusação.  

Não obstante, pensamos que a própria pergunta pela conseqüência da hermenêutica 

de Gadamer para a aplicação do Direito não parece ser adequada. Gadamer fala de algo que 

independe de um querer, de algo que se sobrepõe e acontece inevitavelmente ao humano. 

Dessa forma, não é negando o estudo de Gadamer para o Direito que se afastaria do Direito 

a sua sujeição às pré-compreensões, à fusão de horizontes e a toda a realidade do processo 

de compreensão trabalhado por Gadamer. A interpretação e a aplicação do Direito 

envolvem seres humanos que tem como condição principal a de se fazerem seres 

hermenêuticos. Não é negando Gadamer ao Direito que se aparta o judiciarismo. Ao 

contrário, Gadamer constitui um relevante aporte teórico a ser considerado para se pensar a 

questão dos métodos clássicos de interpretação do Direito, sua insuficiência e a necessidade 

de um outro paradigma capaz de considerar questões como o relativismo jurídico e as 

decisões arbitrárias. Assim, a desmistificação do fazer hermenêutico realizada por Gadamer 

constitui uma proeminente fonte para uma reflexão crítica sobre a pré-compreensão rumo a 

uma reorientação teórica da aplicação do Direito, que abrange não só a investigação sobre 

os mecanismos de pré-compreensão, como também a influência de uma pré-compreensão 

irracional e ideológica sobre a escolha do método interpretativo da norma jurídica.  

Através de Gadamer torna-se imperativa a consciência de que as pré-compreensões 

emergem a todo o momento, e é necessário um esforço demasiadamente grande, não 
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abarcado pelo método, para não se tomar, como diria Hegel, “as nuvens do erro pelo céu da 

verdade” (HEGEL, 1985, p.41). Problematizando Gadamer o intérprete do Direito pode 

desvelar novos sentidos sobre o denso problema da interpretação, encarando de forma mais 

realista e menos abstrata a tarefa que se põe diante dele, e pode, assim, ser consciente do 

novo Direito que emerge também a partir dele. E o novo, nesse caso, representa, sobretudo, 

o diferente do que está posto e já evidentemente fracassado. Portanto, o novo é apenas o 

desvencilhar-se do já insustentável advindo da saturação de antigos paradigmas, para 

assumir a condição humana, finita e histórica, como condição de possibilidade de toda 

compreensão. 
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