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RESUMO 

 

 
A chamada hermenêutica tradicional tem se mostrado impotente desde a Constituição de 

Weimar em acompanhar e explicar a transformação por que passaram as Constituições no 

século XX. Por outro lado, a moderna metodologia de interpretação da Constituição 

ampliou demasiadamente a importância do fator político, empobrecendo a consistência 

jurídica da Constituição, conduzindo a sua concretização a um estado de crise. Porém, 

não é possível desprezar as novas metodologias, especialmente naqueles países onde a 

democracia está longe de resolver as questões sociais. A Metódica Estruturante de 

Friedrich Müller, inserindo-se no rol das novas metodologias, intenta superar a deficiência 

verificada nas modernas teorias, assim como nas teorias tradicionais. Desenvolveu-se ela 

com base na experiência constitucional alemã e tratou de inúmeros temas da teoria 

jurídica, aproveitando o presente trabalho apenas o núcleo metodológico principal dessa 

teoria, a sua „metódica jurídica‟, que consiste precisamente em uma particular concepção 

de estrutura da norma, que se revela num processo de concreção normativa. Pretende-se 

realizar o estudo dessa metódica, aplicando-a às decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal no âmbito da ordem econômica, de modo a verificar conclusivamente a 

conformidade ou não dessa teoria com o modo como os magistrados da Corte Suprema 

estruturam seus votos. Assim, o objeto de trabalho da análise é a argumentação jurídica e a 

pergunta que se fará é, por um lado, em que medida a metódica estruturante descreve a 

organização argumentativa das decisões do STF e, de outro lado, em que medida 

apresenta-se estruturada a argumentação jurídica das decisões do STF à luz da metódica. 

Ao final, conclui-se que as decisões proferidas pelo Supremo não adotam um padrão de 

organização que siga um modelo estruturado como aquele erigido pela Metódica 

Estruturante. 

 
Palavras–chave: Ordem Econômica. Metódica Estruturante. Friedrich Müller. STF. Análise 

de Argumentos. Concreção Normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
Since the Weimar Constitution, the so called Traditional Hermeneutics has been incapable 

of dealing with the changes occurred in the XX century constitutions. On the other hand, 

the modern theories have excessively enlarged the boundaries of interpretation, leading to 

a critical situation in this sector. Friedrich Müller theory, in spite of being a modern theory, 

intends to overcome these mentioned deficiencies. It was developed within the German 

constitutional experience and only the main core of it, the “law methodic”, will be 

important for the purposes of this work. Therefore, the objective of this work is to apply 

Müller‟s “law methodic” to the decisions taken by the Brazilian Supreme Court in the field 

of constitutional economic order. At the end, the work concluded that the Brazilian 

Supreme Court decisions, in the field of the constitutional economic order, do not comply 

with a structural model of decisions like the one developed by Friedrich Müller. 

 

Keywords: Constitutional Economic Order. “Law Methodic”. Friedrich Müller. Brazilian 

Supreme Court. Argumentation Analysis. Hermeneutics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, a ser realizado no âmbito da produção de dissertação 

jurídica exigida para a obtenção do grau de Mestre em Direito na Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, objetiva a análise da estruturação argumentativa das 

decisões emanadas do órgão de proteção constitucional brasileiro, à luz de uma teoria 

estruturante como a erigida pelo eminente mestre alemão, Friedrich Müller, por ele 

denominada de Metódica Estruturante. 

Pretende-se realizar o estudo da Metódica Estruturante de Müller, aplicando-a 

às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ordem econômica, de 

modo a verificar conclusivamente a conformidade ou não dessa teoria com o modo como 

os magistrados da Corte Suprema estruturam seus votos.    

Assim, preliminarmente, o objeto de trabalho da análise, noção que 

aprofundaremos posteriormente, é a argumentação jurídica e a pergunta que se fará é, por 

um lado, em que medida a metódica estruturante descreve a organização argumentativa das 

decisões do STF e, de outro lado, em que medida apresenta-se estruturada a argumentação 

jurídica das decisões do STF à luz da metódica. 

