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RESUMO 

 

QUINTAS, Vicente Masip y. A recepção da técnica da ponderação como meio de solução 

dos conflitos normativos no Brasil: uma teoria dos princípios “à brasileira”? 2015. 112 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 

Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.  

 

A dissertação apresenta um estudo descritivo-analítico do discurso jurídico-doutrinário da 

técnica da ponderação produzido no Brasil, com base nas ideias sustentadas por Ronald 

Dworkin e Robert Alexy no campo do estudo das espécies normativas. A partir da 

caracterização do Modelo de Regras proposto por Dworkin e das Teorias da Argumentação e 

dos Direitos Fundamentais, com enfoque nas ideias formuladas por Alexy, cada qual 

originada em contextos distintos, buscar-se-á a identificação dos seus principais conceitos e 

fundamentos, para então se proceder à abordagem descritivo-analítica dos discursos 

operacionais emanados da doutrina brasileira, naquilo que se convencionou chamar de Teoria 

dos Princípios, que toma os referidos autores estrangeiros como marco teórico-dogmático. A 

dissertação, ao trabalhar de forma comparativa os discursos oriundos das doutrinas estrangeira 

e brasileira, irá examinar tanto as críticas que desmerecem o sopesamento enquanto método 

hermenêutico capaz de oferecer uma resposta controlável e racional para os embates entre 

normas constitucionais quanto os termos das propostas de reformulação dos autores 

brasileiros que, embora aceitem a técnica ponderativa, propõem diferentes critérios de 

distinção entre regras e princípios, com a consequente expansão da técnica ponderativa na 

busca da solução dos conflitos constitucionais. Essa postura reformista mostra-se recorrente e 

constante na doutrina brasileira que pretende aprimorar o modelo original, habilitando o 

pesquisador a falar em uma aplicação da técnica da ponderação que destoa de sua elaboração 

original e é comumente propugnada entre os juristas que partilham das intenções de Dworkin 

e, especialmente, de Alexy.  

 

Palavras-chave: Constitucional. Conflitos normativos. Princípios e regras. Dworkin e Alexy. 

Doutrina brasileira. Recepção crítica. Ponderação. Expansão da técnica. Reformulação do 

modelo originário. 
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ABSTRACT 

 

QUINTAS, Vicente Masip y. The reception of weighting technique as a means of 

solving the normative conflicts in Brazil: a "brazilian" theory of the principles? 2015. 112 f. 

Dissertation (Master's Degree of Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 

Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.  

 

The dissertation presents a descriptive-analytical study of the legal and doctrinal discourse of 

the weighting technique produced in Brazil, based on the ideals held by Ronald Dworkin and 

Robert Alexy in the field of study of normative species. From the characterization of the 

Model of Rules proposed by Dworkin and theories of Argumentation and Fundamental 

Rights, focusing on Alexy‟s theory, each of which originated in different contexts, will be 

sought to identify their key concepts and fundamentals, and then proceeding to the descriptive 

and analytical approach to operational discourses emanating from the Brazilian doctrine, what 

is conventionally called the Theory of Principles, which takes such foreign authors as a 

theoretical and dogmatic framework. The dissertation, the work of comparatively speeches 

coming from the foreign and Brazilian doctrines, will examine both the criticism that detract 

the balancing technique while the hermeneutical method able to offer a controllable and 

rational response to the conflicts between constitutional rules on the terms of the recast 

proposals of Brazilian authors who, while accepting the weighting technique, propose 

different criteria for distinguishing between rules and principles, with the consequent 

expansion of balancing technique in search of the solution of the constitutional conflicts. This 

reformist posture shows a recurring and constant in the Brazilian doctrine that intends to 

improve the original model, enabling the researcher to speak at an application of the 

weighting technique that diverges from its original design and is commonly advocated among 

lawyers who share Dworkin intentions and especially Alexy. 

 

Keywords: Constitutional. Normative conflicts. Principles and rules. Dworkin and Alexy. 

Brazilian doctrine. Critical reception. Weighting. Technical expansion. Reformulation of the 

original model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Teorias hermenêuticas sempre permearam o conhecimento jurídico. A ideia de 

que a lei pode ser vaga ou ambígua não é nova no direito. A necessidade de cânones que 

auxiliem o intérprete na elucidação da lei vem desde os tempos mais remotos, sistematizados 

por Savigny nos métodos de interpretação gramatical, lógico, histórico e sistemático
1
, e na 

proposta de resolução dos conflitos normativos pelas regras da hermenêutica clássica, 

segundo as quais a lei superior derroga a inferior (lex superior derogat legi inferior), a 

especial prevalece sobre a geral (lex specialis derogat legi generali) e a nova prepondera 

sobre a antiga (lex posterior derogat legi priori). Os critérios que antes esgotavam o tema 

parecem, agora, limitados e inoperantes. O clássico parece ter ficado velho e o entusiasmo 

pelo novo é responsável por uma produção acentuada no campo da hermenêutica jurídica. 

Os conflitos bélicos do século XX, especialmente a Segunda Guerra Mundial, 

redundaram em um movimento de aproximação do direito com a moral e no declínio das 

fontes tradicionais do conhecimento jurídico, aspectos estes que encontraram sua razão 

filosófica no que se convencionou chamar de virada ou viragem pragmático-linguística. O 

intérprete deixa de ser uma figura passiva, alguém que desvenda o sentido da lei quando ela 

não se mostra clara, e passa a ser um agente de construção de significados. A norma é 

construída enquanto interpretada.      

No universo jurídico, uma dessas propostas hermenêuticas, de cariz pragmático, 

parece ter se tornado não apenas a mais influente, mas a dominante; baseada nos estudos 

empreendidos por Ronald Dworkin e Robert Alexy, ficou conhecida como teoria dos 

princípios.  

O presente trabalho trata de abordar a repercussão que a referida teoria vem tendo 

no Brasil, a partir da exposição do modelo proposto pelos autores estrangeiros mencionados; 

não pretendemos questionar as premissas filosóficas da teoria dos princípios ou apresentar 

alternativas hermenêuticas a ela sob uma perspectiva desconstrutivista, mas verificar sua 

repercussão no panorama doutrinário brasileiro; ou seja, acatando-a em seus termos, como se 

revela sua influência dentre a doutrina especializada? Como é considerada pelos juristas 

brasileiros? 

                                                             
1 KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, Winfried (Orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 

contemporâneas. Trad. Marcos Keel, Manuel Seca de Oliveira, rev. Antônio Manuel Hespanha. 2. ed. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2009. (Manuais Universitários). p. 162-164. 
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Assim, iniciaremos a abordagem do tema por meio do delineamento do modelo 

original da teoria dos princípios, a partir da obra de Dworkin e Alexy. O que os autores 

estrangeiros escreveram sobre o assunto e que se notabilizou no campo do estudo da norma? 

Estudaremos, em seguida, os tipos de norma, suas diferenças, a existência de princípios 

jurídicos que vinculam o aplicador, o modo de aplicação dos princípios na seara dos direitos 

fundamentais, tudo inserido em uma perspectiva que preza a racionalidade do discurso 

jurídico, dentro da concepção alexyana. 

Definida nossa visão do modelo original, passaremos aos autores brasileiros. Qual 

a visão deles em relação às ideias de Alexy e Dworkin? Quais as críticas que fazem? São 

críticas que aceitam e buscam melhorar a cartilha proposta pela teoria ou que a desprezam em 

suas premissas mais básicas? As respostas a essas perguntas nos permitirão traçar uma 

estrutura narrativa para o trabalho. Dividiremos as ressalvas dos autores brasileiros em críticas 

de aprimoramento, críticas de adaptação e críticas de base ou externas.  

As críticas de aprimoramento são formuladas por aqueles que compartilham a 

visão dos autores estrangeiros sobre a possibilidade de uma racionalidade discursiva no 

direito, especialmente na seara constitucional, aliada a uma abordagem analítica do conceito 

de norma. Pretendem aperfeiçoar o modelo original por meio de apontamentos sugestivos às 

ideias centrais da teoria, considerando-a como a mais hábil no enfrentamento dos problemas 

constitucionais e na solução dos dilemas concretos, relacionados à vivência jurisprudencial 

dos direitos fundamentais.  

As críticas de adaptação localizam o problema do método não em sua formulação 

teórica, mas em sua adaptação à realidade jurídica brasileira; a teoria dos princípios revela-se 

detentora de méritos, mas sua aplicação vem sendo ou mal feita ou negligenciada no Brasil.  

Tanto os que se propõem a aperfeiçoar ou aplicar de forma fidedigna o modelo 

original serão considerados críticos internos. 

As críticas externas questionam especialmente a racionalidade e objetividade do 

método ponderativo como forma de solução dos conflitos constitucionais. Os críticos 

inseridos nesta categoria concebem a técnica da ponderação como um método desprovido de 

critérios materiais, que não oferece um itinerário para o aplicador. 

Explanadas as críticas, buscaremos ordená-las a fim de encontrar possíveis 

convergências e divergências entre seus autores para, em seguida, por meio de uma análise 

crítica, perceber se elas podem ser reconduzidas ao sistema proposto por Dworkin e Alexy e 

ser satisfatoriamente respondidas. 
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Acreditamos que a averiguação de uma teoria dos princípios de matiz brasileiro 

passa por uma abordagem descritivo-analítica do panorama da doutrina especializada no país, 

buscando identificar as críticas que sejam ressonantes na maioria dos juristas brasileiros e 

capazes de delinear um modelo teórico alternativo ao formulado originalmente pelos autores 

estrangeiros. 
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2 O MODELO ORIGINAL 

 

2.1 RONALD DWORKIN (ESTADOS UNIDOS, 1931-2013)  

 

2.1.1 Princípios como exigência de justiça 

 

Com o objetivo de lançar um ataque ao formalismo proposto pelo positivismo 

jurídico de Hart
2
, Ronald Dworkin formula sua tese sobre o fundamento das decisões jurídicas 

nas chamadas “zonas de penumbra”
3
, nas quais a norma que regula o caso não se revela de 

forma clara ou simplesmente inexiste. São as hipóteses dos denominados casos difíceis (hard 

cases), que, segundo a concepção convencional de então, liberavam o julgador de ter que 

proferir uma decisão estritamente jurídica, podendo, no intuito de solucioná-los, recorrer a 

“padrões jurídicos que não funcionam como regras, mas operam diferentemente, como 

princípios, políticas e outros tipos de padrões”
4
. O conceito de direito adotado por Hart, 

taxado de positivista, só concebia um tipo de norma jurídica, as regras. 

Dworkin defende a tese de que mesmo os casos mais difíceis podem e devem ser 

resolvidos dentro do direito, fazendo-se para tanto recurso a outro tipo de norma, chamada de 

princípio. Ou seja, o aplicador da lei não pode fazer uso, na ausência de uma regra específica 

que discipline o caso concreto, do seu juízo discricionário, no sentido de socorrer-se de 

parâmetros não jurídicos para formar sua convicção
5
. A decisão judicial deve sempre 

encontrar respaldo no ordenamento jurídico. Nos casos difíceis, portanto, costuma-se decidir 

com base em princípios 

Assim, quando o juiz faz uso dos princípios não está exercendo seu poder 

discricionário, criando uma norma para o fato que se lhe apresenta. Os princípios estão para 

além dos padrões morais que as pessoas costumam adotar; são padrões jurídicos que vinculam 

e são dotados de força cogente
6
. 

                                                             
2 Herbert Lionel Adolphus Hart (Inglaterra, 1907-1992). 
3 KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, Winfried (Orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 

contemporâneas. Trad. Marcos Keel, Manuel Seca de Oliveira, rev. Antônio Manuel Hespanha. 2. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2009. (Manuais Universitários). p. 157. 
4 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2010. (Biblioteca Jurídica WMF). p. 36.  
5 Ibidem, p. 54. 
6 Ibidem, p. 48. Carvalho Netto e Scotti fazem sua leitura da obra de Dworkin: “A teoria positivista da 

interpretação, ao igualar em essência as tarefas legislativa e judicial, especialmente diante de hard cases, nivela 

as distintas lógicas subjacentes, causando uma profunda confusão entre argumentos cuja distinção é cara a toda a 

estrutura política das sociedades modernas: argumentos de política e argumentos de princípio. Os primeiros se 

referem à persecução de objetivos e bens coletivos considerados relevantes para o bem-estar de toda a 
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O autor norte-americano também procura diferenciar as noções de “política” e 

“princípios”; a primeira busca alcançar um resultado social desejável, uma finalidade pública, 

enquanto os segundos são uma exigência de justiça
7
. Assim, para o direito, importa a segunda 

categoria. 

 

2.1.2 O poder discricionário e o positivismo jurídico 

 

A desconstrução do raciocínio positivista está intimamente ligada à correta 

compreensão do conceito de discricionariedade, tão caro ao positivismo jurídico.   

Dworkin concebe três sentidos para a expressão “poder discricionário”. No 

primeiro sentido, significa que “[...] os padrões que uma autoridade pública deve aplicar não 

podem ser aplicados mecanicamente, mas exigem o uso da capacidade de julgar”
8
. Esse 

sentido se assemelha muito ao conceito incorporado pelo direito administrativo, que permite à 

autoridade decidir dentro de uma margem possível, segundo o seu juízo de conveniência e 

oportunidade. No segundo sentido, quer dizer que “[...] algum funcionário público tem a 

autoridade para tomar uma decisão em última instância e que esta não pode ser revista ou 

cancelada por nenhum outro funcionário”
9
. Dworkin chama esses dois sentidos de “fracos”, 

para diferenciá-los do sentido “forte”, segundo o qual o funcionário público “[...] não está 

limitado pelos padrões da autoridade em questão”
10

. 

Dworkin entende que os positivistas trabalham com o conceito de 

discricionariedade no sentido forte, quando a autoridade é livre de constrangimentos para 

decidir, sem precisar se atentar para nenhuma espécie de padrão delimitador da margem 

possível de decisão. Escreve o jurista: 

 
É o mesmo que dizer que, quando o juiz esgota as regras à sua disposição, ele possui 

o poder discricionário, no sentido de que ele não está obrigado por quaisquer 

padrões derivados da autoridade da lei. Ou para dizer de outro modo: os padrões 

jurídicos que não são regras e são citados pelos juízes não impõem obrigações a 

estes11.  

 

                                                                                                                                                                                              
comunidade, passíveis de transações e compromissos, enquanto os segundos fundamentam decisões que 
resguardam direitos de indivíduos ou grupos, possuindo assim um papel de garantia contramajoritária”. 

CARVALHO NETTO, Menelik; SCOTTI, Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012. p. 54 (grifos do autor). 
7 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2010. (Biblioteca Jurídica WMF). p. 36. 
8
 Ibidem, p. 51. 

9 DWORKIN, loc. cit. 
10 Ibidem, p. 52. 
11 Ibidem, p. 55. 
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Dworkin vai atacar a doutrina positivista do poder discricionário, exercido pelo 

juiz quando percebe a ausência de lei que regule o caso concreto. Para o jurista, os princípios 

cunhados pelo direito também impõem padrões legais que devem ser observados pelo 

julgador. Argumenta que a própria evolução das regras depende desses princípios e que a 

obrigatoriedade daquelas decorre de estarem em consonância com eles
12

. 

Demonstra sua tese através de alguns casos concretos da jurisprudência norte-

americana, chegando à conclusão que nos casos difíceis os magistrados não aplicam a regra 

jurídica de forma rotineira, mas se utilizam de princípios a fim de conseguir alcançar uma 

nova interpretação da regra, que se coadune com as exigências de justiça do direito.  

 

2.1.3 Critérios de distinção das normas jurídicas 

 

Uma das grandes contribuições de Dworkin no estudo da norma (dentre outras, 

evidentemente) e que, para os fins deste trabalho, nos interessa de modo especial, é o 

arcabouço de critérios de distinção que o autor entabulou entre regras e princípios. Segue 

trecho sobre a célebre distinção firmada pelo professor norte-americano:  

 
A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois 

conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação 

jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da 
orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados 

os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que 

ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a 

decisão. [...] A regra pode ter exceções, mas se tiver, será impreciso e incompleto 

simplesmente enunciar a regra, sem enumerar as exceções. Pelo menos em teoria, 

todas as exceções podem ser arroladas e quanto mais o forem, mais completo será o 

enunciado da regra. [...] Mas não é assim que funcionam os princípios apresentados 

como exemplos nas citações. Mesmo aqueles que mais se assemelham a regras não 

apresentam conseqüências jurídicas que se seguem automaticamente quando as 

condições são dadas. [...] Essa primeira diferença entre regras e princípios traz 

consigo uma outra. Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a 

dimensão do peso ou importância. Quando os princípios se intercruzam (por 
exemplo, a política de proteção aos compradores de automóveis se opõe aos 

princípios de liberdade de contrato), aquele que vai resolver o conflito tem de levar 

em conta a força relativa de cada um. Esta não pode ser, por certo, uma mensuração 

exata e o julgamento que determina que um princípio ou uma política particular é 

mais importante que outra freqüentemente será objeto de controvérsia. Não obstante, 

                                                             
12 “Quando, então, um juiz tem permissão para mudar uma regra de direito em vigor? Os princípios aparecem na 

resposta de duas maneiras distintas. Na primeira delas, é necessário, embora não suficiente, que o juiz considere 

que a mudança favorecerá algum princípio; dessa maneira o princípio justifica a modificação [...] Na segunda 

maneira de considerar o problema, um juiz que se propõe a modificar uma doutrina existente deve levar em 

consideração alguns padrões importantes que se opõe ao abandono da doutrina estabelecida; esses padrões são, 

na sua maior parte, princípios”. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. (Biblioteca Jurídica WMF). p. 59-60. 
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essa dimensão é uma parte integrante do conceito de um princípio, de modo que faz 

sentido perguntar que peso ele tem ou quão importante ele é
13

.   

 

Para Dworkin, regras e princípios teriam uma estrutura lógica diferente e um 

modo de aplicação diverso. As regras respeitam à lógica do tudo ou nada; ou elas são válidas 

e devem ser aplicadas, ou não são válidas e não serão aplicadas. O comando geral da regra 

pode ter exceções e ela será tanto mais completa quanto mais exceções puderem ser arroladas. 

Assim, Dworkin acredita que todas as exceções podem ser, ao menos em tese, enumeráveis. 

Os princípios, ao contrário, possuem uma dimensão de peso, devendo o juiz levar em 

consideração qual a importância de cada um no caso que se apresenta. 

 

2.1.4 O juiz Hércules e o “romance em cadeia” 

 

O julgador, ao decidir, sempre se utilizará de uma regra ou de um princípio 

jurídico, a depender se o caso que se lhe apresenta é controverso ou de fácil deslinde. De 

qualquer forma, mesmo nos casos de aplicação rotineira existe um argumento de princípio 

que subjaz a decisão
14

.  

As decisões que forem se assentando em uma determinada comunidade jurídica 

irão criando um corpo de precedentes judiciais que deverão ser tomados em consideração na 

resolução dos novos casos. A justificativa dessa consideração é o princípio geral da equidade 

e vai gerar o que Dworkin chama de “força gravitacional do precedente”, que exige a 

aplicação coerente dos direitos
15

. 

Nesse desiderato, o autor inventa um juiz fictício, chamado Hércules, um ideal 

regulativo na aplicação do direito. Considera que esse juiz tem o dever de encontrar (e 

encontrará, em razão de sua capacidade sobre-humana) a melhor decisão possível que regule 

o caso concreto, com base no acervo jurisprudencial da corte e na força gravitacional dos 

precedentes
16

. 

                                                             
13 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2010. (Biblioteca Jurídica WMF). p. 39, 40, 42. 
14 Ibidem, p. 180. 
15 Ibidem, p. 181. 
16 “[...] eu inventei um jurista de capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas, a quem chamarei 

de Hércules. Eu suponho que Hércules seja juiz de alguma jurisdição norte-americana representativa. Considero 

que ele aceita as principais regras não controversas que constituem e regem o direito em sua jurisdição. Em 

outras palavras, ele aceita que as leis têm o poder geral de criar e extinguir direitos jurídicos, e que os juízes têm 

o dever geral de seguir as decisões anteriores de seu tribunal ou dos tribunais superiores cujo fundamento 

racional (rationale), como dizem os juristas, aplica-se ao caso em juízo”. Ibidem, p. 165 (grifos do autor). 
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Esse ideal regulativo é de suma importância dentro da concepção de Dworkin de 

integridade do direito. Procura ilustrar essa ideia por meio da metáfora do “romance em 

cadeia”. Ela significa que o direito deve encontrar sua justificação com vista ao presente, mas 

respeitando o corpo de precedentes do seu tribunal, das cortes superiores e preocupando-se 

com o futuro da comunidade. Isso significa que as leis e as decisões devem ser justificadas no 

contexto em que são aplicadas. Escreve: 

 

Portanto, podemos encontrar uma comparação ainda mais fértil entre literatura e 

direito ao criarmos um gênero literário artificial que podemos chamar de “romance 

em cadeia” [...] Em tal projeto, um grupo de romancistas escreve um romance em 

série; cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever 

um novo capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e 

assim por diante. Cada um deve escrever seu capítulo de modo a criar da melhor 

maneira possível o romance em elaboração, e a complexidade dessa tarefa reproduz 
a complexidade de decidir um caso difícil de direito como integridade [...] Cada 

romancista pretende criar um só romance a partir do material que recebeu, daquilo 

que ele próprio lhe acrescentou e (até onde lhe seja possível controlar esse aspecto 

do projeto) daquilo que seus sucessores vão querer ou ser capazes de acrescentar. 

