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“Precisamos pensar no fato de que ainda não  
começamos a pensar.”

(Martin Heidegger)
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CRÍTICA HERMENÊUTICA DO DIREITO COMO 
MATRIZ ADEQUADA À JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA

À Guisa de prefácio.

Por Lenio Luiz Streck

O título acima foi extraído do miolo do livro do qual tenho a honra de  
prefaciar à comunidade jurídica. Nesta obra, Márcio Gil Tostes dos Santos faz 
uma autêntica crítica ao imaginário jurídico que permeia a jurisdição constitu-
cional. Mas, como poderemos constatar, propõe uma leitura adequada do fenô-
meno “jurisdição constitucional”. E o faz com base naquilo que foi fundado há 
alguns anos no eixo Unisinos-Unesa, os dois Programas de Pós-Graduação em 
Direito aos quais estou vinculado: a Crítica Hermenêutica do Direito.

A Crítica Hermenêutica do Direito é o modo de explicitação das pesquisas 
que realizei a partir da filosofia hermenêutica, da hermenêutica filosófica e da 
teoria integrativa dworkiniana, que, como se sabe, tem nítidas vinculações com a 
matriz gadameriana de compreensão do mundo. 

Para compreender os fenômenos, uso o “método” hermenêutico. Em Her-
menêutica Jurídica e(m) crise, explico como funciona o “método”. Parcela con-
siderável das dissertações e teses do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Unisinos e Unesa lançam mão dessa “ferramenta” (veja-se, aqui, a importância 

pRefáCio
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das aspas, considerando que a hermenêutica é anti-metodológica). É o caso deste 
importante livro de Márcio Gil Tostes. 

Para entendermos o funcionamento da CHD (Crítica Hermenêutica do 
Direito), pensemos na alegoria do hermeneuta que chega a uma ilha e lá constata 
que as pessoas cortam (desprezam) a cabeça e o rabo dos peixes, mesmo diante 
da escassez de alimentos. Intrigado, o hermeneuta foi buscar as raízes desse mito. 
Descobriu, finalmente, que, no início do povoamento da ilhota, os peixes eram 
grandes e abundantes, não cabendo nas frigideiras. Consequentemente, cortavam 
a cabeça e o rabo... Hoje, mesmo que os peixes sejam menores que as panelas, ain-
da assim continuam a cortar a cabeça e o rabo. Perguntando a um dos moradores 
o porquê de assim agirem, ouviu: “Não sei... mas as coisas sempre foram assim 
por aqui!”. Eis o senso comum. E a CHD tem a função de desnudar o senso co-
mum e as capas de sentido que encobrem o mundo jurídico. Por isso é que, desde 
a primeira edição de Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, venho afirmando que o 
senso comum teórico é o véu do sentido do ser (autêntico) do direito. Derrotado 
o senso comum, o direito aparece, exsurgindo em suas possibilidades emancipa-
tórias, nos termos propostos na Constituição (o Brasil é uma República que visa 
a erradicar a pobreza, fazer justiça social, trazer a igualdade, etc.).

Bem resumido: Revolve-se o chão linguístico em que está assentada a tradi-
ção, reconstruindo a história institucional do fenômeno. Desse processo – que 
é como se o fenômeno fosse “descascado aos poucos” –, exsurge “o sentido da 
coisa”. Que já não será aquela que o intérprete vislumbrou no início. Veja-se o 
caso da ilha e dos peixes. O fenômeno exsurgiu “como ele é”, por assim dizer.

É nesse contexto que se coloca a Crítica Hermenêutica do Direito, que é 
uma espécie de cadeira assentada entre o paradigma objetivista clássico e da fi-
losofia da consciência.  Fundamentalmente, a Crítica Hermenêutica do Direito 
move-se nas águas da fenomenologia hermenêutica, pela qual o horizonte do 
sentido é dado pela compreensão (Heidegger) e ser que pode ser compreendido 
é linguagem (Gadamer), onde a linguagem não é simplesmente objeto, e sim ho-
rizonte aberto e estruturado, e a interpretação faz surgir o sentido. Isso eu tenho 
explicado amiúde em Hermenêutica Jurídica e(m) crise, Verdade e Consenso e 
Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica.

Não é nenhuma novidade dizer que as palavras da lei não são unívocas e 
que são, na realidade, plurívocas. Essa questão o próprio Kelsen já detectara de 
há muito. Mas isso não significa que o processo hermenêutico admita discricio-
nariedades e decisionismos. É possível encontrar respostas corretas em direito, 
justamente pelo caráter antirrelativista da hermenêutica filosófica. É esse espaço 
que é ocupado pela Crítica Hermenêutica do Direito (NCD). 

Para minha satisfação, é sobre esse solo que Márcio Gil vem a assentar as 
suas reflexões acerca da jurisdição constitucional. Um dos pontos principais de 
sua crítica é o discricionarismo, o ativismo e o uso da ponderação por parte dos 
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atores jurídicos envolvidos no fenômeno “jurisdição”. Nas palavras de Márcio, 
“pode-se perceber que a ponderação, embora pretendendo ser instrumento da 
‘nova’ hermenêutica constitucional, está profundamente arraigada à filosofia da 
consciência e, portanto, com o positivismo normativista, não tendo sido estru-
turalmente influenciada pela virada ontológico-linguística com a consequente 
superação da metafísica, senão veja: aposta no método para alcançar a verdade, 
mantem a interpretação separada em fases, prescinde da discricionariedade e 
mantem a subsunção”.

Correto o dizer de Márcio. Talvez esse seja um dos calcanhares de Aquiles 
do establishment jurídico de terrae brasilis: o de não ter se dado conta de que não 
basta superar o positivismo exegético, colocando em seu lugar um ou mais mo-
delos de positivismos. O autor tem muito claro – e isso se mostra extremamente 
relevante – que o ponto central da crise do direito na contemporaneidade reside 
no sujeito da modernidade. Portanto, trata-se de uma questão paradigmática. E, 
na medida em que o direito não está imune à filosofia, igualmente não está fora 
dos paradigmas que conformam nosso modo de ser no mundo. 

Isso quer dizer que Márcio sabe que, enquanto não controlarmos o solipsis-
mo ínsito ao paradigma da subjetividade, a democracia estará sempre dependente 
de “terceiros”, como os juízes. Logo, corre-se sempre o risco de a jurisdição vir a 
se substituir à própria democracia.

Assim, solipsismo, ativismo, ponderação e discricionarismos são todos 
“farinha do mesmo saco anti-hermenêutico”. E uma resposta possível pode 
ser, efetivamente, a utilização da Crítica Hermenêutica do Direito, preocupada 
não somente com a questão de “como se interpreta”, e sim com o fenômeno de 
“como se decide”. Eis o busílis da questão. 

O restante os leitores terão que descobrir lendo Resposta Adequada ao Cons-
titucionalismo Contemporâneo: Crítica Hermenêutica do Direito, obra impor-
tante que não deve faltar nas bibliotecas dos juristas que pretendem fazer análises 
críticas do direito nestes duros tempos de pós-positivismo. Boa leitura.

Da Dacha de São José do Herval, neste quente verão -  
mirando um leve balançar dos arbustos que resistem 
ao sol implacável sobre a ravina que se estende colina 
abaixo - para a histórica cidade de Juiz de Fora.  