Sabe-se que a chamada hermenêutica tradicional, em verdadeiro 

anacronismo, tem se mostrado impotente desde a Constituição de Weimar em acompanhar 

e explicar a transformação por que passaram as Constituições no século XX.
1
 

Por outro lado, a moderna metodologia de interpretação da Constituição 

ampliou demasiadamente a importância do fator político, empobrecendo a consistência 

jurídica da Constituição, conduzindo a sua  concretização a um estado de crise
2
. Porém, 

não é possível desprezar as novas metodologias, especialmente naqueles países onde a 

democracia está longe de resolver as questões sociais
3
. 

A Metódica Estruturante, inserindo-se no rol das novas metodologias, intenta 

superar a deficiência verificada nas modernas teorias, assim como nas teorias tradicionais. 

Desenvolveu-se ela com base na experiência constitucional alemã e tratou de inúmeros 

temas da teoria jurídica, porém, o presente trabalho, em razão dos objetivos a que se 

propõe, aproveitará apenas o núcleo metodológico principal dessa teoria, a sua „metódica 

jurídica‟, que consiste precisamente em uma particular concepção de estrutura da norma, 
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que se revela num processo de concreção normativa. 

Assim, no presente trabalho a Metódica Estruturante não será tomada como 

uma Teoria Hermenêutica, na inteireza significativa desse termo, mas tão somente, 

aproveitando apenas o seu núcleo metodológico, tomar-se-á como um modelo de 

estruturação de decisões, um referencial com base no qual se pode analisar o grau de 

organização de decisões. 

O trabalho está dividido em três partes, a primeira busca definir o que vem a 

ser o termo „ordem econômica‟, campo no qual se inserem as decisões a serem analisadas. 

A segunda parte, por sua vez, apresenta o referencial teórico, o modelo de 

aferição, portanto, o núcleo principal da Metódica Estruturante. 

A terceira e última parte, a mais substancial, sem perder a noção de que a 

teoria de Friedrich Müller fora construída com base em uma análise indutiva da 

jurisprudência alemã, busca analisar o comportamento de sua metódica em face da 

realidade jurisprudencial pátria, por meio do estudo de casos transcorridos no âmbito do 

STF.  

Importante asseverar que não se deixa de reconhecer, no presente trabalho,  

certa limitação em decorrência de ter sido a teoria de Müller engendrada em realidade 

social distinta, porém, desde já, assume-se que qualquer desconformidade verificada pode, 

de fato, decorrer da genética estrangeira desse referencial teórico. 

Assim, analogamente à construção dessa metódica, em uma análise ex post, 

partiremos de casos concretos já decididos e, ainda que com pretensões incipientes, 

analisaremos os votos proferidos nesses julgados para verificarmos a existência de um 

processo de concreção normativa, nos moldes da Metódica Estruturante, efetivamente 

levado a cabo pelos juízes, quando do trabalho jurídico. 

Ao final, pretende-se concluir que a Metódica Estruturante constitui um modelo 

de estruturação pelo qual se organizam as decisões analisadas no âmbito da Corte 

constitucional brasileira. Caso contrário, concluir-se-á que as decisões proferidas pelo 

Supremo não adotam um padrão de organização que siga um modelo estruturado como 

aquele erigido pela Metódica Estruturante. 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

São retomadas, nesta parte, as principais idéias que marcaram o 

desenvolver deste trabalho, ainda que isso possa tornar repetitiva a exposição, uma vez 

que o que se pretende aqui é, além de uma nota conclusiva, uma síntese em face dos 

reclamos de complexidade do assunto tratado. 