Deve tentar criar o melhor romance possível como se fosse obra de um único autor, 

e não, como na verdade é o caso, como produto de muitas mãos diferentes17.   

 

2.2 ROBERT ALEXY (ALEMANHA, 1945) 

 

2.2.1 A argumentação jurídica e a correção do discurso jurídico 

 

Robert Alexy inicia sua obra com o livro Teoria da Argumentação Jurídica, 

publicado em 1978. Procura elaborar uma teoria do discurso voltada para o agir humano, para 

as questões pragmáticas, surgidas em determinado contexto histórico, de forma a estabelecer e 

fundamentar critérios de racionalidade que permitam verificar a correção dos argumentos de 

qualquer discurso normativo (discurso prático geral)
18

.  

O discurso jurídico seria um caso especial do discurso prático geral, pois nele o 

intérprete está vinculado, tenciona-se produzir um discurso racionalmente fundado não apenas 

em regras inerentes a qualquer discurso prático, mas também no direito de determinado tempo 

e espaço
19

, devendo prestar tributo ao ordenamento de leis vigentes, aos precedentes e à 

                                                             
17 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. rev. São Paulo: Martins 

Fontes, 2014. (Justiça e direito). p. 275-276. 
18 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva, rev. técnica da trad. 

Cláudia Toledo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 5. 
19 Ibidem, p. 217. 
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dogmática
20

. Assim, no discurso propriamente jurídico, a liberdade de quem discursa é menor, 

em razão de certos constrangimentos lógico-pragmáticos afeitos à ciência do direito, que se 

impõem para todo aquele que almeja produzir um discurso coerente e correto. São limitações 

que reduzem as possibilidades de discussão
21

. 

Busca Alexy, ao cuidar do discurso especificamente jurídico, enunciar regras que 

permitam verificar a correção das premissas das quais se parte, a fim de buscar não apenas 

uma coerência interna do argumento, mas também a validade externa dessas premissas
22

.  

Alexy faz uma análise das limitações típicas que constrangem aquele que tem o 

dever de operar o direito: a dogmática e os precedentes. Eles são responsáveis pela leitura do 

conjunto de leis de determinada sociedade, conferindo-lhes sentido e abrangência. 

A dogmática trabalha especialmente na elaboração de conceitos jurídicos que 

possam ser reconduzidos ao sistema legal e incorporados nas decisões judiciais. Possui a 

importante tarefa de proceder à análise lógica do sistema jurídico, a fim de conferir ao 

operador e estudioso do direito uma gama de conhecimentos que possam ser utilizados com 

certa segurança, assimilados como corretos, sem a necessidade recorrente de comprová-los. A 

dogmática permite a institucionalização do conhecimento acumulado sobre a compreensão da 

lei e a aplicação do direito, possuindo conteúdo não apenas empírico ou descritivo, mas 

também normativo, numa relação interna de coerência mútua
23

.    

Importa dizer que Alexy considera os princípios como uma classe particular de 

enunciados dogmáticos. Assim aborda a questão:  

 
Uma última classe é formada pelas formulações de princípios. Os princípios são 

enunciados normativos de um alto nível de generalidade que, normalmente, não 

podem ser aplicados sem agregar premissas normativas adicionais e, muitas vezes, 
experimentam limitações por meio de outros princípios. Enquanto enunciados 

                                                             
20 “De importância central para isso é a ideia de que o discurso jurídico é um caso especial do discurso prático 

geral. O que os discursos jurídicos têm em comum com o discurso prático geral consiste em que, em ambas as 

formas de discurso, trata-se da correção de enunciados normativos. Fundamentar-se-á que tanto com a afirmação 

de um enunciado prático geral, como com a afirmação ou pronunciamento de um enunciado jurídico, levanta-se 

uma pretensão de correção. No discurso jurídico, trata-se de um caso especial, porque a argumentação jurídica 

ocorre sob uma série de condições limitadoras. Entre essas, devem-se mencionar especialmente a sujeição à lei, a 
consideração obrigatória dos precedentes, seu enquadramento na dogmática elaborada pela Ciência do Direito 

organizada institucionalmente, assim como – o que não concerne, todavia, ao discurso jurídico-científico – as 

limitações das regras do ordenamento processual [...] A pretensão levantada em relação a um enunciado jurídico 

é a de que ele seja racionalmente fundamentável sob a consideração dessas condições limitadoras”. ALEXY, 

Robert. Teoria da argumentação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva, rev. técnica da trad. Cláudia 

Toledo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 31. 
21 Ibidem, p. 210. 
22 Ibidem, p. 219. 
23 Ibidem, p. 251. 
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normativos, os princípios podem ser introduzidos na discussão como descrições de 

estados de coisas em que eles têm vigência24.  

 

Um enunciado dogmático encontra justificativa em outro. Contudo, em algum 

momento, quando não mais restarem enunciados dogmáticos justificadores, buscar-se-ão na 

argumentação prática geral os argumentos últimos que deem suporte ao discurso
25

. Portanto, 

existe uma relação incontornável entre os enunciados dogmáticos e a argumentação prática 

geral. Afirma Alexy que a primeira remonta à segunda
26

. 

Nesse sentido, a dogmática possui, dentre outras funções
27

, a de estabilização do 

discurso e de descarga, pois leva à cristalização de enunciados, que não precisam ser 

comprovados quando renovados. Aqui Alexy insere o conceito de inércia de Perelman
28

. 

Sustenta que a dogmática não acarreta a imutabilidade de um enunciado normativo, mas que a 

mudança de seu entendimento comporta uma carga argumentativa por parte daquele que 

insinua uma nova solução
29

. 

O mesmo princípio se aplica à lógica dos precedentes. A garantia de que casos 

equivalentes serão resolvidos de forma equivalente é uma exigência de justiça formal, de 

tratar o igual de maneira igual. Essa exigência encontra respaldo no princípio da 

universalidade. Contudo, a pretensão de correção de todo agente do discurso pode levar a uma 

diferente valoração das circunstâncias que influenciaram o julgador a decidir como decidiu. 

Nesse caso, haverá uma ruptura do sistema, representada pela frustração da expectativa 

gerada pelo princípio da universalidade. Tal quebra, porém, é consequência necessária da 

pretensão de correção do discurso. Também aqui se deve usar a noção de carga da 

argumentação, quando o julgador decida de forma contrária ao estabelecido no precedente, 

diante de nova valoração dos elementos de convicção
30

.  

Como dito, a ideia de correção permite a inserção da razão prática no mundo 

jurídico. É dizer que o direito se preocupa com o conteúdo normativo de seus mandamentos. 

Afirma Alexy que a filosofia do direito que se siga dependerá do conceito de direito que se 

adote. Para o autor, qualquer conceito de direito compõe-se de três elementos: decretação de 

                                                             
24 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva, rev. técnica da trad. 

Cláudia Toledo, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 255 (grifos do autor). 
25 Ibidem, p. 257. 
26 Ibidem, p. 266. 
27

 Alexy fala também nas funções de progresso, técnica, de controle e heurística da dogmática. Ibidem, p. 261. 
28 Chaïm Perelman (Polônia, 1912-1984). 
29 ALEXY, op. cit., p. 262. 
30 Ibidem, p. 268. 
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acordo com a ordem, eficácia social e correção quanto ao conteúdo
31

. Quem vincula este 

último elemento aos dois primeiros pode ser considerado um positivista. Para o jurista 

alemão, os três elementos estão enlaçados
32

, mas não há uma relação de dependência 

necessária entre eles. Assim, o direito deve sempre exprimir uma pretensão de correção. 

Quem afirma algo o faz por acreditar que é correto, é verdadeiro
33

. O estado democrático de 

direito só poderia vingar dentro desse espectro, no qual quem alega algo deve fundamentá-lo 

dentro das regras racionais do discurso, com a pretensão de que aquilo que afirme seja correto 

e aferível objetivamente.  

Na argumentação jurídica, como visto, o campo do discursivamente possível é 

mais limitado, devido à análise conceitual do ordenamento jurídico pela dogmática e da 

formulação pragmática dos precedentes, que vinculam o intérprete no momento de aplicar a 

legislação, em vista do princípio da universalidade, aplicável a qualquer discurso prático 

geral. Contudo, o processo legislativo é falho e não supre a necessidade de respostas do 

direito. A argumentação jurídica surge como tentativa de contornar essa debilidade por meio 

de regras que pautem o discurso propriamente jurídico
34

. 

 

2.2.2 Teoria dos direitos fundamentais 

 

Robert Alexy baseia sua teoria dos direitos fundamentais na distinção estrutural 

entre os dois tipos de normas existentes: as regras e os princípios. A solução dos principais 

                                                             
31 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Org. e trad. Luís Afonso Heck. 4. ed. rev. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2015. p. 19. 
32 Ibidem, p. 20. 
33 “Quem desiste da pretensão de correção perde, bem genericamente, a possibilidade de estabelecer afirmações, 

seja qual for o tipo, porque afirmações são somente tais atos de falar, com os quais é promovida uma pretensão 

de verdade ou correção. [...] Com isso, está claro em que sentido a pretensão de correção é necessária. Ela é 

necessária relativamente a uma prática, que, essencialmente, é definida pela distinção entre verdade ou correção 

e falsidade. Essa prática é, todavia, uma prática de um tipo particular. Nós podemos tentar despedir as categorias 

de verdade, de correção e de objetividade. Se isso desse-nos bom resultado, nosso falar e atuar, porém, seriam 

algo essencialmente diferente como é agora. O preço não só seria alto. Ele compor-se-ia, em um certo sentido, de 

nós mesmos”. Ibidem, p. 24. 
34 “As normas jurídicas surgidas do processo da legislação não solucionam todos os problemas. Tem-se 

evidenciado numerosas vezes que de maneira nenhuma determinam de forma completa a decisão jurídica. 

Enunciam-se quatro razões para isso: (1) a vagueza da linguagem do Direito, (2) a possibilidade de conflitos 
normativos, (3) a possibilidade de casos que exigem uma regulação jurídica, inexistente nas normas vigentes e 

(4) a possibilidade de decidir em casos especiais contra a literalidade da norma. Se se quer sempre preencher o 

campo de indeterminação que surge desta forma unicamente por meio da argumentação prática geral, as 

debilidades desta argumentação continuarão afetando a decisão jurídica em grau considerável. Por isso, mostra-

se racional a introdução de formas e regras especiais da argumentação jurídica, sua institucionalização como 

Ciência do Direito e sua inclusão no contexto dos precedentes. Dessa forma, na área de incerteza deixada pelas 

normas jurídicas, pode-se limitar ainda mais na área do possível discursivamente”. Idem. Teoria da 

argumentação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva, rev. técnica da trad. Cláudia Toledo. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011. p. 280.  
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problemas surgidos nessa área passaria pela aceitação e estreita delimitação dessa distinção, 

sendo ela um ponto basilar na construção de uma teoria dos direitos fundamentais. Assim, 

uma vez assentados os critérios de distinção entre as duas categorias de normas, deve-se fazer 

uso deles de forma sistemática e recorrente
35

. 

Alexy identifica diversos critérios que são utilizados usualmente pela doutrina, 

mas considera-os todos inconsistentes. O mais comum é o da generalidade, segundo o qual, os 

princípios são normas com maior grau de generalidade do que as regras. Outros também se 

destacam como o da "determinabilidade dos casos de aplicação", no sentido de que as regras 

descrevem condutas, sendo os princípios normas de argumentação e o critério do “conteúdo 

axiológico explícito”, mais evidente nas normas-princípio. Fala-se também que os princípios 

seriam razões para as regras, enquanto estas teriam aplicabilidade direta e imediata
36

. 

Alexy divide em dois grupos os que aceitam a distinção entre regras e princípios: 

de um lado, estão aqueles que defendem que a diferença é meramente de grau; na posição 

oposta, encontram-se os que enxergam uma diferença não apenas gradual, mas qualitativa. O 

autor se autoinsere nesta última
37

.  

Assim, baseado na tese de que os princípios se diferenciam das regras de forma 

estrutural (qualitativa), Alexy apresenta o critério que considera definitivo para a 

compreensão das espécies normativas: as regras são satisfeitas ou não satisfeitas; os princípios 

são mandamentos de otimização e podem ser satisfeitos em graus variados, conforme as 

possibilidades fáticas e jurídicas que se apresentem. Nas palavras do autor: 

 
O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 

que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 

graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O 

âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 

colidentes [...] Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 

satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; 

nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo 

que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e 

                                                             
35 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Luis Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012. p. 85. 
36 Ibidem, p. 88. 
37 “A segunda tese é defendida por aqueles que, embora aceitem que as normas possam ser divididas de forma 

relevante em regras e princípios, salientam que essa diferenciação é somente de grau. Os adeptos dessa tese são 

sobretudo aqueles vários autores que vêem no grau de generalidade o critério decisivo para a distinção. A 

terceira tese, por sua vez, sustenta que as normas podem ser distinguidas em regras e princípios  e que entre 

ambos não existe apenas uma diferença gradual, mas uma diferença qualitativa. Essa tese é correta”. Ibidem, p. 

90 (grifos do autor).  
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princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma é ou 

uma regra ou um princípio38.  

 

2.2.2.1 A lei de colisão 

 

Em razão dessa diferença qualitativa, os conflitos entre as normas-regras se 

resolvem de forma diversa dos conflitos principiológicos.  

No caso das regras, o conflito só se resolve por meio da declaração de invalidade 

de uma das regras ou pela inserção de uma cláusula de exceção que elimine o conflito
39

. Aqui 

os conflitos ocorrem na dimensão de validade da norma. 

No caso dos princípios, a lógica funciona de forma diversa. Havendo colisão de 

princípios, verifica-se qual deles, tendo em vista as possibilidades fáticas e jurídicas, deve ter 

precedência sobre o outro, afastando-o apenas naquele caso concreto. Em casos futuros 

semelhantes, em que os mesmos princípios entrem em colisão, aquele que tenha sido preterido 

poderá ter preferência, dependendo da situação hipotética. Isso só é possível devido à 

dimensão de peso de que gozam os princípios
40

. Sobre eles, explica Alexy: 

 
O “conflito” deve, ao contrário, ser resolvido “por meio de um sopesamento entre os 

interesses conflitantes”. O objetivo desse sopesamento é definir qual dos interesses – 

que abstratamente estão no mesmo nível – tem maior peso no caso concreto [...]41. 

 

O autor conclui que o resultado do sopesamento dos princípios conflitantes 

estabelecerá “[...] uma relação de precedência condicionada entre os princípios, com base 

nas circunstâncias do caso concreto”
42

. Mantidas as condições em um caso futuro, aplica-se a 

mesma relação de precedência ou preferência. Mudando as condições, altera-se a relação de 

precedência. Assim, o objetivo do sopesamento é estabelecer relações condicionadas de 

preferência, a fim de que os casos que envolvam conflitos semelhantes sejam resolvidos de 

                                                             
38 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Luis Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012. p. 90. 
39 Ibidem, p. 92. 
40 Ibidem, p. 93. Alexy preleciona, também, que o conceito de validade não é completamente estranho aos 
princípios. Diz que a dimensão de peso de princípios em choque só pode manifestar-se se ambos forem 

igualmente válidos. Não há sopesamento quando um dos princípios for inválido em determinada ordem jurídica. 

O jurista alemão dá o exemplo do princípio da segregação racial. Confira-se: “O princípio da segregação racial 

demonstra que também no caso dos princípios é possível que a questão da validade seja postulada, embora isso 

raramente ocorra. O âmbito da validade diz respeito à decisão sobre o que deve ser colocado dentro e o que deve 

ser deixado de fora do ordenamento jurídico. [...] Com isso fica claro que o conceito de colisão entre princípio 

pressupõe a validade dos princípios colidentes”. Ibidem, p. 110. 
41 Ibidem, p. 95 (grifos do autor). 
42 Ibidem, p. 96. 
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forma similar. Diferentes as condições, o princípio que havia sido preterido pode ganhar 

preferência. Apenas diante do caso concreto se pode vislumbrar uma solução do conflito. 

Explica o autor: “Em um caso concreto, o princípio P1 tem um peso maior que o princípio 

colidente P2 se houver razões suficientes para que P1 prevaleça sobre P2 sob as condições 

C, presentes nesse caso concreto”
43

. 

Chegamos, destarte, à famosa lei de colisão prevista por Alexy, expressa por ele 

nos seguintes termos: “As condições sob as quais um princípio tem precedência em face de 

outro constituem o suporte fático de uma regra que expressa a conseqüência jurídica do 

princípio que tem precedência”
44

. 

Portanto, a colisão de princípios produz uma norma que será aplicada aos casos 

futuros que estejam sob as mesmas condições, de forma direta e imediata, tal qual uma regra. 

Alexy denomina-a de norma de direito fundamental atribuída. Veja-se a passagem a seguir: 

 
Diante disso, pode-se afirmar: como resultado de todo sopesamento que seja correto 

do ponto de vista dos direitos fundamentais pode ser formulada uma norma de 

direito fundamental atribuída, que tem estrutura de uma regra e à qual o caso pode 

ser subsumido. Nesse sentido, mesmo que todas as normas de direitos fundamentais 
diretamente estabelecidas tivessem a estrutura de princípios - o que, como ainda será 

demonstrado, não ocorre -, ainda assim haveria normas de direitos fundamentais 

com a estrutura de princípio e normas de direito fundamentais com a estrutura de 

regras45. 

 

Ao enfrentar a questão do caráter prima facie das normas, Alexy firma uma sutil 

diferença em relação a Dworkin. Diz Alexy que o autor norte-americano sustenta que os 

princípios são sempre razões prima facie e que as regras são sempre razões definitivas.  As 

regras, porém, nem sempre seriam dotadas de definitividade, podendo vir a ser afastadas no 

caso concreto por meio de uma cláusula de exceção. Diga-se ainda que, ao contrário de 

Dworkin, Alexy não acredita na possibilidade de serem enumeradas, de forma exaustiva, 

todas as exceções no comando da regra, pois cada novo caso poderá dar origem a uma 

exceção:  

 
Do lado das regras, a necessidade de um modelo diferenciado decorre da 

possibilidade de se estabelecer uma cláusula de exceção em uma regra quando da 

decisão de um caso. Se isso ocorre, a regra perde, para a decisão do caso, seu caráter 

definitivo. A introdução de uma cláusula de exceção pode ocorrer em virtude de um 

princípio. Ao contrário do que sustenta Dworkin, as cláusulas de exceção 

introduzidas em virtude de princípios não são nem mesmo teoricamente 
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Malheiros, 2012. p. 97. 
44 Ibidem, p. 99. 
45 Ibidem, p. 102. 
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enumeráveis. Nunca é possível ter certeza de que, em um novo caso, não será 

necessária a introdução de uma nova cláusula de exceção46. 

 

A possibilidade de ser criada uma exceção para a regra cada vez que se cogite de 

sua utilização, permite-nos falar em um caráter prima facie também da norma-regra
47

, embora 

seja ele muito mais forte, determinado, daquele presente na norma-princípio. Assim, as regras 

são razões definitivas desde que não haja nenhuma exceção, e os princípios são sempre razões 

prima facie.  

Em resumo do que foi até aqui explanado: 

 
Se uma regra é uma razão para um determinado juízo concreto - o que ocorre 

quando ela é válida, aplicável e infensa a exceções -, então, ela é uma razão 

definitiva. Se o juízo concreto de dever-ser tem como conteúdo a definição de que 

alguém tem determinado direito, então, esse direito é um direito definitivo. 

Princípios são, ao contrário, sempre razões prima facie. Isoladamente considerados, 

eles estabelecem apenas direitos prima facie. [...] O caminho que vai do princípio, 

isto é, do direito prima facie, até o direito definitivo passa pela definição de uma 

relação de preferência. Mas a definição de uma relação de preferência é, segundo a 

lei de colisão, a definição de uma regra. Nesse sentido, é possível afirmar que 

sempre que um princípio for, em última análise, uma razão decisiva para um juízo 

concreto de dever-ser, então, esse princípio é o fundamento de uma regra, que 
representa uma razão definitiva para esse juízo concreto. Em si mesmos, princípios 

nunca são razões definitivas48. 

 

2.2.2.2  A máxima da proporcionalidade e a lei do sopesamento 

 

Alexy considera que a máxima da proporcionalidade decorre da natureza dos 

princípios, ou seja, a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade
49

. 

A superação de um conflito principiológico passa pelo exame de suas três 

máximas parciais: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito
50

. Pela 

primeira, verifica-se se a medida a ser adotada é hábil a atingir o objetivo almejado; pela 

segunda, examina-se se não existe meio menos gravoso que atinja igualmente o mesmo 

objetivo; pela terceira, dá-se o sopesamento propriamente dito, averiguando-se se o sacrifício 

de um dos princípios contrapostos importará em uma relação positiva de custo/benefício. O 

sopesamento é o modo de aplicação típico dos princípios, não das regras, e decorre da terceira 

máxima parcial da proporcionalidade. Escreve Alexy: 
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 Ibidem, p. 105. 
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Quando uma norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com um 

princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a realização dessa norma depende 

do princípio antagônico. Para se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento 

nos termos da lei de colisão. Visto que a aplicação de princípios válidos – caso 

sejam aplicáveis – é obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos casos de 

colisão, é necessário um sopesamento, o caráter principiológico das normas de 

direito fundamental implica a necessidade de um sopesamento quando elas colidem 

com princípios antagônicos. Isso significa, por sua vez, que a máxima da 

proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter principiológico das 

normas de direitos fundamentais. 

A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de princípios 

serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas. Já as 

máximas da necessidade e da adequação decorrem da natureza dos princípios como 

mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas51. 

 

A lei do sopesamento, que deve regular a aplicação da máxima parcial da 

proporcionalidade em sentido estrito, obedece à equação satisfação/não satisfação. Diz Alexy 

que: “Quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior 

terá que ser a importância da satisfação do outro”
52

. Ou seja, o aplicador não pode, desde 

logo, descartar um dos princípios da hipótese conflitiva que se lhe apresenta, devendo se 

esforçar ao máximo para buscar a concordância prática das normas fundamentais em colisão. 

Existe uma equivalência, segundo Alexy, entre o modelo de sopesamento formulado por ele e 

o princípio da concordância prática
53

.  

No que concerne à crítica que concebe o sopesamento como uma “fórmula vazia”, 

o autor alemão rebate afirmando que, apesar da lei do sopesamento não oferecer parâmetros 

materiais de decisão, ela está associada à teoria da argumentação jurídica e que, portanto, 

nunca poderia ser taxada de fórmula vazia, pois que se submete aos constrangimentos e 

critérios de racionalidade desse tipo de discurso
54

.  

                                                             
51 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Luis Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012. p. 117-118 (grifos do autor). 
52 Ibidem, p. 167. Veja-se também a passagem a seguir: “A lei da ponderação mostra que a ponderação deixa 

decompor-se em três passos. Em um primeiro passo deve ser comprovado o grau do não cumprimento ou 

prejuízo de um princípio. A isso se deve seguir, em um segundo passo, a comprovação da importância do 

cumprimento do princípio em sentido contrário. Em um terceiro passo deve, finalmente, ser comprovado, se a 
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outro”. Idem. Constitucionalismo discursivo. Org. e trad. Luís Afonso Heck. 4. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2015. p. 111. Observe-se também o seguinte trecho: “As ideias que estão por trás da lei do 

sopesamento podem ser ilustradas com o auxílio de curvas de indiferença, como aquelas que são utilizadas nas 

ciências econômicas. Uma curva de indiferença é um meio para representar a relação de substituição de bens. 

Suponhamos que a seja favorável tanto à liberdade de imprensa quanto à segurança nacional e que ele esteja 

disposto a aceitar tanto uma certa diminuição na segurança nacional, para que haja um certo aumento na 

liberdade de imprensa, quanto uma certa diminuição na liberdade de imprensa para que haja um certo aumento 

na segurança nacional”. ALEXY, op. cit., p. 168. 
53 Ibidem, p. 173. 
54 ALEXY, loc. cit.  
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Também não procederia a crítica de que o sopesamento gera decisões casuísticas, 

posto que uma decisão judicial é, pela sua própria natureza, a resolução de um caso particular, 

mas que com a aplicação da lei de colisão extrai-se uma regra universalizável para os casos 

futuros semelhantes
55

.     

          

2.2.2.3  Princípios e valores 

  

Alexy afirma que tanto os valores como os princípios podem colidir e serem 

sopesados
56

. Contudo, deixa claro que as duas formas de sopesamento são diferentes, 

possuindo pontos de contraste extremamente relevantes. Os princípios, como mandamentos 

de otimização, são estruturados a partir dos conceitos deontológicos, que trabalham com os 

juízos de dever ou de dever-ser. São eles os deveres universais de obrigatoriedade, proibição e 

permissividade. Os valores, por outro lado, fazem parte do nível axiológico, que trabalha com 

o conceito de bom
57

. 

“Bom” é a expressão de um critério de valoração global. A diferença com os 

princípios é que estes têm que sopesar ou balancear diversos critérios de valoração. 

Uma coisa pode ser considerada boa dependendo do critério que se adote. Se 

existe apenas um critério não há maiores problemas. Uma cadeira pode ser considerada boa 

ou má tomando como parâmetro o critério de resistência, por exemplo. Contudo, havendo 

mais de um critério concorrente, devem eles ser sopesados, porque nenhum deles, a priori, 

prevalece sobre o outro
58

. O que será considerado desejável, no caso, é fruto da aplicação da 

lei de colisão entre critérios de valoração distintos, mediante o princípio da proporcionalidade. 

A solução ofertada não será considerada a melhor (nível axiológico), mas a devida (nível 

deontológico). Nas palavras do autor:  

 
Em geral, valorações baseiam-se em diversos critérios, entre os quais é necessário 

sopesar, porque esses critérios competem entre si. A classificação como “bom” é, 

então, expressão de uma valoração global. A aplicação de critérios de valoração 
entre os quais é necessário sopesar corresponde à aplicação de princípios. [...] Seu 

contraponto são os critérios de valoração que, como as regras, são aplicáveis 

independentemente de sopesamento. Esses critérios serão chamados de regras de 

valoração [...] O que se acabou de afirmar corresponde exatamente ao modelo de 

princípios. A diferença entre princípios e valores é reduzida, assim, a um ponto. 

Aquilo que, no modelo de valores, é prima facie o melhor é, no modelo de 

princípios, prima facie devido; e aquilo que é, no modelo de valores, 
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definitivamente o melhor é, no modelo de princípios, definitivamente devido. 

Princípios e valores diferenciam-se, portanto, somente em virtude de seu caráter 

deontológico, no primeiro caso, e axiológico, no segundo59. 

 

2.3 DWORKIN E ALEXY: UM BREVE PANORAMA CONTEXTUAL 

 

Antes de iniciarmos o núcleo temático da presente dissertação, ou seja, a leitura 

que a doutrina brasileira especializada vem empreendendo dos estudos de Dworkin e Alexy, 

faz-se necessário tecer alguns comentários sobre as diferenças de contexto em que as duas 

formulações teóricas foram produzidas. 

Como visto no capítulo sobre Dworkin, o modelo de regras oferecido pelo autor 

norte-americano para a solução dos chamados casos difíceis (hard cases) está profundamente 

relacionado ao contexto do positivismo jurídico de cunho hartiano, no sentido de refutar suas 

teses. Dentro da concepção positivista só haveria um tipo de norma jurídica, a regra, que se 

limitaria a descrever comportamentos e situações jurídicas, devendo os casos de lacuna ou 

dubiedade legal ser resolvidos por meio de razões ou princípios extrajurídicos, que não 

coagiriam o juiz, podendo ele decidir, nesses casos, por meio da sua discricionariedade. 

Dworkin vai formular a tese da única resposta correta
60

, concebendo um sistema jurídico que 

abriga duas espécies normativas distintas: as regras e os princípios, sendo estes uma exigência 

de justiça, igualmente vinculante para a atividade jurisdicional.  

Alexy, por sua vez, vai construir uma teoria procedimental da argumentação 

jurídica, na qual a noção de razão prática é nuclear
61

, pelo que a influência da teoria do 

discurso habermasiana será determinante na formulação dos enunciados jurídicos e sua 

pretensão de correção
62

. A teoria da argumentação delineada por Robert Alexy, a base da sua 

teoria dos direitos fundamentais, é uma tentativa de justificar as afirmações normativas da 

ciência do direito. Com base nas ideias de Hare
63

 e Toulmin
64

, a teoria do discurso prático 

busca a fundamentação racional das proposições normativas que guiam a ação humana, 
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aduzindo que por trás de toda prescrição há uma razão G justificada por uma regra R, que 

pode ser inferida logicamente
65

. 

A respeito da influência das ideias de Habermas
66

 nas teses defendidas por Alexy, 

segue trecho elucidativo de Bustamante: 

 
Como já dito, é na teoria do discurso habermasiana que Alexy foi buscar o conceito 

de razão prática. Assim, tanto para Habermas quanto para ele, um enunciado 

normativo será correto somente se puder ser o resultado de um procedimento 

comunicativo capaz de lhe conferir um grau satisfatório de racionalidade. Nesta 
medida, Habermas insurge-se contra as várias vertentes do decisionismo jurídico 

(conseqüência de certas concepções positivistas, que crêem ser impossível um 

controle racional de juízos de valores), o qual equipara a legitimidade à legalidade, 

admitindo qualquer conteúdo para as normas jurídicas válidas num dado Estado67.  

 

Salientamos que o objetivo do nosso trabalho é, no que toca a seu aspecto 

descritivo, retratar de forma fidedigna como as ideias defendidas por Dworkin e Alexy vêm 

sendo compreendidas e abordadas pelos juristas nacionais. Pode parecer ao leitor mais crítico 

que não exista essa relação necessária entre os dois autores, especialmente em vista do 

contexto em que cada qual desenvolveu seus estudos, a despeito de podermos enquadrá-los na 

ampla corrente que se convencionou chamar de pós-positivismo, denominação nem sempre 

muito precisa.  

Contudo, como será percebido, a doutrina brasileira vem trabalhando  os dois 

juristas em conjunto, parecendo-nos, por vezes, ter se estabelecido o lugar comum de que 

Alexy deu continuidade aos estudos de Dworkin.  Achamos por bem esclarecer que estamos 

cientes de que essa relação entre os dois autores não é necessária, podendo redundar, em 

última instância, em simplificações dos modelos teóricos propostos por eles.     

 

2.4 O MODELO ORIGINAL 

 

Após um retrospecto geral daquilo que se vem intitulando teoria dos princípios, a 

partir dos delineamentos gerais traçados por Ronald Dworkin e Robert Alexy, que 

aprofundaram e sistematizaram o estudo da norma, suas espécies e modo de aplicação, nos 

debruçaremos sobre a repercussão que a teoria vem tendo na doutrina especializada do Brasil. 

A partir de Dworkin, convencionou-se que as normas jurídicas se dividem em 

regras e princípios, cada uma com sua estrutura e critérios distintivos. Os princípios jurídicos, 
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vistos até então como meras razões extrajurídicas que poderiam auxiliar o magistrado na 

decisão, devido à influência do positivismo jurídico de cunho hartiano, passam a ser vistos 

também como juízos de dever-ser, dotados de força cogente e vinculante. Os princípios 

jurídicos, na visão do autor norte-americano, são uma exigência de justiça do sistema, 

responsáveis não só pela fundamentação das regras como pela sua própria evolução. 

Com Alexy, a possibilidade de um discurso racional no âmbito do direito ganha 

força e o autor propugna uma teoria dos direitos fundamentais dotada de cientificidade. 

Aprofunda a distinção entre regras e princípios e estatui que os princípios são juízos 

deontológicos, diferentes dos conceitos axiológicos, pois possuem uma estrutura de 

mandamentos de otimização. Em razão de sua dimensão de peso, quando entram em conflito, 

os princípios são regulados pela lei de colisão. A máxima da proporcionalidade instruirá o 

intérprete sobre qual dos princípios irá prevalecer no caso, segundo os critérios da adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O resultado desse processo fomentará 

uma norma de direito fundamental condicionada (adscripta), dotada de estrutura de regra, e 

que será tomada como razão de decidir nos casos futuros semelhantes. 

  Firmadas as premissas básicas do modelo original, passamos agora à análise da 

repercussão e do prestígio que essas teses vêm tendo entre os estudiosos no Brasil. Algumas 

perguntas se apresentam como prementes: como o estudo da norma vem sendo empreendido 

na doutrina tupiniquim e qual a influência desses autores estrangeiros? Quais às críticas a esse 

modelo proposto? São críticas que visam aprimorá-lo ou descartá-lo? Ou são críticas de 

adaptação, que questionam como a teoria vem sendo incorporada à realidade jurídica 

brasileira? A adoção da teoria dos princípios satisfaz a demanda por racionalidade do discurso 

jurídico? Enfim, as teses desses autores são aceitas ou refutadas pelos juristas brasileiros que 

se dedicam ao seu estudo? E se aceitas, com que temperamentos? 
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3 CRÍTICAS INTERNAS 

 

3.1 CRÍTICAS DE APRIMORAMENTO OU A PRIORI 

 

3.1.1 A proporcionalidade e a ponderação como postulados e a relativização dos critérios 

de distinção entre as normas. Humberto Ávila 

 

Um dos principais expoentes da teoria dos princípios no Brasil é Humberto Ávila; 

autor de um livro homônimo que procura contribuir com a definição e aplicação dos 

princípios e das regras, distancia suas ideias dos critérios usuais assentes na doutrina 

especializada
68

.  

Ávila, inicialmente, faz um retrospecto das principais ideias no campo das 

definições das espécies normativas, oferecendo um panorama que passa por Josef Esser, Karl 

Larenz e Canaris, autores, segundo ele, que propõem uma distinção fraca (de grau) entre 

regras e princípios, até Dworkin e Alexy, taxados de autores que fazem uma distinção forte 

(qualitativa)
69

. Desse “apanhado” doutrinário, conclui o autor brasileiro que são quatro os 

critérios que distinguem os princípios das regras, numa abordagem que se revela descritiva: 1) 

Critério do carácter hipotético-condicional: as regras possuem um carácter hipotético 

condicional (se, então) que as tornam imediatamente aplicáveis se satisfeitas suas condições; 

já os princípios apenas indicam o caminho a seguir, o fundamento do qual se parte. 2) Critério 

do modo final de aplicação: as regras instituem obrigações definitivas, absolutas e são 

aplicadas no modo tudo ou nada; já os princípios são aplicados gradualmente, por serem 

mandamentos de otimização, podendo ser preteridos no caso concreto
70

. 3) Critério do 

relacionamento normativo: na colisão de regras, apenas uma delas pode ser considerada 

válida, desde que não haja uma exceção; os princípios não perdem a validade quando entram 

em choque entre si, devendo o aplicador definir qual deles tem maior peso no caso concreto 

(dimensão de peso), mediante a ponderação, sempre dependente das possibilidades fáticas e 

                                                             
68 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 29-30. 
69 Ibidem, p. 42. 
70 “Alexy, apesar de atribuir importância à criação de exceções e de salientar o seu distinto caráter prima facie, 

define as regras como normas cujas premissas são ou não diretamente preenchidas e que não podem nem devem 

ser ponderadas. Segundo o autor, as regras instituem obrigações definitivas, já que não superáveis por normas 

contrapostas, enquanto os princípios instituem obrigações prima facie, na medida em que podem ser superadas 

ou derrogadas em função de outros princípios colidentes”. Ibidem, p. 48 (grifos do autor). 
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normativas
71

. 4) Critério do fundamento axiológico: os princípios são fundamentos 

normativos axiológicos no caminho de construção da norma; as regras apenas descrevem 

comportamentos
72

. 

Embora reconheça o valor acadêmico e intelectual das distinções apontadas, Ávila 

entende que as diferenças elencadas como definitivas são, na verdade, meramente 

contingentes
73

. 

   Essa percepção do autor passa, em suas próprias palavras, por uma concepção 

da norma como resultado do processo de interpretação, fazendo um contraste entre dispositivo 

de lei ou dispositivo normativo e norma. O primeiro seria o significante, o texto, e o segundo 

o significado, o resultado do trabalho de compreensão do intérprete. Nas palavras do autor: 

 
Normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da 

interpretação sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se 

constituem no objeto da interpretação; e as normas, no seu resultado. 

[...] é preciso substituir a convicção de que o dispositivo identifica-se com a norma, 

pela constatação de que o dispositivo é o ponto de partida da interpretação. 

Enfim, é justamente porque as normas são construídas pelo intérprete a partir dos 

dispositivos que não se pode chegar à conclusão de que este ou aquele dispositivo 

contém uma regra ou um princípio. Essa qualificação normativa depende de 

conexões axiológicas que não estão incorporadas ao texto nem a ele pertencem, mas 

são, antes, construídas pelo próprio intérprete74.  

 

Para Ávila, essa assimilação do processo interpretativo descredencia os critérios 

usuais mencionados pela doutrina, posto que a qualificação da norma como regra ou princípio 

só se dará ao cabo da atividade do intérprete.   

Nessa toada, o autor desmerece o primeiro critério, já que qualquer norma pode 

ser reformulada, do ponto de vista semântico, de forma a possuir uma hipótese de incidência 

seguida de uma consequência. Por outro lado, em qualquer norma, mesmo havendo uma 

hipótese seguida de uma consequência, há referência a fins a serem alcançados (fundamento). 

                                                             
71 “Dworkin sustenta que os princípios, ao contrário das regras, possuem uma dimensão de peso que se 

exterioriza na hipótese de colisão, caso em que o princípio com peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem 

que este perca sua validade. [...] Alexy afirma que os princípios jurídicos consistem apenas em uma espécie de 

norma jurídica por meio da qual são estabelecidos deveres de otimização, aplicáveis em vários graus, segundo as 

possibilidades normativas e fáticas. No caso de colisão entre os princípios a solução não se resolve com a 
determinação imediata de prevalência de um princípio sobre outro, mas é estabelecida em função da ponderação 

entre os princípios colidentes, em função da qual um deles, em determinadas circunstâncias concretas, recebe a 

prevalência. Essa espécie de tensão e o modo como ela é resolvida é o que distingue os princípios das regras: 

enquanto no conflito entre regras é preciso verificar se a regra está dentro ou fora de determinada ordem jurídica, 

naquele entre princípios o conflito já se situa no interior dessa mesma ordem”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos 

princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 56. 
72 Ibidem, p. 42-43.  
73 Ibidem, p. 27. 
74 Ibidem, p. 33, 37 (grifos do autor). 
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O qualificativo de princípio ou de regra depende do uso argumentativo, e não da estrutura 

hipotética
75

. O mesmo dispositivo de lei pode dar origem a uma regra ou a um princípio, 

dependendo do enfoque argumentativo do intérprete. 

Quanto ao segundo critério, Ávila afirma que só se pode falar em aplicação 

absoluta da regra quando seu sentido restar integralmente preenchido, contrastadas as razões 

que endossam sua validade
76

. Não se pode falar em aplicação ou dever absoluto emanado de 

uma regra a partir do conteúdo preliminar oferecido pelo dispositivo legislado. Qualquer 

razão prima facie pode ceder em vista de razões contrárias, específicas do caso concreto e não 

aventadas pelo legislador. Dessa forma, pode-se dizer que as regras também podem ser 

ponderadas
77

. Diga-se, ainda, que não raro as regras são dotadas de expressões jurídicas vagas 

ou relativamente indeterminadas, tornando tortuosa sua aplicação. Dessa maneira, todas as 

normas seriam potencialmente carentes de conteúdo, sendo a vagueza um atributo de qualquer 

delas, sejam regras ou princípios.  

Assim, Ávila, ao contrário de Dworkin e Alexy
78

, prefere definir os princípios 

como “normas que geram, para a argumentação, razões substanciais (substantive reasons) 

ou razões finalísticas (goal reasons)”
79

, ao passo que as regras seriam “normas que geram, 

para a argumentação, razões de correção (rightness reasons) ou razões autoritativas 

(authority reasons)”
80

. 

No que toca ao critério do conflito ou relacionamento normativo, o autor 

posiciona-se no sentido de que a ponderação não é método de aplicação privativo dos 

                                                             
75 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013.  p. 46. 
76 Ibidem, p. 52. 
77 “Enfim, no caso de aplicação de regras o aplicador também pode considerar elementos específicos de cada 
situação, embora sua utilização dependa de um ônus de argumentação capaz de superar as razões para 

cumprimento da regra. A ponderação é, por consequência, necessária. Isso significa que o traço distintivo não é o 

tipo de obrigação instituído pela estrutura condicional da norma, se absoluta ou relativa, que irá enquadrá-la 

numa ou noutra categoria de espécie normativa. É o modo como o intérprete justifica a aplicação dos 

significados preliminares dos dispositivos, se frontalmente finalístico ou comportamental, que permite o 

enquadramento numa ou noutra espécie normativa”. Ibidem, p. 54. 
78 “Importa ressaltar, outrossim, que também não é coerente afirmar, como fazem Dworkin e Alexy, cada qual a 

seu modo, que, se a hipótese prevista por uma regra ocorrer no plano dos fatos, a consequência normativa deve 

ser diretamente implementada. De um lado, há casos em que as regras podem ser aplicadas sem que suas 

condições sejam satisfeitas. É o caso da aplicação analógica de regras: nesses casos, as condições de 

aplicabilidade das regras não são implementadas, mas elas são, ainda assim, aplicadas, porque os casos não 
regulados assemelham-se aos casos previstos na hipótese normativa que justifica a aplicação da regra. E há casos 

em que as regras não são aplicadas apesar de suas condições terem sido satisfeitas. É o caso de cancelamento da 

razão justificadora da regra por razões consideras superiores pelo aplicador diante do caso concreto. Isso 

significa, pois, que ora as condições de aplicabilidade da regra não são preenchidas, e a regra mesmo assim é 

aplicada; ora as condições de aplicabilidade da regra são preenchidas e a regra, ainda assim, não é aplicada. 