Primeiramente, cumpre relembrar o objetivo a que nos propusemos de proceder 

à análise de argumentos utilizados na jurisprudência do STF no campo da ordem 

econômica, tendo como referencial teórico a metódica jurídica construída por Friedrich 

Müller. Intentávamos responder aos seguintes questionamentos: por um lado, em que 

medida a metódica estruturante descreve a organização argumentativa das decisões do STF 

e, de outro lado, em que medida apresenta-se estruturada a argumentação jurídica das 

decisões do STF à luz da metódica.  

Assim, logo no início do caminho percorrido apresentamos a concepção do 

termo ordem econômica presente no título do trabalho. Fixamos o conceito, retirado dos 

escritos de Eros Grau
4
, de que „ordem econômica‟ corresponde ao um conjunto de 

princípios e regras da ordem jurídica, portanto parcela desta, que institucionaliza uma 

determinada „ordem econômica‟, a qual, por sua vez, corresponde às relações e atividades 

econômicas de certo modo de produção, em certo lugar; portanto, refere-se ao modo de 

produção capitalista que no Brasil intenta-se conformar.  

Dessa definição, relacionamos as temáticas que envolvem a ordem econômica 

e que, por outro lado, determinaram os casos a serem estudados, a saber: a livre iniciativa, 

a livre concorrência, a defesa do consumidor, a intervenção do Estado na economia e seus 

modos, a definição de atividade econômica em sentido lato e em sentido estrito, a definição 

de serviço público, a liberdade de exercício de atividade econômica, a repressão ao abuso 

do poder econômico, o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica 

etc.  

No capítulo seguinte, nos apropriamos de parte do referencial teórico da 

Metódica Estruturante, especificamente a „metódica jurídica‟ concebida por Friedrich 

Müller, para construir um referencial teórico, um parâmetro de estruturação de decisões, 

com o maior nível de generalidade que pudéssemos alcançar. 

Com sua metódica, demonstra Müller que “é necessária uma nova teoria do 
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2007, p. 72. 



direito, que conceba o trabalho jurídico como um processo a ser realizado no tempo, e os 

enunciados nas codificações como textos de normas, i.e., como pré-formas legislatórias da 

norma jurídica, que por sua vez está por ser produzida no decurso temporal da decisão. 

De outro modo, a norma jurídica não existe „ante casum‟: o caso da decisão é co-

constitutivo. O texto da norma no Código legal é apenas um dado de entrada do processo 

de trabalho chamado „concretização‟”.
5
 

Desenvolvemos mais essa concepção metodológica e concluímos que a 

norma vai sendo construída pelo intérprete no decorrer do processo de concretização 

do direito. Em outras palavras, a concretização implica um caminhar, do texto da 

norma e dos fatos, na direção da norma jurídica, que ainda não é o destino a ser 

alcançado, uma vez que a concretização somente se realiza plenamente quando, por fim, é 

definida a norma de decisão, apta a dar solução ao conflito que consubstancia o caso 

concreto.
6
 

Mais uma vez reproduzimos as palavras de Müller: “só se pode falar em uma 

metódica jurídica como práxis metódica, como modo de trabalho cotidiano de 

„trabalhadores jurídicos‟
7
, de titulares profissionais de funções tais como juízes, 

funcionários administrativos, promotores públicos, membros de órgãos legislativos, etc.
8 

Não se pode falar de uma metódica jurídica „como tal‟ no sentido de uma área de 

análise abstratamente delimitável, de modo que se torna sem sentido uma indagação do 

lugar da metódica jurídica, epistemologicamente considerado”.
9
 

É assim que, para Müller, a função da metódica jurídica, em termos da teoria 

jurídica, deve consistir em “elaborar, formular regras para a imputação das normas de 

decisão estabelecidas nos casos concretos às normas jurídicas gerais indicadas como 

existentes por trás dessas normas de decisão, de modo que a solução de casos 

jurídicos é uma técnica decisória, a metódica jurídica como metódica da 

fundamentação explanadora da decisão é uma técnica de imputação”.
10

 

Entendemos, então, que a Metódica Estruturante, ao ser concebida a partir de 

um modo efetivo de produzir efeitos, próprio do ordenamento jurídico, e não a partir de 

                                                 
5
 F. MÜLLER, O Novo Paradigma do Direito – Introdução à teoria e metódica estruturantes do direito, 

trad. port. de P. Naumann, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 11. 
6
 E. R. GRAU, Ensaio e discurso..., op. cit., p. 29. 

7
 F. MÜLLER, Direito, linguagem, violência..., op. cit., pp. 207-208. Ver aqui esclarecedora explicação 

a respeito dos „trabalhadores jurídicos‟. 
8
 E. R. GRAU, Ensaio e discurso..., op. cit., pp. 66-67. Aqui, vide a discussão, levantada por Eros 

Grau, referente à interpretação promovida pelos demais operadores do direito. 
9
 F. MÜLLER, Direito, linguagem, violência..., op. cit., p. 212. 
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 F. MÜLLER, Direito, linguagem, violência..., op. cit., p. 213. 



um esquema epistemológico abstrato, sugere que palavras e expressões presentes nos 

textos normativos não têm um significado „em si‟, que possam ser extraídos por meio da 

interpretação, mas têm o seu significado construído a partir de seus usos, dentro do  jogo 

de linguagem que está em funcionamento, conforme concepção estabelecida na segunda 

fase da filosofia de Wittgenstein. Por exemplo, palavras e expressões como „residência‟ e 

„invadir‟, no direito penal, e „aptidão‟ e „grave violação de obrigação matrimonial‟, no 

direito de família, tem o seu significado conforme o seu uso dentro do jogo de 

linguagem que está em funcionamento nesses campos do direito.
11

 

Cara à concepção hermenêutica de Müller é a tese da inseparabilidade da 

interpretação e da aplicação, a qual está apoiada no ponto de vista central do referencial 

teórico da Hermenêutica Filosófica: a compreensão como processo atual, ou, por outras 

palavras, o reconhecimento de sentido e a aplicação inseparáveis num  processo unitário, 

que inclui necessariamente o sujeito compreendente e concretiza e leva a termo em 

primeira instância esse sentido a ser entendido, não obstante a simultânea vinculação 

integral ao  sentido do texto.
12

 

Outra questão cara à hermenêutica mülleriana diz respeito a uma original 

noção de normatividade, a qual vem a corresponder a uma específica estrutura normativa, 

ou, em outras palavras, a uma estrutura interna específica do trabalho jurídico. Os 

elementos dessa estrutura específica do trabalho jurídico, ou melhor, da estrutura da 

norma jurídica, se revelam em máxima concreção no „programa da norma‟ e no „âmbito 

da norma‟.
13

 

O „programa da norma‟ é a composição do teor literal da norma jurídica, o 

texto de lei, com todos os recursos interpretativos auxiliares considerados em conjunto e 

determinando uns aos outros. O „âmbito da norma‟, pertencente à norma como mesmo 

grau hierárquico do „programa da norma‟, “é a estrutura básica do segmento da realidade 

social”, selecionada por meio do „programa da norma‟ como a sua área de regulamentação 

ou, mesmo, criada em parte pelo „programa da norma‟
14

. 

Grosso modo, o processo de concreção normativa tem início com o manuseio 

do texto normativo e, mediante a aplicação de procedimentos cognitivos sobre o 

conjunto de tais textos, por meio de recursos interpretativos, tanto aqueles ligados aos 
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 F. MÜLLER, Direito, linguagem, violência..., op. cit., p. 219. 
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14

 F. MÜLLER, Direito, linguagem, violência..., op. cit., p. 224. 



cânones hermenêuticos como quaisquer outros reconhecidos amplamente, obtém-se o 

„programa da norma‟. Por meio dele, e tendo em consideração a situação específica do 

caso em estudo, elabora-se o „âmbito da norma‟, que é a estrutura básica do segmento da 

realidade regulada e obtida pelo „programa da norma‟. Contudo, deve-se ter em mente que 

o „âmbito da norma‟ não se identifica com os elementos factuais particulares das 

circunstâncias da espécie. Pelo contrário, o „âmbito da norma‟ faz parte da própria 

estrutura da prescrição jurídica.
15

 