Rigorosamente, portanto, não é plausível sustentar que as regras são normas cuja aplicação é certa quando suas 

premissas são preenchidas”. ÁVILA, loc. cit.  
79 Ibidem, p. 53. 
80 Ibidem, p. 54. 
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princípios. Qualquer norma, na estrutura preliminar oferecida pelo legislador, pode carecer de 

significado e demandar a técnica da ponderação, entendida esta como “[...] sopesamento de 

razões e contrarrazões que culmina com a decisão de interpretação [...]”
81

. Às regras também 

se poderia atribuir peso ou medida quando o caso concreto se tornasse problemático, com o 

surgimento de situações não previstas pelo legislador. A crítica ao modelo, que situa a 

ponderação como modo de aplicação exclusivo dos princípios, é que ele consideraria as regras 

apenas no plano abstrato, da validade
82

. O contato do dispositivo de lei com a realidade exige 

do intérprete um sopesamento de razões, mesmo cuidando-se de regras, para se chegar à 

norma do caso concreto. A ponderação de razões, contrárias e a favor, é um sintoma natural 

do processo de concretização da regra. A própria escolha entre fazer uso da regra geral ou de 

sua exceção pode requerer um balanceamento de razões
83

. 

Eis um ponto nevrálgico das ideias professadas por Ávila, que o distanciam das 

teses que caracterizaram o modelo original, delineado pelos autores estrangeiros. O jurista 

brasileiro preleciona que as regras também podem ser ponderadas ou balanceadas. Para não 

deixar margem a dúvidas, segue trecho do autor: “em alguns casos as regras entram em 

conflito sem que percam sua validade, e a solução para o conflito depende da atribuição de 

um peso maior a uma delas”
84

.  

No que concerne ao último critério, o autor indica sua fragilidade ao declarar que 

toda regra tem sua razão de ser, e que, portanto, também espelha valores e finalidades. 

Ávila assevera que qualquer proposta de dissociação entre princípios e regras deve 

priorizar o exame da estrutura dos princípios, de modo a permitir que se possa verificar a 

controlabilidade racional das decisões e enunciados neles baseados
85

. Ademais, a proposta 

deve ter em vista que o plano concreto de aplicação das normas revela-se muito mais 

complexo e potencialmente problemático do que o plano abstrato, que é uma fase preliminar 

de análise e não exaustiva da norma. No plano concreto são levadas em consideração 

                                                             
81 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 57. 
82 Ibidem, p. 58. 
83 Ibidem, p. 59. 
84 Ibidem, p. 57. 
85 “De outro lado, pode-se investigar os princípios de maneira a privilegiar o exame de sua estrutura, 

especialmente para nela encontrar um procedimento racional de fundamentação que permita tanto especificar as 

condutas necessárias à realização dos valores por eles prestigiados quanto justificar e controlar sua aplicação 

mediante reconstrução racional dos enunciados doutrinários e das decisões judiciais. Nessa hipótese prioriza-se o 

caráter justificativo dos princípios e seu uso racionalmente controlado. A questão crucial deixa de ser a 

verificação dos valores em jogo, para se constituir na legitimação de critérios que permitam aplicar 

racionalmente esses mesmos valores. Esse é, precisamente, o caminho perseguido por esse estudo”. Ibidem, p. 

71. 
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inúmeras variáveis na busca da significação do enunciado
86

. Por fim, ressalta que qualquer 

distinção que se formular será precária, uma hipótese provisória que poderá ser revista na 

própria prática argumentativa; princípios e regras são categorias criadas pelo discurso a partir 

do problema que se apresenta ao intérprete, não estando previamente incorporadas ao texto 

analisado
87

. Por isso, o mesmo dispositivo de lei pode dar origem a mais de uma norma. 

Aliás, para Ávila, é imperativo que o aplicador procure a formulação de princípios (ou mais 

de um princípio) e regras (ou mais de uma regra) a partir do mesmo texto normativo
88

.  

Após indicar os referidos fundamentos de qualquer proposta dissociativa entre 

regras e princípios, Ávila formula seus critérios diferenciadores. Consideramos essa proposta 

como uma abordagem prescritiva da teoria dos princípios. São três os critérios prescritos pelo 

autor. 

O primeiro critério é o da natureza do comportamento prescrito. Os princípios são 

normas “imediatamente finalísticas”, enquanto as regras são “imediatamente descritivas”. Em 

razão dessas características, as regras indicam a necessidade de se adotar um “comportamento 

prescrito” e os princípios, como estabelecem estados ideais a serem atingidos, instituem um 

“comportamento necessário”
89

. 

O segundo é o da natureza da justificação exigida. Como as regras são normas que 

possuem maior detalhamento da conduta a ser adotada, sobressaindo-se o aspecto descritivo, 

“[...] o aplicador deve argumentar de modo a fundamentar uma avaliação de 

correspondência da construção factual à descrição normativa e à finalidade que lhe dá 

suporte”
90

. Já os princípios, por priorizarem o aspecto finalístico, o estado ideal visado pela 

norma, são dotados de baixa densidade descritiva, conferindo o ônus ao aplicador de “[...] 

                                                             
86

 “Uma análise mais atenta das referidas distinções entre princípios e regras demonstra que os critérios 

utilizados pela doutrina muitas vezes manipulam, para a interpretação abstrata das normas, elementos que só 

podem ser avaliados no plano concreto de aplicação das normas. Ao fazê-lo, elegem critérios abstratos de 

distinção que, no entanto, podem não ser – e com frequência não o são – confirmados na aplicação concreta. 

Com isso, a classificação, em vez de auxiliar na aplicação do Direito, termina por obstruí-la. Em vez de aliviar o 

ônus de argumentação do aplicador do Direito, elimina-o”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da 

definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 72. 
87 Ibidem, p. 74. 
88 “Um ou mais dispositivos podem funcionar como ponto de referência para a construção de regras, princípios e 

postulados. Ao invés de alternativas exclusivas entre as espécies normativas, de modo que a existência de uma 
espécie excluiria a existência das demais, propõe-se uma classificação que alberga alternâncias inclusivas, no 

sentido de que os dispositivos podem gerar, simultaneamente, mais de uma espécie normativa. Um ou vários 

dispositivos, ou mesmo a implicação lógica deles decorrente, pode experimentar uma dimensão imediatamente 

comportamental (regra), finalística (princípio) e/ou metódica (postulado). [...] O que aqui se propõe é justamente 

a superação desse enfoque baseado numa alternativa exclusiva das espécies normativas, em favor de uma 

distinção baseada no caráter pluridimensional dos enunciados normativos, pelos fundamentos já expostos”. 

Ibidem, p. 75, 77 (grifos do autor). 
89 Ibidem, p. 78-79. 
90 Ibidem, p. 80.  



34 
 

argumentar de modo a fundamentar uma avaliação de correlação entre os efeitos da conduta 

a ser adotada e a realização gradual do estado de coisas exigido”
91

.  

O terceiro e último critério é o da medida de contribuição para a decisão. Os 

princípios são normas que não pretendem gerar uma solução específica para o caso, mas 

contribuir para a decisão. As regras, ao contrário, possuem a pretensão de abranger 

integralmente os aspectos relevantes do caso, determinando uma solução específica
92

. 

Além dos critérios de diferenciação entre princípios e regras, Ávila inova ao 

introduzir a categoria dos postulados, a partir de uma releitura das ideias propostas por Alexy. 

 

3.1.1.1 Os postulados hermenêuticos e normativos aplicativos 

 

Como antecipado, além das regras e dos princípios, Ávila menciona a outra 

categoria de normas: os postulados. Esses se dividem em hermenêuticos e normativos 

aplicativos. Os primeiros se destinam à compreensão geral do direito; os segundos, a 

estruturar sua aplicação concreta
93

. Ávila cita como exemplo de postulado hermenêutico o da 

unidade do ordenamento, tendo como subelementos o postulado da coerência e da 

hierarquia
94

. Por sua vez, os postulados normativos aplicativos se dividem em inespecíficos e 

específicos. 

Os postulados surgem para solucionar questões relacionadas com a aplicação das 

normas, sejam regras ou princípios. São metanormas ou normas de segundo grau, dirigidas ao 

intérprete. Por orientarem a aplicação das demais normas do ordenamento, não se relacionam 

diretamente com elas; não há tensão ou conflito entre as metanormas e as normas
95

.  

Ávila defende a ideia do postulado como uma categoria à parte das regras e dos 

princípios, em razão de atuar em um nível superior e ter uma função diversa
96

, não se tratando 

de uma mera questão de nomenclatura. Posiciona-se o autor que nominar igualmente 

                                                             
91 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 81. 
92 “Os princípios possuem, pois, pretensão de complementaridade, na medida em que, sobre abrangerem apenas 

parte dos aspectos relevantes para uma tomada de decisão, não têm a pretensão de gerar uma solução específica, 

mas de contribuir, ao lado de outras razões, para a tomada de decisão. Os princípios são, pois, normas com 
pretensão de complementaridade e parcialidade. [...] As regras possuem, em vez disso, pretensão terminativa, na 

medida em que, sobre pretenderem abranger todos os aspectos relevantes para a tomada de decisão, têm a 

pretensão de gerar uma solução específica para a questão. O preenchimento das condições de aplicabilidade é a 

própria razão de aplicação das regras. As regras são, pois, normas preliminarmente decisivas e abarcantes”. 

Ibidem, p. 84 (grifos do autor). 
93

 Ibidem, p. 142. 
94 Ibidem, p. 144-145. 
95 Ibidem, p. 143. 
96 Ibidem, p. 158. 
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fenômenos diversos é prejudicial no desenvolvimento de um trabalho científico, gerando 

confusões terminológicas
97

. Escreve: 

 

Enquanto os princípios e as regras são o objeto da aplicação, os postulados 

estabelecem os critérios de aplicação dos princípios e das regras. E enquanto os 

princípios e as regras servem de comandos para determinar condutas obrigatórias, 

permitidas e proibidas, ou condutas cuja adoção seja necessária para atingir fins, os 

postulados servem como parâmetros para a realização de outras normas. [...] Em 

todos os casos de utilização dos postulados sempre há um raciocínio que é feito 

relativamente à aplicação de outras normas do ordenamento jurídico98. 
 

Isso demonstra que esses exames investigam o modo como devem ser aplicadas 

outras normas, quer estabelecendo os critérios, quer definindo as medidas. De 

qualquer forma, as exigências decorrentes da razoabilidade, da proporcionalidade e 

da proibição de excesso vertem sobre outras normas não, porém, para atribuir-lhes 

sentido, mas para estruturar racionalmente sua aplicação. Sempre há uma outra 

norma por trás da aplicação da razoabilidade, da proporcionalidade e da 

excessividade. Por esse motivo, é oportuno tratá-las como metanormas. E, como elas 

estruturam a aplicação de outras normas, com elas não se confundindo, é oportuno 

fazer referência a elas com outra nomenclatura. Daí a utilização do termo 

“postulado”, a indicar uma norma que estrutura a aplicação de outras99. 

 

Ao considerar que a coerência é um postulado hermenêutico, independente da 

proporcionalidade e da ponderação, Ávila deixa entrever que não existe uma correlação 

necessária entre a ponderação e o dever de coerência. Para Ávila, o postulado da coerência 

impõe ao “[...] intérprete, entre outros deveres, a obrigação de relacionar as normas com as 

normas que lhe são formal ou materialmente superiores.”
100

 

O postulado da coerência estabelece uma relação entre enunciados. Aquilo que for 

enunciado pelo intérprete deverá encontrar fundamentação em algum enunciado mais geral, 

que possa reconduzir ao sistema
101

. Mas Ávila também propõe uma noção circular da 

coerência, na qual não apenas as normas superiores condicionariam as inferiores, como 

também as inferiores influenciariam a determinação de sentido das superiores, além de 

relações horizontais entre as normas
102

. 

Para os propósitos deste trabalho, nos interessa a segunda espécie de postulados: 

os normativos aplicativos. Estes, como dito, são de dois tipos: inespecíficos e específicos, 

conforme seja o grau de indeterminação dos elementos e dos critérios que os pautam.  

                                                             
97 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 160. 
98 Ibidem, p. 158. 
99

 Ibidem, p. 159 (grifos do autor). 
100 Ibidem, p. 145.  
101 Ibidem, p. 151. 
102 Ibidem, p. 148. 
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Os postulados normativos aplicativos surgem para solucionar questões 

relacionadas com a aplicação do direito. São chamados de metanormas, ou normas de 

segundo grau, porque impõem deveres ou critérios na aplicação de outras normas. Não são 

dirigidos ao poder público e aos cidadãos, mas ao intérprete. Assim, não há que se falar em 

conflitos entre regras ou princípios com os postulados, pois estes se situam em um nível 

acima das outras normas (são normas de segundo grau), indicando como devem ser 

aplicadas
103

.  

Postulados como o da ponderação, concordância prática, proibição de excesso e 

da otimização são considerados deveres estruturais inespecíficos porque não oferecem 

elementos ou critérios que auxiliem o intérprete em sua decisão. São ideias vagas e gerais. 

Essa perspectiva concebe a ponderação como uma técnica extremamente ampla, destoando de 

sua demarcação no modelo original, que a restringia aos princípios, concebendo-a como um 

modo de aplicação inerente a eles. Segue trecho de Ávila:  

 

Como será demonstrado, a ponderação exige sopesamento de quaisquer elementos 

(bens, interesses, valores, direitos, princípios, razões) e não indica como deve ser 

feito esse sopesamento. Os elementos e os critérios não são específicos. A 

concordância prática funciona de modo semelhante: exige-se a harmonização entre 
elementos, sem dizer qual a espécie desses elementos. Os elementos a serem objeto 

de harmonização são indeterminados. A proibição de excesso também estabelece 

que a realização de um elemento não pode resultar na aniquilação do outro. Os 

elementos a serem objeto de preservação mínima não são indicados. Da mesma 

forma, o postulado da otimização estabelece que determinados elementos devem ser 

maximizados, sem dizer quais, nem como. [...] Nessas hipóteses os postulados 

normativos exigem o relacionamento entre elementos, sem especificar, porém, quais 

os elementos e os critérios que devem orientar a relação entre eles. São postulados 

normativos eminentemente formais. Constituem, pois, em meras ideias gerais, 

despidas de critérios orientadores de aplicação, razão pela qual são denominados, 

neste estudo, de postulados inespecíficos (ou incondicionais)104. 

 

Em relação especificamente ao postulado da ponderação, Ávila deixa claro que é 

uma técnica de decisão que não possui uma estrutura bem delineada, posto que não designa 

qual critério seguir no sopesamento dos diferentes interesses, bens, valores, direitos, 

princípios e razões. Alega que a doutrina, em razão da falta de elementos da ponderação, 

procura associá-la com postulados específicos, como o da proporcionalidade e o da 

razoabilidade.  

Ávila propõe, contudo, etapas na aplicação do postulado da ponderação com o 

objetivo de torná-lo mais estruturado. Diz o autor:  

                                                             
103 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 143. 
104 Ibidem, p. 163 (grifos do autor). 
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Pode-se, no entanto, sejam quais forem os elementos objeto de ponderação, evoluir 

para uma ponderação intensamente estruturada, que poderá ser utilizada na aplicação 

dos postulados específicos. Para atingir esse desiderato, algumas etapas são 

fundamentais. [...] A primeira delas é a da preparação da ponderação [...] Nessa 

fase devem ser analisados todos os elementos e argumentos, o mais exaustivamente 

possível. É comum proceder-se a uma ponderação sem indicar, de antemão, o que, 

precisamente, está sendo objeto de sopesamento. Isso, evidentemente, viola o 

postulado científico da explicitude das premissas, bem como o princípio jurídico da 

fundamentação das decisões, ínsito ao conceito de Estado de Direito. [...] A segunda 

etapa é a da realização da ponderação [...] em que se vai fundamentar a relação 

estabelecida entre os elementos objeto de sopesamento. No caso da ponderação de 
princípios, essa deve indicar a relação de primazia entre um e outro. [...] A terceira 

etapa é a da reconstrução da ponderação [...] mediante a formulação de regras de 

relação, inclusive de primazia entre os elementos objeto de sopesamento, com a 

pretensão de validade para além do caso105.  

 

Ávila percebe os postulados da ponderação e da proporcionalidade como 

metanormas distintas, devido à presença de critérios de decisão no âmbito deste último.    

O autor rotula a proporcionalidade como um postulado específico, pois ele só 

pode ser aplicado se houver uma relação necessária entre meio e fim (relação de causalidade), 

a ser caracterizada pelo exame da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em 

sentido estrito
106

. Ou seja, para que se efetive o postulado da proporcionalidade deve o 

intérprete perquirir se há uma relação de causalidade entre determinada medida e o fim que 

ela visa promover, passando pelos exames da adequação (A medida é apta a atingir o fim que 

se propõe), necessária (Não existe uma medida concorrente menos gravosa) e estritamente 

proporcional (A sua adoção deve trazer mais benefícios que prejuízos).
107

  

Quanto ao postulado da razoabilidade, o autor aduz que pretende relacionar as 

normas gerais com as peculiaridades do caso concreto, evitando discrepâncias entre o 

propósito das normas e sua efetiva aplicação no mundo real. Assim, a razoabilidade reclama 

                                                             
105 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 165 (grifos do autor). 
106 Ibidem, p. 184. 
107 Sobre o postulado da proporcionalidade, escreve Ávila: “Ele se aplica apenas a situações em que há uma 

relação de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de tal sorte que se 

possa proceder aos três exames fundamentais: o da adequação (o meio promove o fim?), o da necessidade 

(dentre os meios disponíveis e igualmente adequados para promover o fim, não há outro meio menos restritivo 

do(s) direito(s) fundamentais afetados?) e o da proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens trazidas pela 
promoção do fim correspondem às desvantagens provocadas pela adoção do meio?)”. Ibidem, p. 183. No que 

respeita à relação entre a proporcionalidade e os postulados inespecíficos da proibição de excesso e da 

concordância prática, assevera que: “O postulado da proporcionalidade não é igual ao da concorrência prática: 

esse último exige a realização máxima de valores que se imbricam, também sem qualquer referência ao modo de 

implementação dessa otimização, enquanto a proporcionalidade relaciona o meio relativamente ao fim, em 

função de uma estrutura racional de aplicação. O postulado da proporcionalidade não se confunde com o da 

proibição de excesso: esse último veda a restrição da eficácia mínima de princípios, mesmo na ausência de um 

fim externo a ser atingido, enquanto a proporcionalidade exige uma relação proporcional de um meio 

relativamente a um fim”. Ibidem, p. 187 (grifos do autor). 
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uma relação de equivalência entre o critério diferenciador considerado e a medida adotada
108

. 

Portanto, para Ávila, os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade são diferentes e 

não se confundem
109

.  

Ávila promove profundas alterações no modelo original delineado por Dworkin e 

Alexy. Enquadra os referidos autores entre aqueles que defendem uma distinção estrutural 

(forte ou qualitativa) entre as regras e os princípios, ao mesmo tempo apontando para a 

insuficiência dessa corrente
110

. Reformula os critérios de distinção e introduz a categoria dos 

postulados. O conceito de ponderação é ampliado ao máximo, a fim de englobar qualquer 

processo argumentativo de sopesamento de razões e contrarrazões, o que significa que as 

regras também seriam dotadas de uma dimensão de peso e poderiam ser ponderadas e 

afastadas no caso concreto. 

A determinação do sentido da norma pelo intérprete é um processo tão marcante 

em Ávila que achamos que os critérios diferenciadores entre as espécies normativas que ele 

oferece são duvidosos, posto que estão acentuadamente sujeitos às vicissitudes contingenciais 

do processo interpretativo, embora o autor argumente que o aplicador não possui a liberdade 

de definir uma norma como princípio a partir de um dispositivo que só possa ser interpretado 

como uma regra e vice-versa
111

.     