A relevante conclusão ao se apresentar a concreção normativa é a de que 

todos os processos e elementos por ela utilizados, não têm caráter normativo uma vez 

que constituem apenas dados de entrada. O caráter normativo, a normatividade, somente 

nascerá quando, no processo de concreção normativa, forem obtidos os seus elementos 

finais: a norma jurídica e a norma-decisão, o que vale a dizer, de outro modo, que 

somente elas possuem normatividade. Os textos normativos não possuem, portanto, 

normatividade, embora possuam validade, o que, nada obstante, confere a eles a 

necessidade de serem observados e respeitados.
16

 

Ao analisarmos mais detidamente a Metódica Estruturante concluímos que a 

sua concreção normativa se processa por fases em que ocorre a interação entre um 

elemento de concreção que decorre dos fatos, como o Sachverhalt, e outro que decorre dos  

dados primariamente linguísticos originados dos  textos  de norma e do trabalho jurídico 

que sobre eles é realizado, como é exemplo o Normtextmenge, de tal maneira que 

sempre um deles sofrerá uma seleção, um corte, em face do outro, se transformando num 

terceiro elemento de concreção, de menor complexidade, mais próximo da norma 

jurídica a ser obtida no final e, portanto, mais impregnado tanto de dados linguísticos 

quanto de dados reais. 

Esse processo de seleção se dá progressivamente, como que numa dialética 

espiral convergente para, selecionando e excluindo hipóteses, reduzir a complexidade 

inicial do universo de elementos envolvidos no caso até a solução relevante, precisa, 

coerente, consubstanciada no binômio norma jurídica/norma decisão. 

Concluímos, então, que a Metódica Estruturante corresponde  à construção de 

uma estrutura dinâmica, que se opera por um processo de seleção de elementos correlatos, 

escolhendo aqueles que são relevantes com base em elementos obtidos na etapa 

antecedente desse processo, ora de ordem fática, ora de ordem texto-normativa. Essa 
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estrutura dinâmica tem como ponto de equilíbrio aquele correspondente ao par de 

coordenadas [programa da norma , área da norma]. A identidade da Metódica é, assim, 

definida pelo rol de elementos de concreção ao lado dessa estrutura dinâmica. 

Construído esse referencial teórico, parâmetro de estruturação argumentativa 

de decisões, no âmbito da jurisprudência do STF, no campo da ordem econômica, 

prosseguimos com o capítulo final em que aplicamos a metódica, analisando os 

argumentos apresentados no julgamento de ações diretas ou recursos extraordinários, que 

se deram dentro da temática de 7 (sete) casos escolhidos: dos Correios, das tablitas, das 

mensalidades escolares, da meia entrada, das farmácias, da destilaria Alto Alegre e do 

Apagão; correspondendo a um total de 22 (vinte e dois) votos analisados. 

Podemos sintetizar os resultados na seguinte tabela: 

 

Tabela IV: Síntese de resultados 

Casos Votos 
Elementos de 

Concreção 

Estrutura 

dinâmica 

Correios 
Marco Aurélio √ Fraca 

Eros Grau √ - 

Tablitas 

Ilmar Galvão √ - 

Celso de Mello √ Fraca 

Maurício Corrêa √ - 

Nelson Jobim √ - 

Marco Aurélio √ - 

Meia entrada 

Eros Grau √ - 

Marco Aurélio √ - 

Carlos Britto √ - 

Mensalidades 

Escolares 

Moreira Alves √ - 

Marco Aurélio √ - 

Celso de Mello √ - 

Paulo Brossard √ - 

Eros Grau √ - 

Joaquim Barbosa √ - 

Farmácias 
Marco Aurélio √ - 

Maurício Corrêa √ - 

Destilaria Alto 

Alegre 

Carlos Velloso √ - 

Joaquim Barbosa √ - 

Apagão 
Néri da Silveira √ - 

Nelson Jobim √ - 

 

Traduz a tabela anterior exatamente a constatação de que, embora se possam 

reconhecer, quer em maior, quer em menor número, elementos de concreção em todos os 

votos analisados, não se reconhece neles a estrutura dinâmica que é característica da 

Metódica Estruturante, portanto, o seu particular modo de erigir o processo de concreção 



normativo.   