 

 

 

                                                             
108 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 179. Veja-se, também, o seguinte trecho na p. 173: “Relativamente à razoabilidade, 
dentre tantas acepções, três se destacam. Primeiro, a razoabilidade é utilizada como diretriz que exige a relação 

das normas gerais com as individualidades do caso concreto, quer mostrando sob qual perspectiva a norma deve 

ser aplicada, quer indicando em quais hipóteses o caso individual, em virtude de suas especificidades, deixa de 

se enquadrar na norma geral. Segundo, a razoabilidade é empregada como diretriz que exige uma vinculação das 

normas jurídicas com o mundo ao qual elas fazem referência, seja reclamando a existência de um suporte 

empírico e adequado a qualquer ato jurídico, seja demandando uma relação congruente entre a medida adotada e 

o fim que ela pretende atingir. Terceiro, a razoabilidade é utilizada como diretriz que exige a relação de 

equivalência entre duas grandezas”. 
109 “O postulado da proporcionalidade não se identifica com o da razoabilidade: esse exige, por exemplo, a 

consideração das particularidades individuais dos sujeitos atingidos pelo ato de aplicação concreta do Direito, 

sem qualquer menção a uma proporção entre meios e fins”. Ibidem, p. 187 (grifos do autor). 
110 Ibidem, p. 95. 
111 “Como o intérprete tem a função de medir e especificar a intensidade da relação entre o dispositivo 

interpretado e os fins e valores que lhe são, potencial e axiologicamente, sobrejacentes, ele pode fazer a 

interpretação jurídica de um dispositivo hipoteticamente formulado como regra ou como princípio. Tudo 

depende de conexões valorativas que, por meio da argumentação, o intérprete intensifica ou deixa de intensificar 

e da finalidade que entende deva ser alcançada.” [...] Isso significa, em outras palavras, que não há liberdade 

para o intérprete sustentar este ou aquele dispositivo como regra ou como princípio, para a mesma situação e sob 

o mesmo aspecto. Quer dizer apenas que um mesmo dispositivo pode gerar uma regra ou princípio, dependendo 

do aspecto normativo a ser analisado. Apenas isso”. Ibidem, p. 45, 47.  
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3.1.2 A “inevitabilidade” dos conflitos normativos, a ponderação de valores e a 

necessidade de parâmetros. Luís Roberto Barroso 

 

O renomado constitucionalista Luís Roberto Barroso é um dos defensores das 

ideias que encampam as teses desenvolvidas por Dworkin e Alexy no estudo da norma e sua 

efetividade, especialmente na seara constitucional relacionada aos direitos fundamentais. A 

busca por uma racionalidade na senda da construção do sentido da lei é considerada por 

Barroso como essencial. Embora ciente de que as disposições internas dos indivíduos não 

podem ser anuladas, e que a neutralidade ou objetividade plena seja apenas uma ilusão, fala 

em uma racionalidade possível. Diz o jurista:  

 

A objetividade é um valor altamente desejável na razão científica. Nas ciências 

sociais e, especialmente, no direito, ela enfrenta dificuldades de ordens diversas. 

Nada obstante, a impossibilidade de chegar-se à objetividade plena não minimiza a 

necessidade de se buscar a objetividade possível. O texto da lei e as possibilidades 

exegéticas que ela oferece traçam os parâmetros dentro dos quais poderá mover-se o 

intérprete. A lei e o princípio da legalidade são valiosas conquistas da 

humanidade112. 

 

Inserido dentre os juristas oriundos da viragem pragmática, Barroso fala em uma 

nova interpretação constitucional, na qual o intérprete passa à condição de agente na 

edificação da norma. A necessidade de uma nova hermenêutica estaria justificada na 

ambiguidade da linguagem, na complexidade das relações na sociedade contemporânea e na 

dialeticidade da constituição
113

. O modelo proposto por Dworkin e Alexy é considerado 

oportuno pelo constitucionalista, pois procura garantir a efetividade das normas 

constitucionais nesse ambiente juridicamente diluído e embaçado, em que os interesses são 

variados e, não raro, contrapostos. 

Barroso considera que a existência de colisões de normas constitucionais é um 

fenômeno inevitável do constitucionalismo contemporâneo
114

. Talvez seja em razão dessa 

inevitabilidade que o constitucionalista tenha escrito que “Da exposição apresentada extrai-se 

                                                             
112 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 268. Veja-

se, também, o seguinte trecho: “Em busca deste desiderato, é importante difundir uma concepção do direito 

constitucional dotada de rigor científico, com a apropriada utilização de princípios, conceitos e elementos 

interpretativos”. Ibidem, p. 260. 
113 Idem. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 

modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013-a. p. 335-336. 
114 Ibidem, p. 337. 
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que a ponderação ingressou no universo da interpretação constitucional como uma 

necessidade, antes que como uma opção filosófica ou ideológica”
115

.    

 Barroso também partilha com os autores estrangeiros mencionados acima a ideia 

de que a norma se divide em regras e princípios: “A dogmática moderna avaliza o 

entendimento de que as normas em geral, e as normas constitucionais em particular, 

enquadram-se em duas grandes categorias diversas: os princípios e as regras”
116

. Atribuindo 

à Dworkin e Alexy o desenvolvimento e aprofundamento no estudo da norma
117

, o 

constitucionalista carioca assim distingue as regras dos princípios, com base naqueles autores: 

 

a) quanto ao conteúdo: regras são relatos objetivos descritivos de condutas a 
serem seguidas; princípios expressam valores ou fins a serem alcançados; 

b) quanto à estrutura normativa: regras se estruturam, normalmente, no modelo 

tradicional das normas de conduta: previsão de um fato – atribuição de um efeito 

jurídico; princípios indicam estados ideais e comportam realização por meio de 

variadas condutas; 

c) quanto ao modo de aplicação: regras operam por via do enquadramento do 

fato no relato normativo, com enunciação da consequência jurídica daí resultante, 

isto é, aplicam-se mediante subsunção; princípios podem entrar em rota de colisão 

com outros princípios ou encontrar resistência por parte da realidade fática, 

hipóteses em que serão aplicados mediante ponderação118. 

Regras são, normalmente, relatos objetivos, descritivos de determinadas condutas e 

aplicáveis a um conjunto delimitado de situações. Ocorrendo a hipótese prevista em 

seu relato, a regra deve incidir, pelo mecanismo tradicional da subsunção: 

enquadram-se os fatos na previsão abstrata e produz-se uma conclusão. A aplicação 

de uma regra se opera na modalidade tudo ou nada: ou ela regula a matéria em sua 

inteireza ou é descumprida. Na hipótese do conflito entre duas regras, só uma será 

válida e irá prevalecer. Princípios, por sua vez, contêm relatos com maior grau de 

abstração, não especificam a conduta a ser seguida e se aplicam a conjunto amplo, 

por vezes, indeterminado, de situações. Em uma ordem democrática, os princípios 
frequentemente entram em tensão dialética, apontando direções diversas. Por essa 

razão, sua aplicação deverá se dar mediante ponderação: à vista do caso concreto, o 

intérprete irá aferir o peso que cada princípio deverá desempenhar na hipótese, 

mediante concessões recíprocas, e preservando o máximo de cada um, na medida do 

possível. Sua aplicação, portanto, não está no esquema tudo ou nada, mas graduada 

à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de 

fato119. 

 

Barroso saúda com entusiasmo a crescente importância dos princípios na ordem 

jurídica, usualmente afeita à lógica binária das regras. A locação dos princípios como uma 

espécie de norma é o reconhecimento definitivo de sua efetividade, propiciando que a 

                                                             
115 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e 

prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013-b. p. 156. 
116 Idem. Temas de direito constitucional: tomo III. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 13. 
117 Ibidem, p. 14. 
118

 Idem. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 

modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013-a. p. 344 (grifos do autor). O autor repete a mesma distinção, de forma 

mais prolixa. BARROSO, op. cit., 2013-b, p. 150-151. 
119 BARROSO, op. cit., 2008, p. 15 (grifos do autor). 
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realização da justiça também seja uma preocupação do aplicador do direito, posto que as 

regras são normas destinadas à preservação da segurança jurídica, não possuindo a mesma 

flexibilidade dos princípios na gestão da norma do caso concreto
120

. 

O autor reconhece que os critérios estabelecidos acima são cada vez mais 

relativizados pela doutrina, sendo possível falar-se em ponderação de regras e aplicação da 

lógica binária do “tudo ou nada” em relação aos princípios
121

. Essa visão parece influenciar a 

própria concepção do autor no que concerne ao método da ponderação, a fim aplicá-lo não 

apenas aos conflitos entre princípios constitucionais, mas também entre direitos fundamentais, 

e entre direitos fundamentais e outros valores e interesses constitucionais
122

. O autor deixa 

transparecer, ao longo de sua produção autoral, que o entrechoque entre normas, sejam 

princípios ou regras, pode ser solucionado por meio da ponderação, desde que se cuide de 

casos difíceis
123

.     

Barroso indica que a aplicação do método da ponderação pode ser uma questão 

tormentosa se utilizado com destempero, em razão de não fornecer critérios materiais para o 

aplicador, podendo servir como justificativa para a discricionariedade judicial e 

voluntarismos, produzindo decisões meramente casuísticas
124

. Contudo, revalida sua aposta 

no método, como sendo a melhor solução para os grandes embates constitucionais. Cabe à 

doutrina a tarefa de fixar parâmetros que confiram mais solidez à técnica da ponderação.  

 

 

 

                                                             
120 “Rememore-se que o modelo jurídico tradicional fora concebido apenas para a interpretação e aplicação das 

regras. Modernamente, no entanto, prevalece a concepção de que o sistema jurídico ideal se consubstancia em 

uma distribuição equilibrada de regras e princípios, nos quais as regras desempenham o papel referente à 

segurança jurídica – previsibilidade e objetividade das condutas – e os princípios, com sua flexibilidade, dão 

margem à realização da justiça do caso concreto”. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional 

contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013-a. p. 

343 (grifos do autor). 
121 Idem. Temas de direito constitucional: tomo III. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 19-20. 
122 BARROSO, op. cit., p. 356. 
123 “Princípios – e, com crescente adesão na doutrina, também as regras – são ponderados, à vista do caso 

concreto. E, na determinação de seu sentido e na escolha dos comportamentos que realizarão os fins previstos, 

deverá o intérprete demonstrar o fundamento racional que legitima sua atuação”. BARROSO, op. cit., p. 20. Ver 

também a seguinte passagem: “O relato acima expressa, de maneira figurativa, o que se convencionou 

denominar ponderação. Em suma, consiste ela em uma técnica de decisão jurídica, aplicável a casos difíceis, em 

relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente”. BARROSO, op. cit., p. 361 (grifo do autor). 
124 Idem. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição 

constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013-b. p. 157. 
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O princípio da proporcionalidade/razoabilidade
125

 - o autor não faz distinção
126

 - é 

que conduzirá o intérprete na formulação da norma que deve regular o caso concreto, 

devendo-se “promover a máxima concordância prática entre os direitos em conflito”
127

. 

Barroso, porém, estabelece três critérios materiais que devem orientar o intérprete nessa 

escolha. O objetivo desses parâmetros é preservar a legitimidade e a racionalidade do 

método
128

. Das decisões que resultam da ponderação, deve ser possível ao intérprete: 

 

a) reconduzi-las sempre ao sistema jurídico, a uma norma constitucional ou legal que lhe sirva 

de fundamento: a legitimidade das decisões judiciais decorre sempre de sua vinculação a uma 

decisão majoritária, seja do constituinte seja do legislador; 

b) utilizar-se de um parâmetro que possa ser generalizado aos casos equiparáveis, que tenha 

pretensão de universalidade: decisões judiciais não devem ser casuísticas nem voluntaristas; 

c) produzir, na intensidade possível, a concordância prática dos enunciados em disputa, 

preservando o núcleo essencial dos direitos129.       

 

                                                             
125 “Em resumo sumário, o princípio da razoabilidade permite ao judiciário invalidar atos legislativos ou 

administrativos quando: a) não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado (adequação); 

b) a medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo 

resultado (necessidade/vedação do excesso); c) os custos superem os benefícios, ou seja, o que se perde com a 

medida é de maior relevo do que aquilo que se ganha (proporcionalidade em sentido estrito)”. BARROSO, Luís 
Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 

modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013-a. p. 329 (grifos do autor). No mesmo sentido: Idem. Temas de direito 

constitucional: tomo I. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 155-157. 
126 BARROSO, op. cit., p. 280, 328: “Sem embargo da origem e do desenvolvimento diversos, um e outro 

abrigam os mesmos valores subjacentes: racionalidade, justiça, medida adequada, senso comum, rejeição dos 

atos arbitrários ou caprichosos. Por essa razão, razoabilidade e proporcionalidade são conceitos próximos o 

suficiente para serem intercambiáveis, não havendo maior proveito metodológico ou prático na distinção. Essa 

visão, todavia, não é pacífica.” 
127 Ibidem, p. 365. Barroso entende que a necessidade de promover a concordância prática de direitos 

eventualmente conflitantes é uma decorrência do princípio hermenêutico da unidade da Constituição. Assim 

escreve sobre a concordância prática: “Portanto, na harmonização de sentido entre normas contrapostas, o 

intérprete deverá promover a concordância prática entre os bens jurídicos tutelados, preservando o máximo 
possível de cada um. Em algumas situações, precisará recorrer a categorias como a teoria dos limites imanentes: 

os direitos de uns tem de ser compatíveis com os direitos de outros. E em muitas situações, inexoravelmente, terá 

de fazer ponderações, com concessões recíprocas e escolhas”. Ibidem, p. 327 (grifo do autor). Percebe-se pelo 

trecho que o autor faz menção aos limites imanentes impostos por cada princípio, pelo que a teoria dos limites 

imanentes também seria uma extensão do princípio da unidade da constituição. A teoria dos limites imanentes 

explica que os princípios se autolimitam, a partir de um núcleo mínimo de sentido. Em outro trecho, verifica-se 

que Barroso defende de forma mais explícita essa ideia: “Um princípio tem um sentido e alcance mínimos, um 

núcleo essencial, no qual se equiparam às regras”. Idem. Temas de direito constitucional: tomo III. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008. p. 18.   
128 BARROSO, op. cit., 2013-a, p. 364. 
129 BARROSO, loc. cit. Veja-se o seguinte trecho, que denota uma visão positiva do autor em relação a técnica 
ponderativa, quando bem aplicada: “Como consequência, a interpretação constitucional viu-se na contingência 

de desenvolver técnicas capazes de produzir uma solução dotada de racionalidade e de controlabilidade diante de 

normas que entrem em rota de colisão. O raciocínio a ser desenvolvido nessas situações haverá de ter uma 

estrutura diversa, que seja capaz de operar multidirecionalmente, em busca da regra concreta que vai reger a 

espécie. Os múltiplos elementos em jogo serão considerados na medida de sua importância e pertinência para o 

caso concreto. A subsunção é um quadro geométrico, com três cores distintas e nítidas. A ponderação é uma 

pintura moderna, com inúmeras cores sobrepostas, algumas se destacando mais do que outras, mas formando 

uma unidade estética. Ah, sim: a ponderação malfeita pode ser tão ruim quanto algumas peças de arte moderna”. 

Ibidem, p. 361.   
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A demonstração do bom emprego do método será tarefa da argumentação jurídica, 

que trabalha com base na razão prática - no sentido de prática experiencial - e não puramente 

com a lógica formal
130

. É a correção do argumento que evidenciará o melhor direito, ou 

aquele com maior grau de prioridade, ou seja, qual norma terá precedência sobre a outra, no 

caso de tensão.   

Barroso se declara adepto das teses desenvolvidas por Dworkin e Alexy, naquilo 

que se convencionou chamar de teoria dos princípios, por entender que elas satisfazem a 

exigência de racionalidade do direito. Sustenta que regras e princípios são espécies de norma 

que se diferenciam quanto ao conteúdo, estrutura normativa e modo de aplicação. No que diz 

respeito à questão da ponderação em particular, o autor brasileiro assevera que a aplicação do 

método é “inevitável” e deve ser feita por meio do princípio da 

proporcionalidade/razoabilidade. Propõe o aperfeiçoamento da técnica por meio da criação de 

parâmetros materiais que guiem o intérprete na hora de utilizar-se do raciocínio ponderativo. 

Assenta que a ponderação não é modo de aplicação inerente aos conflitos principiológicos, 

mas a qualquer tipo de conflito normativo, desde que estejam em jogo valores ou interesses 

constitucionais fundamentais. Nesse sentido, consideramos que as críticas de Barroso 

pretendem aprimorar o modelo original, restando-nos qualificá-lo como um crítico interno. 

 

3.1.3 A “inexorabilidade” do método ponderativo, a ponderação de valores e o 

aperfeiçoamento da técnica. Ana Paula de Barcellos 

 

Ana Paula de Barcellos dá continuidade às ideias de Barroso e sob a orientação 

dele publica sua tese de doutorado, trabalho no qual buscou proceder a uma ordenação da 

ponderação enquanto método, estabelecendo as etapas que devem ser percorridas pelo 

intérprete para sua boa aplicação, bem como definiu um conjunto de parâmetros materiais que 

deverão orientar a atividade do sopesamento. O objetivo do trabalho é aumentar a 

objetividade do método ponderativo e a racionalidade do sistema que dela faz uso. 

Barcellos afirma que se verificam na doutrina e na prática forense brasileiras 

quatro acepções diferentes para a técnica da ponderação: 

A primeira acepção percebe a ponderação como técnica de solução de conflitos 

normativos envolvendo apenas princípios, enquanto comandos de otimização. A autora coloca 

Dworkin e Alexy nesse grupo. 

                                                             
130 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013-a. p. 370-371. 
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A segunda acepção entende a ponderação como técnica de solução de quaisquer 

conflitos normativos, desde que em tensão, independente da estrutura da norma. A autora 

indica que as decisões judiciais parecem adotar essa acepção.  

A terceira acepção concebe a ponderação no mesmo sentido de interpretação ou 

argumentação jurídica, dentro da perspectiva de que todo discurso racional trabalha dentro da 

lógica ponderativa, sopesando os argumentos e contra-argumentos que se apresentam no caso 

concreto. Aqui não é necessário que haja conflito normativo. O discurso racional pressupõe a 

avaliação de razões e argumentos relevantes. A autora enquadra Ávila nesse grupo
131

. 

A quarta acepção, a da autora, vislumbra a ponderação como “técnica jurídica de 

solução de conflitos normativos que envolvem valores ou opções políticas em tensão, 

insuperáveis pelas formas hermenêuticas tradicionais”
132

. Percebe a ponderação como uma 

técnica não exclusiva dos princípios, podendo ser aplicada também às regras, desde que 

envolvam valores ou opções políticas em tensão
133

. 

Portanto, fica desde logo evidente, nos escritos de Barcellos, que ela se distancia 

do modelo original ao expandir a técnica da ponderação para além da seara dos princípios. Os 

princípios e as regras estariam contidos nos valores considerados fundamentais para 

determinado ordenamento jurídico, sendo o lugar próprio da manifestação dos conflitos 

normativos. 

A leitura que Barcellos faz da ponderação, enquanto técnica, e de como se pode 

aprimorá-la parece ser o mote para o seu trabalho, que se debruça sobre a questão dos 

parâmetros materiais preferenciais que devem orientar a atividade do intérprete. Alega a 

autora que controlabilidade racional da técnica da ponderação é uma questão ainda mais 

delicada e complexa do que a racionalidade das decisões jurídicas em geral, posto que a 

solução por ela apontada não decorre de um prévio enunciado normativo, sendo uma 

construção de forte teor hermenêutico. Em suas palavras: 

 
Além dessas razões gerais, a necessidade de racionalidade e justificação torna-se 

ainda mais acentuada quando se trate de decisão que emprega a técnica da 

ponderação. Como exposto no tópico anterior, a técnica se destina a solucionar 

antinomias que, na verdade, refletem conflitos muito mais complexos, envolvendo 

valores e diferentes opções políticas. Nesse contexto, as decisões jurídicas não são 

                                                             
131 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 24-27. 
132 Ibidem, p. 38. 
133 Barcellos sustenta que a ponderação não é uma técnica adstrita ao universo dos princípios, nem a subsunção é 

um modo de aplicação restrito às regras. Veja-se: “Em primeiro lugar, os conflitos normativos não resolvidos 

pela subsunção podem, ainda que em caráter excepcional, envolver regras. A ponderação, nesses casos, não pode 

ser reduzida a uma forma de aplicar princípios; trata-se na verdade de uma técnica de decisão autônoma que, 

embora muitas vezes envolva princípios, não se vincula a eles de maneira exclusiva”. Ibidem, p. 35-36. 
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tomadas com base em uma subsunção simples ou facilmente perceptível, já que os 

critérios utilizados para definir a solução em cada caso não estão no texto jurídico. 

Sua legitimidade, portanto, não decorre de forma evidente de enunciados 

normativos. Em suma: com mais razão que a existente relativamente a todas as 

decisões judiciais, a legitimidade daquelas que se valem da técnica da ponderação 

depende fortemente de sua racionalidade e capacidade de justificação. [...] De forma 

simples, é possível dizer que a racionalidade na esfera das decisões jurídicas está 

ligada a dois elementos: (i) a capacidade de demonstrar conexão com o sistema 

jurídico e (ii) a racionalidade propriamente dita da argumentação, em especial nas 

hipóteses em que existam várias conexões possíveis – e diferentes – com o sistema 

jurídico134. 