As exceções a essa constatação geral, que não se constituem em grande 

objeção à regra, porque fracamente observadas, são os votos proferidos pelos Ministros 

Marco Aurélio, no caso dos Correios, e pelo Ministro Celso de Mello, no caso das tablitas, 

cuja organização aproxima-se, embora em fraca medida, da estrutura constitutiva da 

metódica, por apresentarem algum grau de seleção de elementos relevantes com base em 

elementos obtidos em etapas anteriores, considerando em sua argumentação fatos 

relevantes do contexto fático ou dados primariamente linguísticos, provenientes dos textos 

normativos.   

De fato, no caso das tablitas, por exemplo, verificou-se que o voto proferido 

pelo Ministro Celso de Mello foi aquele que guardou maior conformidade em relação à 

estrutura proposta pela metódica tomada como modelo. Assim, além de terem sido 

identificados nesse voto diversos elementos de concreção, também foi possível reconhecer 

o encadeamento da argumentação no sentido de selecionar elementos correlatos, ora do 

conjunto de textos de norma, ora do conjunto de fatos. 

Necessário que se diga, nos demais votos, com maior ou menor incidência, 

foram verificados alguns dos elementos de concreção, porém em nenhum deles houve a 

correspondência entre a sua estrutura argumentativa e a estrutura construída pela metódica 

estruturante, a qual erige a tese de que a concreção se dá por meio da interação sucessiva 

de elementos fáticos e narrativos num processo de seleção e de redução de complexidade. 

Vale ressaltar, novamente, que o voto proferido pelo Ministro Nelson Jobim se 

torna emblemático, no sentido da inconformidade com a metódica, ao adotar uma 

organização que progride em função da construção de argumentos autônomos que, ao final, 

concorrem para a solução do caso, afastando-se de uma estrutura como aquela do modelo 

mülleriano. 

Assim, em relação à quase totalidade dos votos analisados, embora se possam 

identificar, ainda que precariamente, elementos de concreção da metódica estruturante, 

verifica-se um importante distanciamento entre o modelo erigido por essa metódica e a 

organização seguida em tais votos.  

De fato, verifica-se que os votos organizam-se mais em torno da construção 

progressiva de argumentos orientados para a solução do caso, não se verificando qualquer 

processo seletivo como aquele que ocorreria a partir do „relato do caso‟ (Fallerzählung), 

obtendo o „conjunto de matérias‟ (Sachverhalt), que, por sua vez, também por um processo 



seletivo, deriva o „âmbito da matéria‟ (Sachbereich), e, assim por diante, até a obtenção do 

„programa da norma‟ (Normprogramm), elemento de menor complexidade nessa espiral.  

Como conclusão, podemos afirmar que, para o grupo de decisões analisadas no 

campo do substrato escolhido, a ordem econômica, proferidas pela Corte constitucional 

pátria, embora se possam reconhecer elementos de concreção em tais votos, não é possível 

identificar neles o processo dinâmico, nuclear, da metódica estruturante, elemento 

essencial de sua identidade. Por outro lado, revela-se nos votos, com maior ou menor 

evidência, uma organização em torno de argumentos autônomos que concorrem para a 

formação do enunciado conclusivo, orientado no sentido da solução do caso. 

Ante todo o exposto, em relação à amostra estudada, verifica-se que não há 

correspondência entre a estrutura argumentativa da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal e um padrão de organização estruturado como aquele erigido pela Metódica 

Estruturante de Friedrich Müller.  
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