 

Barcellos não tergiversa a respeito das inconsistências metodológicas que a 

técnica da ponderação guarda; inclusive, identifica e elenca as principais críticas negativas 

que a doutrina faz. Entendemos, particularmente, que são críticas a priori, ou seja, 

independem da experiência jurídica brasileira, são direcionadas ao modelo original (Não são 

críticas de adaptação): 

 

a) A ponderação seria uma técnica inconsistente do ponto de vista 

metodológico. As noções de balanceamento ou sopesamento são vagas e não 

veiculam uma idéia clara sobre o conteúdo da técnica. Além disso, não há 

parâmetros racionais para a ponderação e inexiste um padrão de medida homogêneo 
e externo aos bens em conflito capaz de pesar de forma consistente a importância de 

cada um deles. A ausência de parâmetros impede até mesmo que se verifique se uma 

ponderação levada a cabo é ou não correta. 

b) Por conta da inconsistência metodológica, a ponderação admite um excessivo 

subjetivismo na interpretação jurídica e, portanto, enseja arbitrariedade e 

voluntarismo. 

c) A ponderação arruína as conquistas próprias do Estado de direito, em 

especial a contenção do arbítrio por meio da legalidade (enunciados gerais e 

abstratos) e a segurança jurídica daí decorrente, transmudando o Estado de direito 

em um “Estado de ponderação”. 

d) A lógica da ponderação transforma a aplicação do direito em um novo 
processo político, no qual vantagens e desvantagens serão livremente (re)avaliadas 

por órgãos que não têm legitimidade para exercer esse ofício, em franca violação ao 

princípio da separação de poderes. 

e) Quando envolve a Constituição, a ponderação acaba por aniquilar a conquista 

da normatividade de suas disposições, já que dilui a certeza e a previsibilidade que 

deveriam caracterizá-las, especialmente quando se trate de cláusulas pétreas. A 

ponderação submete tais disposições ao jogo próprio da política e à 

imprevisibilidade, ameaçando sobretudo os direitos fundamentais. 

f) Na maior parte dos casos, o juiz manifestará as convicções comuns à maioria 

da população acerca dos diferentes temas constitucionais. Historicamente, porém, os 

direitos fundamentais têm previsão constitucional justamente por estarem a salvo 

dos humores da maioria. Se tais direitos puderem ser livremente submetidos à 

ponderação, na prática eles estarão sendo lançados às maiorias novamente. E nem se 

                                                             
134 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 41-43 (grifos da autora). 
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tratará de uma maioria política, eleita, que represente os diferentes segmentos da 

sociedade (em particular quando se adote o sistema eleitoral proporcional), mas 

apenas da opinião pessoal de um juiz ou de um grupo de juízes sobre o assunto. Ou 

seja: os dispositivos constitucionais sobre direitos fundamentais acabam por valer 

menos que um enunciado normativo qualquer135. 

 

A autora reconhece a procedência das críticas formuladas, que se dirigem, 

basicamente, à inconsistência metodológica da ponderação. Mas argumenta que tais críticas 

podem ser feitas a qualquer solução jurídica que não seja consequência de um uso rigoroso da 

subsunção. Quando se recorre à interpretação jurídica na busca da solução de um caso 

controverso, não antevisto explicitamente pelo legislador, o risco de voluntarismos é o 

mesmo
136

.  

Assim, de forma semelhante à Barroso, Barcellos assevera que o uso da 

ponderação é um caminho inevitável na busca da solução dos conflitos normativos
137

, e 

utiliza-se do termo “inexorável” para justificar não apenas o seu emprego como a tarefa 

incontornável da doutrina de tentar aperfeiçoar a técnica
138

. 

 

3.1.3.1 O método sem itinerário: etapas, diretrizes e parâmetros materiais 

 

Essa tarefa passa pela criação de diretrizes e parâmetros materiais que guiem o 

intérprete no momento de fazer uso do raciocínio ponderativo. Inicialmente, Barcellos 

estabelece etapas com o fim de ordenar o caminho que o intérprete deve percorrer para bem 

aplicar o método da ponderação. Em seguida, procura conferir conteúdo à técnica, ao indicar 

diretrizes e regras materiais (parâmetros) em relação às quais o intérprete não deve dissonar, 

sob o risco de uma ruptura do ordenamento jurídico. 

                                                             
135 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 50-53. 
136 Ibidem, p. 53. 
137 Diz a autora sobre a teoria dos limites imanentes: “A teoria dos limites imanentes não propõe qualquer 

método pelo qual seja possível apurar o que se encontra dentro desses limites e o que está fora deles. [...] Se o 

processo interpretativo corresponde a uma simples declaração de limites imanentes e pré-existentes do direito, o 

intérprete sente-se livre do ônus argumentativo que acompanha a ponderação. Há mais espaço para o arbítrio e 

para o abuso”. Ibidem, p. 69-70. 
138 “Para muitos, a despeito de todos os inconvenientes, os conflitos normativos que envolvem valores e/ou 

diferentes opções político-ideológicas de fato existem, é preciso solucioná-los e não há outra maneira de fazê-lo 

a não ser por meio da ponderação. E já que a necessidade de empregar a ponderação é inexorável, cabe tentar 

aprimorar a técnica com o objetivo de resolver as imprecisões que fundamentam as críticas. Esse na verdade é o 

propósito central deste estudo. A tentativa de ordenar a estrutura da técnica, exposta na segunda parte do estudo, 

destina-se exatamente a lhe conferir maior consistência metodológica. A elaboração de parâmetros, objeto da 

terceira parte, é um dos instrumentos para reduzir a subjetividade do intérprete, preservar o conteúdo próprio dos 

elementos normativos envolvidos, sobretudo os constitucionais, e assegurar maior previsibilidade ao processo”. 

Ibidem, p. 55. 
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A aplicação da ponderação exige do intérprete a passagem por três etapas 

sucessivas. 

Primeiro, delimitam-se os enunciados normativos em conflito
139

. Aqui cabe 

considerar que os interesses só são válidos se forem jurídicos, se encontrarem repercussão no 

ordenamento jurídico, respaldo lógico na lei
140

. Entenda-se enunciado normativo diferente de 

norma, sendo esta o resultado do processo de interpretação ou ponderação
141

.  

Segundo, o intérprete deve indicar os fatos relevantes e buscar a correspondência 

com os respectivos elementos normativos. O fato deve ter repercussão jurídica (fato jurídico), 

portanto, os fatos devem estar representados pelos elementos normativos contidos nos 

enunciados
142

. 

Terceiro, com os enunciados normativos perfeitamente delineados e alinhados 

com os fatos do caso juridicamente relevante, passa-se à ponderação propriamente dita, 

conferindo-se peso aos elementos normativos apurados. A decisão deve obedecer três 

diretrizes: pretensão de universalidade: o resultado deve espelhar valores compartilhados por 

todo o grupo social (ou pela grande maioria) e ter a pretensão de regular os casos futuros que 

sejam semelhantes, evitando o casuísmo; busca da concordância prática: deve-se evitar a 

exclusão total do enunciado normativo em conflito, almejando com isso a harmonização do 

sistema por meio da conciliação dos enunciados; construção do núcleo essencial dos direitos 

fundamentais: deve-se buscar um núcleo mínimo essencial para os diferentes direitos 

fundamentais, por meio da prática judicial e da ponderação em abstrato, conferindo caráter 

histórico ao referido núcleo
143

. 

O resultado de todo esse processo é uma norma-regra. Isso mesmo, o método 

ponderativo sempre produzirá uma regra.  

Portanto, o objetivo do raciocínio ponderativo é o fomento de um núcleo essencial 

dos diversos direitos fundamentais, transformando a norma inicial, caracterizada pela 

                                                             
139 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 92. 
140 Ibidem, p. 97. 
141 “A despeito do que se acaba de observar, não é possível ignorar que o termo norma tem sido usado 

indistintamente para significar ora o enunciado normativo, ora a norma propriamente dita, e que será 
provavelmente inútil lutar contra um uso linguístico tão enraizado. Mais do que as palavras, porém, a distinção é 

importante porque terá consequências práticas e não apenas teóricas. No que diz respeito ao tema deste tópico, a 

consequência mais relevante é a seguinte: para o fim de verificar quais são os elementos normativos em tensão, o 

que deverá ser identificado nessa primeira fase da ponderação são os enunciados normativos, e não as normas. A 

observação parece óbvia e de fato o é: se a ponderação é uma técnica pela qual se vai decidir qual a solução do 

caso - ou seja, qual a norma que se deve extrair do conjunto de diferentes enunciados que incidem na hipótese -, 

não se pode, evidentemente, iniciar o processo a partir do fim”. Ibidem, p. 107 (grifos da autora). 
142 Ibidem, p. 116. 
143 Ibidem, p. 125, 146. 
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indeterminação da conduta e dos efeitos, em uma norma-regra, completamente determinada. 

Embora Barcellos concorde com os critérios de distinção entre regras e princípios que foram 

se assentando na doutrina
144

, chama a atenção para o fato de que o objetivo da ponderação é 

sempre produzir uma regra. O princípio, quando trabalhado pelo intérprete, seja a priori, seja 

diante de um caso concreto, almeja fornecer uma norma com caráter de regra, com igual 

pretensão de universalidade desta. No momento em que a norma-princípio passa a determinar 

uma conduta a ser seguida ou o efeito de uma conduta, estaremos diante do seu núcleo, que 

tem o caráter de regra. Portanto, temos a parte nuclear e não nuclear do princípio. Apenas esta 

possui os atributos da indeterminabilidade da conduta e dos efeitos. Diz a autora:  

 

Observe-se uma questão importante. Quando se afirma que é possível se identificar 

um núcleo com natureza de regra nos princípios (seja de efeitos determinados, seja 

de condutas indispensáveis à realização dos efeitos), já não se está trabalhando no 

plano dos enunciados normativos originais. Esse núcleo – e, a fortiori, essas regras – 
é apurado após um processo de interpretação e, se necessário, de ponderação 

abstrata ou preventiva. [...] Se é assim, parece evidente que diante de um conflito 

aparentemente insuperável entre uma regra (aqui incluindo-se o núcleo dos 

princípios aos quais se possa atribuir a natureza de regra) e a área não nuclear de um 

princípio a regra deverá ter preferência145. 

 

Assim, a regra guarda sempre precedência, em sua aplicação, em relação ao 

princípio, pois, quando trabalhado e interpretado, o princípio gera também uma regra, que faz 

parte de seu núcleo. O princípio, enquanto enunciado normativo, difere muito da norma a que 

deu origem, resultado do trabalho intelectual do intérprete de construção de sentido, dentro de 

determinado ordenamento jurídico. Com isso, a autora chega ao primeiro parâmetro 

preferencial: as regras têm precedência em relação aos princípios
146

. 

Questão delicada enfrentada por Barcellos refere-se à possibilidade de se ponderar 

regras. A autora sustenta que, de ordinário, as regras não são passíveis de ponderação, por 

constituir uma garantia de segurança estreitamente ligada à noção de Estado de Direito, que 

requer previsibilidade das condutas permitidas por lei. Contudo, assume duas hipóteses em 

que pode ocorrer a ponderação de regras: nos casos de iniquidade e de duas regras 

                                                             
144 “Para além de outros critérios distintivos, há algum consenso acerca do fato de que os princípios e regras são 

categorias de enunciados que têm estrutura diversa, sendo que essa diferença pode ser descrita de modos 
variados. Uma forma bastante simples de apresentar a questão é a seguinte: as regras descrevem 

comportamentos, sem se ocupar diretamente dos fins que as condutas descritas procuram realizar. Os princípios, 

ao contrário, estabelecem estados ideais, objetivos a serem alcançados, sem explicitarem necessariamente as 

ações que devem ser praticadas para a obtenção desses fins”. BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, 

racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 168. 
145

 Ibidem, p. 178, 181. 
146 “Esse é, portanto, o fundamento lógico para o primeiro parâmetro preferencial proposto para a ponderação: o 

de que as regras têm preferência sobre os princípios, já que a estrutura daquelas não é adequada, logicamente, 

para sofrer ponderações”. Ibidem, p. 184. 
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inconciliáveis que incidem sobre a hipótese normativa. No primeiro caso, a aplicação pura da 

regra geraria uma injustiça maior do que sua omissão. Exemplo típico é o chamado crime de 

bagatela, em que a consequência prevista na norma possui um potencial lesivo maior do que o 

próprio dano gerado pelo ato infrator. Aqui a regra seria ponderada pelos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade
147

. O intérprete deve ponderar não propriamente a regra, 

mas sua razão de existência, com os mencionados princípios. Isso porque toda regra guarnece 

fins e valores, ou, nas palavras da autora, fazendo menção à Ávila, “razões 

entrincheiradas”
148

. A segunda hipótese de ponderação de regras, segundo Barcellos, estaria 

configurada no exemplo de um Estado da Federação que deixasse de pagar os precatórios 

relativos a créditos alimentares (art. 78 do ADCT), mas que aplicasse os recursos em outras 

áreas que exigissem investimentos específicos, como educação e saúde. Deixar de obedecer as 

regras que disciplinam os precatórios é caso de intervenção federal, porém também o é o caso 

de inobservância das regras concernentes à saúde e à educação. Também aqui recorre-se às 

“razões entrincheiradas”, a finalidade e os valores que justificam a existência das regras em 

confronto, entrando em cena o princípio da proporcionalidade para decidir-se quais razões 

justificadoras devem prevalecer, por serem mais razoáveis. Relata Barcellos que, no caso 

relatado, chegou-se à conclusão de que a intervenção federal não é uma medida proporcional, 

em razão da falta de dolo do agente político em malversar verbas públicas
149

.   

Barcellos admite que, apesar do primeiro parâmetro material por ela fixado prever 

a preferência das regras sobre os princípios, bem como a impossibilidade de ponderação de 

regras, os dois casos relatados acima refletem uma exceção ao parâmetro fixado, mas que não 

o desvalorizam
150

.  

Afirma a autora, inclusive, que esse parâmetro – de que as regras têm preferência 

sobre os princípios – decorre da própria doutrina de Dworkin e Alexy: 

 

                                                             
147 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 204. 
148 Ibidem, p. 207. 
149 Ibidem, p. 212-218. 
150 Ibidem, p. 219. Barcellos ainda estabelece três exceções para os casos de ponderação de regras que atentam 

contra a justiça: “Afora o uso da equidade, que em qualquer caso respeita as possibilidades semânticas do texto, 

o intérprete apenas poderá deixar de aplicar uma regra por considerá-la injusta se demonstrar uma de duas 

situações: (i) que o legislador, ao disciplinar a matéria, não anteviu a hipótese de que agora se apresenta perante 

o intérprete: imprevisão; ou (ii) que a incidência do enunciado normativo à hipótese concreta  produz uma norma 

inconstitucional, de tal modo que, ainda que o legislador tenha cogitado do caso concreto, sua avaliação deve ser 

afastada por incompatível com a constituição. Sublinhe-se que tais fórmulas funcionam como exceções ao 

parâmetro geral da preferência das regras e, por isso mesmo, fazem recair sobre o intérprete o ônus 

argumentativo especialmente reforçado de motivação”. Ibidem, p. 221. 
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Nesse mesmo sentido, como já se tornou corrente, é a conclusão de Ronald Dworkin 

e Robert Alexy, ainda que a distinção entre princípios e regras por eles proposta não 

seja exatamente a que se acaba de descrever. Na concepção desses autores, as regras 

têm estrutura biunívoca, aplicando-se de acordo com o modelo do “tudo ou nada”. 

Isto é, dado seu substrato fato típico, as regras só admitem duas espécies de situação: 

ou são válidas e incidem ou não incidem por inválidas. Juridicamente, uma regra 

vale ou não vale. Não se admitem gradações [...] Ao contrário das regras, os 

princípios determinam que algo seja realizado na medida do possível, admitindo 

uma aplicação mais ou menos ampla de acordo com as possibilidades físicas ou 

jurídicas existentes. Esses limites jurídicos, que podem restringir a otimização de um 

princípio, são (i) regras que o excepcionam em algum ponto e (ii) outros princípios 
opostos que procuram igualmente maximizar-se, daí a necessidade eventual de 

ponderá-los. Desenvolvendo esse critério de distinção, Alexy chama as regras de 

comandos de definição e os princípios, de comandos de otimização. Por isso mesmo, 

na hipótese de colisão, as regras terão preferência sobre os princípios151. 

 

O segundo parâmetro geral é que as normas que protegem diretamente os direitos 

fundamentais devem ter preferência sobre aquelas que apenas os protegem indiretamente. A 

autora parte do panorama internacional e da própria constituição brasileira para chegar a esse 

parâmetro, em razão da proeminência que o respeito à dignidade humana goza em ambas as 

conjunturas: 

 

Em suma: seja por se tratar de uma opção material claramente perceptível na 

Constituição de 1988, seja por decorrer de um consenso universal, seja pela 

necessidade de construir um ambiente no qual procedimentos democráticos e 
equitativos possam funcionar, a prioridade das normas que diretamente promovem a 

dignidade – quando em conflito insuperável com outras cuja relação com o bem 

estar individual seja apenas indireta – encontra-se amplamente justificada do ponto 

de vista jurídico e racional152. 

 

Por fim, a autora propõe uma série de questionamentos que auxiliem o intérprete a 

fixar parâmetros específicos em relação a cada um dos enunciados normativos mais 

relevantes
153

. 

                                                             
151 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 181. 
152 Ibidem, p. 270. 
153 “O enunciado examinado tem natureza de princípio ou de regra? Caso se trate de uma regra, há elementos de 

indeterminação em seu enunciado? O enunciado atribui um direito? Define competências? Fixa metas públicas 

ou bens coletivos? Se o enunciado atribui um direito, quem é seu titular? Por fim, se o enunciado atribui um 
direito, quem está obrigado a respeitá-lo ou dar-lhe efeito? Que efeitos o enunciado pretende produzir no mundo 

dos fatos? Que outros enunciados estão relacionados com esse mesmo tema e, portanto, com esses mesmos 

efeitos? Que condutas são necessárias e exigíveis para realizar os efeitos pretendidos pelo enunciado? Há 

circunstâncias relevantes que interferem com a aplicação do enunciado (como condições de modo de exercício, 

tempo ou lugar)? Há circunstâncias relevantes que interferem com a aplicação do enunciado relativamente ao 

titular do direito? Há circunstâncias relevantes que interferem com a aplicação do enunciado relativamente 

àqueles que estão obrigados a respeitar os direitos por ele outorgados? Quais as finalidades lógica e histórica 

associadas ao enunciado? É possível identificar situações de conflito com outros enunciados? Como é possível 

superá-las?”. Ibidem, p. 279-292. 
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Em resumo: Barcellos aceita o método de resolução de conflitos normativos 

proposto por Dworkin e Alexy, chegando a considerá-lo como uma necessidade “inexorável” 

do intérprete, posto que apto a conservar a objetividade e a controlabilidade do raciocínio 

jurídico diante das possibilidades cada vez maiores que as constituições e os ordenamentos 

legislativos conferem ao aplicador da lei. Diverge do modelo original ao expandir a 

ponderação para além da seara dos princípios, considerando que a técnica ponderativa não é 

um modo de aplicação inerente à estrutura dos princípios, mas um modo de solucionar tensões 

que envolvam valores e opções políticas fundamentais. Aceita as críticas negativas 

fomentadas contra a técnica da ponderação, associando-as, em grande parte, à ausência de 

diretrizes e parâmetros materiais que auxiliem o intérprete no seu emprego. Busca, com seu 

estudo, aprimorar a técnica com a criação de diretrizes e parâmetros que guiem o intérprete na 

tarefa de construir a norma do caso concreto, quando o método tradicional da subsunção se 

revelar insuficiente.   

 

3.1.4 Princípios como mecanismo de absorção do dissenso social. Marcelo Neves 

 

No intuito de combater a euforia desarrazoada da doutrina constitucionalista na 

aplicação e no trato dos princípios constitucionais, Marcelo Neves escreveu obra na qual 

procurou abordar o tema da distinção entre as regras e os princípios e a função de cada norma 

no ordenamento jurídico brasileiro, buscando revisar as teorias que se tornaram 

paradigmáticas sobre a matéria. 

O autor alega adotar uma posição contrária à de Dworkin, no que diz respeito à 

função dos princípios no sistema jurídico. Segundo Neves, o autor norte-americano enxerga 

os princípios como mecanismos vinculantes de contenção da atividade do intérprete. Diz 

Neves que enxergar os princípios assim, como estreitamento das possibilidades jurídicas da 

decisão, foi uma forma de combater a tese de índole positivista formulada por Hart, segundo a 

qual, ausente no ordenamento jurídico a regra de conduta que regule o caso concreto, o 

julgador possuirá ampla margem de discricionariedade para decidir
154

. Na visão do autor 

                                                             
154 “A expressão metafórica que utilizamos no título, Entre Hidra e Hércules, remetendo à mitologia grega, 

destina-se a fixar um ponto de partida que orientará a minha abordagem. Inverto a perspectiva dominante sobre 

princípios e regras, que remonta a Ronald Dworkin. De acordo com essa perspectiva, o juiz Hércules, um ideal 

regulativo, é aquele capaz de identificar os princípios adequados à solução do caso, possibilitando a única 

resposta correta ou, no mínimo, o melhor julgamento. Nesses termos, pode-se dizer também que os princípios 

são hercúleos. Sabe-se que a tese de Dworkin surgiu como crítica ao positivismo analítico de Hart, segundo o 

qual o ordenamento jurídico, conjunto formado por regras primárias de conduta e regras secundárias de 

organização, deixa ao juiz um campo de discricionariedade, dentro do qual a escolha por uma das alternativas 

oferecidas não é suscetível de um enquadramento em regras, o que implicaria a „textura aberta do direito‟. Para 
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pernambucano, os princípios, ao contrário, “abririam” as possibilidades argumentativas, 

propiciando o melhor acolhimento, absorção, do dissenso social pelo sistema jurídico. Afirma 

Neves que os princípios são o primeiro passo para se estruturar o meio social complexo, 

tornando a realidade jurídica, a partir deles, estruturável, sendo as regras o ponto culminante 

desse processo, quando a solução do caso concreto dá contornos firmes ao direito, 

transformando-o em uma realidade jurídica estruturada
155

.  

Dentro dessa perspectiva, Neves define a ambiguidade da lei como uma parte 

natural de toda interpretação dogmática, pois o texto legal (significante) é apenas o momento 

inicial do processo hermenêutico, cabendo ao intérprete construir o significado da norma a 

partir dele. Os fatos jurídicos são chamados pelo autor de referentes. Assim, a ambiguidade 

estaria relacionada à disposição normativa, enquanto a vagueza seria uma decorrência da 

pluralidade indefinida das situações fáticas que se pretendem abarcar com a norma, ou seja, 

estaria relacionada aos referentes
156

. Como dito, os princípios seriam o primeiro passo no 

processo de conhecimento e apreensão do ambiente jurídico desestruturado, tornando este 

ambiente, a partir deles, estruturável. Portanto, certa amplitude cognitiva é algo intrínseco aos 

princípios. 

                                                                                                                                                                                              
Dworkin, nas situações em que o caso não pode ser solucionado por regras, devem incidir os princípios jurídicos, 

fundados moralmente, que impediriam todo e qualquer espaço ou poder discricionário para o juiz Hércules. Em 

nossa formulação, ao contrário, os princípios têm o caráter de Hidra, enquanto as regras são hercúleas. Essa 

questão não diz respeito à existência ou não de discricionariedade, tema ao qual retornaremos no correr desta 

tese. Ela relaciona-se à flexibilização que os princípios ensejam ao sistema jurídico, ao ampliarem as 

possibilidades da argumentação. Conforme essa compreensão, os princípios atuam como estímulos à construção 

de argumentos que possam servir a soluções satisfatórias de casos, sem estas se reduzam a opções discricionárias 

[...] Nesse sentido, na sociedade complexa de hoje, os princípios estimulam a expressão do dissenso em torno de 
questões jurídicas e, ao mesmo tempo, servem à legitimação procedimental mediante a absorção do dissenso”.  

NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Wmfmartinsfontes, 

2013. p. xvi-xvii (grifos do autor). 
155 “Pode-se dizer que, no processo de concretização normativa, enquanto os princípios jurídicos transformam a 

complexidade desestruturada do ambiente do sistema jurídico (valores, representações morais, ideologias, 

modelos de eficiência etc.) em complexidade estruturável do ponto de vista normativo-jurídico, as regras 

jurídicas reduzem seletivamente a complexidade já estruturável por força dos princípios, convertendo-a em 

complexidade juridicamente estruturada, apta a viabilizar a solução do caso”. Ibidem, p. xix.  
156 “A questão dos princípios e regras situa-se no plano da norma (do significado), entre os planos do texto 

normativo (significante) e do fato jurídico (referente). Contudo, evidentemente, os problemas relativos às 

disposições normativas e aos referentes factuais têm um papel fundamental em relação a ela. A esse respeito, 
cabe considerar o problema da ambiguidade (na conotação) e vagueza (na denotação) do texto normativo. A 

primeira significa que as disposições, em particular as constitucionais, não são unívocas, ou seja, ao menos 

prima facie, podem ser-lhes atribuídos mais de um significado. Isso significa a possibilidade de que mais de uma 

norma possa ser „extraída' de uma mesma disposição normativa ou, mais precisamente, atribuída a esta. Por sua 

vez, a vagueza refere-se à imprecisão em definir quais são os referentes da norma, ou seja, a indeterminação dos 

limites do âmbito dos fatos jurídicos e respectivos efeitos jurídicos que estão previstos na disposição normativa 

e, pois, na norma. Às vezes, superada a ambiguidade (determinou-se o significado da disposição normativa e, 

portanto, já se definiu a norma a aplicar), ainda assim surgem problemas de vagueza, tendo em vista a 

dificuldade de determinar quais os fatos que se enquadram na respectiva norma”. Ibidem, p. 5 (grifos do autor). 



53 
 

Abordando os critérios usuais de distinção entre as normas jurídicas, Neves 

enquadra o grau de imprecisão, a discricionariedade e a generalidade como integrantes da tese 

da demarcação frágil (diferença quantitativa), em contraponto com a de demarcação forte 

(diferença qualitativa)
157

.  

Conclui pela insuficiência dos critérios de imprecisão e de discricionariedade
158

. 

Certa imprecisão semântica é algo inerente às disposições normativas constitucionais das 

sociedades mais modernas, independentemente da sua classificação normativa. A 

discricionariedade, por sua vez, não pode ser confundida com a mera imprecisão semântica, 

mas “[...] com o oferecimento, na própria norma, de alternativas para o órgão encarregado 

da concretização”
159

. Também a generalidade, seja entendida como imprecisão semântica ou 

no sentido de um grande número de pessoas atingidas pela norma, é um critério eventual e 

não definitivo. Neves também considera precária a distinção entre regras e princípios baseada 

no critério da referência a fins ou a valores
160

. 

O autor brasileiro consegue identificar o critério distintivo que mais se aproxima 

de sua concepção pessoal na obra de Alexy, a partir dos temperamentos feitos às ideias de 

Dworkin. Neves faz a seguinte leitura dos autores estrangeiros: para Alexy as regras não são 

aplicadas à maneira “tudo ou nada”, mas são “cumpridas ou não”
161

, devendo, em caso 

negativo, ser declarada a sua invalidade. Já os princípios têm uma dimensão de peso, podendo 

ser satisfeitos em vários graus, a depender das possibilidades fáticas e jurídicas
162

. Por isso, os 

                                                             
157 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Wmfmartinsfontes, 

2013. p. 12. 
158 “Feitas essas considerações, compreende-se que a discussão quantitativa que se delineia na distinção entre 

regras e princípios refere-se ao problema da imprecisão semântica dos textos normativos, na medida em que esta 

leva à incerteza cognitiva a respeito da norma a aplicar. Nessa vertente, afirma-se que os princípios são mais 
imprecisos do que as regras. Essa posição não parece sustentável. Tanto no plano legal quanto no plano 

constitucional, nós encontramos regras que apresentam caráter de imprecisão semântica, tornando-a 

extremamente dependente do contexto de aplicação”. Ibidem, p. 15. 
159 Ibidem, p. 14. 
160 Ibidem, p. 28, 35: “Há inúmeros autores que apontam para o caráter teleológico ou predominantemente 

finalístico dos princípios em comparação com as regras. Nessa orientação, Humberto Ávila afirma, por exemplo, 

que „as regras são normas imediatamente descritivas‟, cujo conteúdo diz respeito diretamente a ações‟, e „os 

princípios são normas imediatamente finalísticas‟. Parece-me que tal modelo, fundado em uma longa tradição, 

não oferece um critério preciso para a distinção entre princípios e regras constitucionais”. 
161 Segundo Neves, a diferença entre os dois métodos de aplicação das regras (“tudo ou nada”, “cumpridas ou 

não”) limita-se apenas à possibilidade de uma regra trazer, enumerar em seu enunciado, todas as exceções 
possíveis: “A diferença restringe-se basicamente a determinar se, ao menos teoricamente, todas as exceções de 

uma regra podem ser arroladas e fazer parte do enunciado completo dessa regra (Dworkin), ou se as exceções 

não são numeráveis, nem mesmo em teoria, e não fazem parte da regra, mas apenas poderá restringir o seu 

significado definitivo em um caso concreto (Alexy). Determinadas as exceções que são relevantes ou a 

inexistência delas, não há diferença em afirmar que as regras como razões definitivas aplicam-se à maneira do 

tudo-ou-nada e dizer que elas são necessariamente satisfeitas ou não satisfeitas. A binariedade está presente nas 

duas formulações”. Ibidem, p. 77. 
162 “Como já foi adiantado, Alexy critica a tese de que as regras são aplicadas à maneira do „tudo ou nada‟, com 

base no argumento de que, nas ordens jurídicas modernas, as exceções às regras não são suscetíveis de 
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princípios seriam mandamentos de otimização. A precedência de um princípio sobre outro, 

em um caso concreto, não afasta o preterido do sistema, não havendo que se falar em 

decretação de invalidade no campo dos princípios
163

.  

Neves conclui que o resultado alcançado por Alexy é o que mais se assemelha à 

sua concepção pessoal, que considera os princípios como razões prima facie que atuam no 

nível reflexivo da ordem jurídica, e as regras como razões definitivas:    

 

Com base nesses pressupostos, Alexy chega à distinção entre regras e princípios que 

se apresenta como a que mais se coaduna, no seu resultado, com o presente trabalho: 

“Princípios são sempre razões prima facie e regras são, se não houver o 

estabelecimento de alguma exceção, razões definitivas”164.  

 

Convém registrar que Neves só admite distinguir regras e princípios no plano da 

argumentação jurídica. É a atividade do intérprete que vai fazer uso dessas categorias, não 

estando ela presente de antemão no repertório legislativo e jurisprudencial oferecido pelo 

ordenamento. Para o autor, existe um permanente diálogo entre o legislativo e o aplicador, 

(que ele qualifica de alter e ego, respectivamente) com o objetivo de construir o sentido da 

lei, a norma. A distinção entre princípios e regras surgiria apenas no segundo momento, 

quando a aplicação da lei se tornasse problemática (casos não rotineiros). Essa compreensão 

do fenômeno jurídico é coerente com sua ideia de que os princípios acabam por ser 

mecanismos do sistema jurídico que propiciam a absorção do dissenso social, facilitando a 

inclusão e participação no discurso jurídico dos diferentes grupos políticos e sociais, com suas 

pretensões conflitantes e, por vezes, excludentes, pois “o surgimento de novos princípios ou 

regras na cadeia argumentativa é, de início, inexaurível”
165

. Assim, os princípios 

                                                                                                                                                                                              
enumeração taxativa, inclusive em teoria. Novas exceções podem surgir a cada novo caso. Reformula o modelo 

do „tudo ou nada‟, para sustentar a tese segundo a qual „as regras são normas que são sempre ou satisfeitas 

[cumpridas] ou não satisfeitas [não cumpridas]‟. Daí por que, em um verdadeiro conflito entre regras, ou seja, 

não sendo possível introduzir uma cláusula de exceção para eliminar a contradição, uma das regras deve ser 

declarada inválida. Os critérios para a solução do conflito podem ser os mais diversos, inclusive a importância de 

uma das regras, mas a decisão sobre o conflito é uma decisão sobre a validade da norma [...] Em contraposição, 

Alexy define os princípios como „mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser 

satisfeitos em vários graus e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das 

possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas‟, sendo o „âmbito das possibilidades jurídicas 

determinado pelos princípios e regras colidentes‟”. NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e 
regras constitucionais. São Paulo: Wmfmartinsfontes, 2013. p. 63-64. 
163 Ibidem, p. 65. 
164 Ibidem, p. 68 (grifos do autor). 
165 Segue o trecho completo: “Na cadeia argumentativa, uma norma afirma-se tipicamente como princípio ou 

como regra. De antemão, não se pode definir qual padrão constitui um princípio ou uma regra. Vai depender do 

modo mediante o qual a norma será incorporada do ponto de vista funcional-estrutural no processo 

argumentativo. Evidentemente, um padrão pode ser estabilizado como princípio ou regra no sistema (a dignidade 

da pessoa humana, a proibição da tortura), e essa estabilização pode estar relacionada, não à sua textualização 

constitucional. Mas o surgimento de novos princípios ou regras na cadeia argumentativa é, de início, 
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constitucionais agiriam como “recipientes” das pretensões morais que fossem surgindo na 

sociedade: 

 

Os princípios jurídicos, sobretudo os constitucionais, têm uma tarefa fundamental de 

selecionar, do ponto de vista interno do direito, expectativas normativas com 

pretensão de validade moral, valores-preferência ou valores-identidade de grupos, 

interesses por esclarecimento de padrões normativos, assim como expectativas 

normativas atípicas as mais diversas, que circulam de forma conflituosa no ambiente 

ou contexto do sistema jurídico166. 

 

Neves também associa, em Alexy, a teoria dos princípios com a máxima da 

proporcionalidade, sendo esta subdividida em três partes: a adequação, a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito. Nesta última acontecem os conflitos puramente 

normativos, enquanto nas duas primeiras verificam-se as condições fáticas de aplicação da 

norma
167

. O resultado do sopesamento, exercido no âmbito da proporcionalidade em sentido 

estrito, ultrapassa o conflito concreto e engendra normas de direito fundamental atribuídas, 

com a estrutura lógica de uma regra e aplicadas por subsunção
168

. 

Contudo, o autor recifense tece fortes críticas à vinculação da técnica da 

ponderação com o conceito de mandamento de otimização, por possuir uma compreensão 

mais elástica e profícua da técnica.  

Neves sustenta que a ponderação otimizante não condiz com a complexidade 

conflituosa que subjaz às expectativas normativas das sociedades modernas. Acreditar que as 

divergências entre as partes podem ser solucionadas por meio de um ponto ótimo, a ser 

encontrado pela técnica da ponderação, é fazer tributo ao juiz monológico, capaz de encontrar 

a resposta correta ou a melhor resposta (Dworkin) dentro de uma situação ideal de fala ou 

discurso
169

. Essa perspectiva é limitada e não casa com a sociedade hipercomplexa em que 

                                                                                                                                                                                              
inexaurível”. NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: 

Wmfmartinsfontes, 2013. p. 103. 
166 Ibidem, p. 128. 
167 “Posta nesses termos, a teoria dos princípios de Alexy está intimamente associada à máxima da 

proporcionalidade, especialmente à proporcionalidade em sentido estrito, mas não apenas. A primeira e a 

segunda máximas parciais da proporcionalidade, a saber, os critérios da adequação e da necessidade (ou do meio 

menos gravoso), „decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face das 

possibilidades fáticas‟, enquanto a „máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a exigência de 
sopesamento, decorre da relativização em face das possibilidades jurídicas‟”. Ibidem, p. 65. 
168 Ibidem, p. 66. 
169 “Alexy parte de um modelo contrafactual de ponderação otimizante. Nesse sentido, como já afirmado acima, 

a sua concepção se aproxima da noção de uma única decisão correta ou da melhor decisão, no sentido de 

Dworkin. Otimizar significa encontrar a melhor decisão dentro das condições jurídicas e fáticas que envolvem o 

caso. Esse mandamento só poderia ter um significado prático se partíssemos de um juiz monológico (Hércules 

com Dworkin), sujeito soberano da decisão do caso, ou de uma intersubjetividade orientada consensualmente 

para a busca de solução do caso mediante argumentação racional, tendo como referência as condições ideais do 

discurso. Essas duas perspectivas parecem muito simples, tanto descritiva quanto prescritivamente, para a 
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vivemos. Apostar que o estado pode aferir, por meio de uma técnica hermenêutica, o que é 

melhor para cada contexto de vida é acreditar na possibilidade de uma compreensão 

onisciente dos conflitos sociais, assumindo o Estado uma postura arrogante e desdenhosa em 

relação aos aspectos incomensuráveis destes mesmos conflitos. O autor prefere falar em 

“ponderação comparativa”, de modo a respeitar as diferentes perspectivas de compreensão da 

norma e do direito, de acordo com a vivência de cada segmento social, em detrimento do 

caráter suprarracional que a ponderação otimizante almeja alcançar
170

. 

Quanto à aplicação do método da ponderação propriamente dito (entendido como 

mandamento de comparação), este não se restringiria apenas ao âmbito principiológico, mas 

também envolveria regras. Embora Neves concorde com a ideia de que a norma final, aquela 

objeto de processo de concretização, é cumprida ou não, especula sobre as regras incompletas, 

tomadas prima facie. Poderiam ser elas ponderadas com outras regras incompletas ou com 

princípios? O autor pernambucano entende que a resposta de Alexy para a questão remete o 

intérprete ao princípio que deu origem ou justifica a regra que se quer dotar de significado
171

. 

No entanto, parece discordar de que a aplicação concreta de uma regra não tenha uma 

dimensão de peso, da qual se originarão as controvérsias argumentativas
172

. Assim, a técnica 

da ponderação se estenderia também às regras, desde que tomadas no início do processo 

interpretativo (regras incompletas).    

Como explanado acima, para Neves só existem dois tipos ou categorias de 

normas: a regra e o princípio. Admite, porém, a existência de normas híbridas, fazendo 

                                                                                                                                                                                              
compreensão e a intervenção em conexões sociais (em geral) e jurídicas (em especial) de ações e comunicações 

em uma sociedade hipercomplexa”. NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras 

constitucionais. São Paulo: Wmfmartinsfontes, 2013. p. 141. 
170 “Para se falar de otimização impõe-se que se pressuponha não apenas comparabilidade, mas também 

comensurabilidade. Assim sendo, o conceito de ponderação ou sopesamento não deve ser vinculado 

necessariamente à otimização. É possível falar de uma ponderação comparativa, em contraposição à ponderação 

com pretensão otimizante. Mas, nesse caso, considerando a diferenciação da sociedade, constroem-se, a partir de 

cada perspectiva de observação, as respectivas comparações, não sendo possível uma superinstância racional 

(monológica ou dialógica) para definir em caráter último os critérios de comparação (ideias ou normas), nem 

mesmo como „medidas de aproximação‟”. Ibidem, p. 151. 
171 “Daí porque as críticas acima feitas a Dworkin por ele negar uma dimensão de peso às regras também valem, 

de certa maneira, para Alexy. Embora a regra na sua formulação definitiva e completa, como fundamento 

imediato de uma norma de decisão, só possa ser aplicada binariamente, ela é prima facie suscetível de comportar 

uma dimensão de peso e, portanto, de submeter-se a critérios de ponderação em um caso concreto [...] Mas a 
questão que permanece diz respeito ao problema de definir quando uma regra se torna completa e se duas regras 

incompletas não podem colidir, sem que necessariamente se deva recorrer ao plano dos princípios”. Ibidem, p. 

77-78 (grifos do autor).   
172 “Isso significa que o enunciado completo da regra a aplicar, como fundamento definitivo da decisão, salvo na 

mera observância cotidiana ou aplicação rotineira do direito, só se alcança no final do processo de concretização, 

pressupondo uma pluralidade conflituosa de controvérsias argumentativas em torno da solução do caso, onde a 

dimensão do peso desempenha um certo papel. Parece-me que, de alguma maneira, ao admitir regras 

incompletas, dependentes de ponderação, Alexy admite implicitamente que, neste particular, a diferença entre 

princípios e regras é, antes, gradual, embora não seja essa sua intenção”. Ibidem, p. 80. 
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referência à doutrina de Dworkin, Aarnio e Larenz
173

. As regras que são dotadas de 

expressões juridicamente indeterminadas, como “não razoável”, “negligente”, “injusto”, 

podem ser enquadradas na categoria dos híbridos, pois, embora funcionem logicamente como 

regras (preenchido o sentido das referidas expressões, devem ser aplicadas), são 

substancialmente princípios (pois o sentido é dúbio). Contrariamente, na hipótese de 

princípios que são aplicados diretamente ao caso, sem a tensão com outros princípios, 

teríamos o princípio que funcionaria como regra.  

Não admite uma terceira categoria como os postulados normativos. Fazendo 

menção a Ávila, escreve Neves: 

 

Mas também a categoria dos chamados “postulados normativos aplicativos” implica 

uma diversidade de normas, que tanto podem ser caracterizadas como princípios, 

como regras ou como híbridos. A introdução dessa categoria decorre da definição 

estreita dos princípios como “normas imediatamente finalísticas”, referentes a 
“estados ideais de coisa”, tal como formulada por Ávila a partir de Von Wright, 

Aarnio e Hage. O enquadramento conceitual proposto no presente trabalho não 

comporta um terceiro “tipo ideal” de normas (sem que se negue aqui a existência de 

outros padrões no sistema jurídico além das normas). Ou as normas estão no nível 

reflexivo da ordem jurídica, servindo tanto para o balizamento ou a construção 

hermenêutica de outras normas, mas não sendo razão definitiva para uma norma de 

decisão de questões jurídicas, e, portanto, devem ser classificadas primariamente 

como princípios; ou elas são normas suscetíveis de atuar como razão definitiva de 

questões jurídicas, não atuando como mecanismo reflexivo e, portanto, devem ser 

classificas primariamente como regras. Se não for possível enquadrá-la 

primariamente em nenhuma das categorias, cabe falar de híbridos174.   

 

Quanto à proporcionalidade, Neves a enxerga como uma condição de 

possibilidade de uma ordem normativa
175

. A rigor, portanto, não poderia ser considerada regra 

nem princípio; seria uma condição prévia à existência de qualquer norma. Porém, admitindo 

que esta condição de possibilidade da ordem possa ser uma norma da própria ordem (processo 

qualificado por Neves de reentry), o autor recifense enquadra os critérios da necessidade e da 

adequação como regras; já a proporcionalidade em sentido estrito é um híbrido, pois, embora 

uma medida desproporcional deva ser declarada inconstitucional de plano, o critério engloba 

o mandamento da ponderação, que serve ao sopesamento dos princípios conflitantes. Assim, 

conclui Neves: 

 

Isso nos leva a crer que a proporcionalidade em sentido estrito, que inclui o próprio 

mandamento da ponderação, é um híbrido: do ponto de vista estrutural, é uma regra, 

                                                             
173

 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Wmfmartinsfontes, 

2013. p. 103-107. 
174 Ibidem, p. 108. 
175 Ibidem, p. 109-110. 
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ou seja, um critério ou uma razão definitiva para a solução do caso; sob o aspecto 

funcional, é um princípio, pois atua no nível reflexivo do sistema jurídico, articulado 

com os princípios que pretende sopesar176. 

 

Ou seja, preenchida a condição de que determinada norma é desproporcional, ela 

simplesmente não será aplicada, tal como uma regra; porém, o caminho que antecede a 

conclusão atua no nível reflexivo do sistema jurídico, por meio da ponderação dos valores e 

interesses que estão em conflito no caso concreto. 

Apesar das ressalvas contundentes de Neves às ideias propostas por Dworkin e 

Alexy, entendemos que ele se qualifica como um defensor da técnica da ponderação, pois 

chega a afirmar que ela é uma imposição “inafastável”
177

. Ademais, expande a técnica da 

ponderação para os casos em que a aplicação da norma se torna problemática, quando não se 

cuida de meros casos rotineiros, nos quais é aplicada de forma mecânica e por subsunção. 

Assim, é indiferente se o dispositivo normativo é considerado uma regra ou um princípio. 

Critica a definição de Alexy dos princípios como mandamentos de otimização, por não 

corresponderem às necessidades de nossa sociedade, extremamente complexa, que demanda 

da ordem jurídica mecanismos de absorção do dissenso social. Acreditar que o magistrado 

pode enxergar um “ponto ótimo”, uma solução ideal para os conflitos normativos envolvendo 

diferentes expectativas sociais é uma atitude de cunho racionalista, com certa dose de 

prepotência, pois desconsidera as leituras e vivencias que os diferentes segmentos sociais têm 

do mundo. Neves entende que a colisão de normas é solucionada por meio de uma 

ponderação comparativa (mandamento de comparação), de forma a se chegar a uma solução 

do caso concreto que respeite as diferentes visões dos segmentos sociais, propiciando, ao 

mesmo tempo, certa segurança jurídica para a resolução dos casos futuros semelhantes e a 

chance de reabertura da discussão em torno da problemática da norma pelos grupos sociais 

dissidentes
178

.  

O objetivo do autor pernambucano é aperfeiçoar a teoria matriz, sem abandonar 

suas premissas básicas. Incluímo-lo como um crítico interno do modelo original. 

 

                                                             
176 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Wmfmartinsfontes, 

2013. p. 111. 
177 “Não há dúvida de que a exigência de ponderação ou sopesamento em caso de colisão entre princípios 

constitucionais (e, em geral, entre normas) é, tout court, inafastável”. Ibidem, p. 141 (grifos do autor). 
178 “Em vez de otimização, o que se impõe no cotejamento ou ponderação de princípios constitucionais 

colidentes, considerada a dupla contingência em relação a pessoas e grupos, é a dificílima tarefa de impedir a 

expansão da perspectiva de alter no sentido da eliminação ou subordinação definitiva da perspectiva de ego e 

vice-versa. Portanto, a ponderação é, nesses termos, uma das técnicas constitucionais de absorção do dissenso e, 

simultaneamente, de sua viabilização e promoção”. Ibidem, p. 143 (grifos do autor).  
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3.1.5 O peso abstrato dos princípios, a preferência dos princípios que protegem os 

direitos individuais e daqueles que contribuem para a coerência do ordenamento 

jurídico. Thomas da Rosa de Bustamante 

 

Bustamante escreve com entusiasmo sobre as ideias de Alexy e afirma que sua 

teoria dos direitos fundamentais vem tendo ótima acolhida no Brasil, sendo sintomática a 

recepção quase unânime da classificação das normas em regras e princípios, cada qual com 

seu modo de aplicação peculiar. Citando expressamente Alexy, Bustamante afirma que os 

princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida do possível, 

dentro das possibilidades fáticas e jurídicas; são por isso qualificados como mandamentos de 

otimização, podendo ser cumpridos em diversos graus. As regras, por sua vez, são normas que 

ou são cumpridas ou não cumpridas; sendo válida, a regra deve ser aplicada
179

. 

Ressalta que essa classificação proposta por Alexy não diz respeito aos 

enunciados normativos em si, aos textos de lei, mas às normas, que são o significado que se 

atribui ao texto, a expressão do enunciado normativo. Entende que o modelo proposto por 

Alexy está assentado na concepção de que as diferenças entre as duas espécies normativas são 

qualitativas
180

, e que isso repercute no aspecto metodológico de cada uma delas. Para 

Bustamante, as diferenças do modo de aplicação das regras e dos princípios não podem ser 

consideradas de forma independente, como se fossem mais um critério de distinção entre os 

dois; o fato das regras serem aplicadas por subsunção e os princípios mediante ponderação é, 

tão somente, uma consequência de suas particularidades estruturais
181

.     

Quanto à técnica da ponderação, o autor enfatiza que ela não pode ser tomada 

isoladamente, como um modelo puro de decisão, devendo ser o ponto de partida na 

construção de “um modelo de fundamentação de enunciados de preferência entre princípios 

                                                             
179 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do direito e decisão racional: temas de teoria da argumentação 

jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 263. 
180 Ibidem, p. 262. 
181 “Para Alexy, „princípios e ponderações são dois lados de um mesmo fenômeno. O primeiro refere-se ao 

aspecto normativo; o outro, ao aspecto metodológico. Quem empreende ponderação no âmbito jurídico 

pressupõe que as normas entre as quais se faz uma ponderação sejam dotadas de uma estrutura de princípios, e 

quem classifica as normas como princípios acaba chegando ao processo de ponderação‟ [...] De fato, os 

diferentes modos de aplicação  dos princípios e das regras não valem, por si sós, como bons critérios de 

diferenciação, e não há como escapar disso. Mas parece-nos que a crítica não atinge a teoria de Alexy, pois esse 

diferente aspecto metodológico dos dois tipos de norma não é, no pensamento de Alexy, a (única) causa de 

distinção entre princípios e regras, mas antes uma consequência da mesma (apud BUSTAMANTE, 2005.)”. 

BUSTAMANTE, op. cit., p. 263-264 (grifos do autor). 
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jurídicos, de acordo com o qual uma ponderação só pode ser considerada correta se o 

enunciado de preferência a que conduz puder ser fundamentado racionalmente”
182

. 

Nesse desiderato, é de fundamental importância que o intérprete entenda a 

conexão que existe entre a teoria dos direitos fundamentais e a teoria da argumentação 

jurídica, ambas idealizadas por Alexy, não podendo cada uma desenvolver-se de forma 

isolada
183

.  As valorações que serão objeto de sopesamento, procedimento que resolve os 

conflitos entre direitos fundamentais em tensão, só poderão ser racionalmente fundadas por 

meio de uma teoria da argumentação jurídica que seja consistente
184

. Diz Bustamante: 

 

A idéia de que a maioria dos direitos fundamentais vem protegida por princípios faz 
nascer, também, a necessidade de uma teoria da argumentação jusfundamental 

(apud Alexy, 1997, p. 529), sem a qual dificilmente se poderá conceber a 

ponderação como um procedimento racional de justificação jurídica. É essa 

"argumentação jusfundamental" que pode fazer com que a ponderação seja mais que 

um arbitrário "modelo de decisão"185. 

 

Ademais, é importante se ter em mente que a lei de colisão estabelece relações 

condicionadas de precedência (regra adscripta), sendo resultado da lei de ponderação. A lei da 

ponderação vai estabelecer tão somente o modo de aplicação da lei de colisão, no sentido de 

que quanto maior o grau de não satisfação ou afetação de um princípio, tanto maior deve ser o 

grau de satisfação do outro princípio
186

.      

 Diga-se ainda que é na máxima da proporcionalidade que os princípios serão 

sopesados. Bustamante compreende que os princípios devem ser definidos, a partir de uma 

leitura de Alexy, como comandos a serem otimizados, e que a tarefa de otimização em si 

                                                             
182

 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do direito e decisão racional: temas de teoria da argumentação 

jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 258. 
183 Ibidem, p. 259. 
184 “Inicialmente, é necessário retornar à vinculação necessariamente existente entre o modelo de ponderação 

proposto por Alexy e a teoria da argumentação jurídica. Sem esta última, seria impensável realizar a tarefa de 

fundamentação dos enunciados de preferência condicionada que se estabelecem diante de cada colisão de 

direitos. Podemos dizer, com as próprias palavras de Alexy (1997, p. 167), que "a lei da ponderação enquanto 

tal não formula nenhuma pauta com cuja ajuda poderiam ser decididos definitivamente os casos. Todavia, o 

modelo de ponderação como um todo proporciona um critério ao vincular a lei de ponderação à teoria da 

argumentação jurídica racional” [...] O nível dos princípios e o das regras expressam o lado passivo do sistema 
jurídico, tendo em vista a questão da correção da decisão. Têm, portanto, de ser completados com o nível de 

argumentação jurídica, que corresponde ao lado ativo da fundamentação de decisões jurídicas. Esse último nível 

(que é um nível metanormativo)  possui a tarefa de dizer como, sobre a base dos primeiros níveis, é possível uma 

decisão racionalmente fundamentada”. Ibidem, p. 270-271 (grifos do autor). 
185 Ibidem, p. 260 (grifos do autor). 
186

 “A lei da colisão refere-se, em primeira linha, ao resultado das colisões. Mas ela não nos diz nada a respeito 

de como essas colisões são resolvidas. É aqui que entram em cena as denominadas ponderações de princípios. A 

técnica da ponderação é a forma por excelência de solução das colisões; por meio dela, afasta-se o princípio que, 

no caso concreto, tenha menor peso”. Ibidem, p. 270 (grifos do autor). 
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ficaria a cargo das metanormas (nas quais se inclui a proporcionalidade), que possuem a 

natureza de regra
187

. A ponderação seria uma técnica relativamente vazia. Escreve o autor: 

 

Já vimos que para solucionar as denominadas "colisões de direitos" não basta uma 

alusão genérica à "técnica da ponderação". É preciso uma ferramenta metodológica 

que permita controlar a racionalidade dessas ponderações, ou melhor, de uma regra 

que nos diga como se deve ponderar (apud Alexy, 1997, p. 163). É este o terreno da 

denominada máxima da proporcionalidade, que aparece como o principal comando 

para otimizar princípios jurídicos. 

Com efeito, a qualificação dos direitos fundamentais como princípios implica a 
máxima da proporcionalidade, e esta implica aquela (apud Alexy, 1997, p. 111). 

Trata-se de uma mútua implicação no sentido lógico, de modo que uma coisa não 

exista sem a outra188. 

 

No que concerne à estrutura da proporcionalidade, ela incluiria aquelas máximas 

parciais já descritas ao longo do presente trabalho e que Bustamante denomina regras de 

argumentação: regra da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido 

estrito
189

. 

Quanto à razoabilidade, Bustamante comparte as ideias de Ávila; concebe-a como 

um postulado que busca um estado ideal a ser atingido, não sendo um parâmetro 

metodológico de aplicação do direito. A razoabilidade estaria vinculada à equidade, não se 

confundindo com a proporcionalidade
190

.  

                                                             
187 “Feita essa distinção pode-se dizer que os princípios são mais precisamente definidos como comandos para 

serem otimizados (apud Alexy, 1997), não como comandos para otimizar. Não deixa de haver uma relação  entre 

eles, os princípios, e as metanormas que dispõe acerca da otimização e compõem a denominada máxima da 
proporcionalidade. Essas sim podem ser melhor qualificadas como regras”. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa 

de. Teoria do direito e decisão racional: temas de teoria da argumentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008. p. 267 (grifos do autor). 
188 Ibidem, p. 272-273 (grifos do autor). 
189 A máxima da proporcionalidade aparece, assim, como uma estrutura complexa de raciocínio implícita na 

essência da ideia de otimização. Ela pode, para ser mais bem compreendida, se decompor nas seguintes regras 

de argumentação: 1 Regra da adequação: Se M¹ não é adequado para a fomentação do fim F, exigido pelo 

princípio P¹, então M¹ não é exigido por P¹ (M¹ é indiferente para P¹). Em tais situações, se M¹ afeta de alguma 

maneira um outro princípio P², M¹ está proibido por P² (apud Alexy, 1997, p. 114); 2 Regra da necessidade:  Se 

há dois meios (M¹ e M²) para fomentar o fim F, exigido pelo princípio P¹, sendo que cada um deles promove o 

fim na mesma medida, mas M¹ interfere na realização do P² em maior medida que M², então deve ser empregado 
o meio M² (apud Alexy, 1997, p. 113); 3 Regra da proporcionalidade em sentido estrito: Os motivos que 

fundamentam uma medida que restrinja de alguma maneira um direito fundamental devem ter peso suficiente 

para preponderar sobre o direito fundamental afetado por ela, encontrando condições de justificar a sua restrição 

(apud Silva, 2002, p. 41)”. BUSTAMANTE, 2008. p. 274 (grifos do autor). 
190 “Razoabilidade é um termo suficientemente amplo para abranger eqüidade, exigência de um suporte empírico 

adequado para a regulação normativa e justificabilidade dos critérios de diferenciação em vista do princípio da 

igualdade. Pode ainda, talvez, ser o caminho para se estabelecer um limite último à discricionariedade do 

legislador, fixando um mínimo de substância moral do qual o direito não pode abrir mão”. BUSTAMANTE, 

2008. p. 314-315 (grifos do autor). 
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Bustamante tenta destrinchar a fórmula da ponderação proposta por Alexy
191

, por 

meio de equações lógicas, procurando conferir-lhe uma estrutura com o mesmo grau de 

certeza e segurança da fórmula da subsunção. Não entraremos em minúcias lógicas como faz 

o autor, pois apenas nos concerne que a fórmula é uma tentativa de conferir diferentes pesos 

às intervenções nos princípios, conforme a intensidade da satisfação/não satisfação dos 

princípios envolvidos no sopesamento, a fim de sistematizá-los por meio de valores 

numéricos que representem o grau dessas intervenções e satisfações. Assim, teremos 

intervenções leves, médias e graves
192

.   

A partir da análise da fórmula da ponderação, Bustamante considera que duas 

questões ficam em aberto: primeiro, o chamado problema das ponderações complexas (a), 

quando o uso da técnica implica o sopesamento entre um grupo de princípios, de um lado, 

contra outro grupo ou um princípio individual do outro. Segundo, a fixação de critérios para a 

pesagem dos princípios em abstrato (b). 

No que diz respeito à primeira questão, embora teça alguns comentários sobre 

possíveis diretivas, conclui o autor que ainda não têm condições de dar uma resposta 

satisfatória ao problema
193

.   

O que sim nos interessa é a proposta que Bustamante faz de conferir peso em 

abstrato aos princípios jurídicos. Diz o autor: 

 

A principal contribuição que pretendemos dar à fórmula de ponderação diz respeito 

ao segundo problema (b): a determinação do peso abstrato dos princípios 

ponderados. Para fornecer uma diretriz adequada neste terreno é preciso, 

primeiramente, estabelecer uma escala para a determinação desses pesos abstratos; 

em um segundo momento, é necessário construir uma classificação dos princípios 

jurídicos em geral e alguns critérios para o enquadramento de cada princípio nessa 
mesma classificação194.  

 

O escritor parece incorrer em contradição ao dizer que, embora não exista uma 

hierarquia jurídico-formal entre os enunciados principiológicos, a constituição brasileira deixa 

evidenciada a importância maior de alguns princípios, denominando-os de fundamentais. 

Assim, Bustamante entende que, a partir desse grau de importância que a constituição atribui 

                                                             
191 “Recentemente, Alexy estabeleceu, em contraposição ao modelo lógico utilizado para descrever a subsunção, 
um modelo aritmético capaz de representar a estrutura do método da ponderação (apud Alexy, 2003). A principal 

nota desse último é uma fórmula de ponderação que leva em conta, para se chegar ao peso relativo dos 

princípios colidentes, não só o grau de interferência no princípio restringido e o grau de importância do 

princípio precedente, como também os pesos abstratos dos princípios jurídicos e a confiabilidade das premissas 

empíricas utilizadas”. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do direito e decisão racional: temas de 

teoria da argumentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 277 (grifos do autor).  
192 Ibidem, p. 280. 
193 Ibidem, p. 289. 
194 Ibidem, p. 289. 
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a determinados enunciados, pode-se estabelecer uma ordem de prioridade prima facie entre os 

princípios (que ele taxa de frágil), conferindo um peso abstrato maior a alguns princípios que 

são preteridos em detrimento de outros. Elencada uma ordem de preferência em abstrato, tal 

ordem irá influenciar a pesagem em concreto dos princípios em colisão, não determinante, 

pois será uma precedência prima facie.  Para reforçar sua posição, Bustamante faz referência 

à doutrina de Canotilho, que classifica os princípios em estruturantes, constitucionais gerais e 

constitucionais especiais
195

.  

Contudo, afirma que a classificação do constitucionalista português não é 

suficiente, tendo em vista que se utiliza tão só dos critérios da concretização e importância 

dos princípios no ordenamento jurídico. Bustamante alega que prefere um critério baseado no 

grau de restringibilidade, que significa “o grau de dificuldade para a superação concreta de 

cada princípio jurídico”
196

.  

Assim, Bustamante chega a seus dois critérios de aferição do peso de que cada 

princípio goza em abstrato: o critério da coerência para o ordenamento
197

 e o critério da 

ligação com direitos individuais
198

. 

O primeiro estaria relacionado ao grau de generalidade e universalidade do 

princípio, pois o autor acredita que normas com essas características permitem uma melhor 

fundamentação no sistema jurídico, satisfazendo em maior grau o ideal de coerência.  

O segundo relaciona a noção de justiça com os ideais de liberdade e de igualdade, 

que seriam valores basilares do ordenamento jurídico.  

Entendemos que Bustamante é o único dos doutrinadores estudados até o 

momento que busca uma correspondência fidedigna de suas ideias com as teses defendidas 

por Alexy. Essa constatação baseia-se no fato de o autor brasileiro adotar o critério estrutural 

de distinção entre os princípios e as regras, exatamente nos termos que o jurista alemão o 

concebeu
199

. Ademais, afirma que a melhor maneira de controlar a racionalidade do método 

ponderativo está na sua implicação com a máxima da proporcionalidade e com a 

                                                             
195 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do direito e decisão racional: temas de teoria da argumentação 

jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 292. 
196 Ibidem, p. 291. 
197 “Quanto maior for a contribuição de um dado princípio para a coerência do ordenamento jurídico, maior será 

a sua importância e, por conseguinte, o seu peso abstrato”. Ibidem, p. 294. 
198 “Um segundo critério para a determinação dos pesos abstratos é, de acordo com a teoria dos princípios de 

Alexy, o da ligação que cada um dos princípios em linha de colisão possui com direitos individuais”. Ibidem, p. 

297 (grifos do autor). 
199

 Diz Alexy, de forma clara e sucinta: “A tese central deste livro é a de que os direitos fundamentais, 

independentemente de sua formulação mais ou menos precisa, têm a natureza de princípios e são mandamentos 

de otimização”. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Luis Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2012. p. 575. 
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argumentação jusfundamental, que indicará as diretrizes materiais que devem guiar o 

intérprete.  

Talvez o autor formule a problemática proposta de se estabelecerem relações de 

preferência abstratas entre os princípios no afã de indicar novos rumos para as concepções 

alexyanas
200

. Bustamante utiliza o critério de grau de diferenciação entre os princípios 

(princípios constitucionais estruturantes, gerais e especiais) como base de seu argumento para, 

daí, extrair sua ideia de que o peso abstrato dos princípios será determinado pela sua 

contribuição ao ideal de coerência do ordenamento (afirmando o autor que quanto mais 

genérico e universal o princípio maior será a contribuição) e pela ligação do princípio com os 

direitos individuais da liberdade e da igualdade. (Esses direitos guarneceriam valores 

estruturantes do ordenamento e da justiça.)        

 

3.2 CRÍTICAS DE ADAPTAÇÃO  

 

3.2.1 Princípios como mandamentos de otimização e a ponderação como objetividade 

possível. Virgílio Afonso da Silva 

 

Interessante perspectiva sobre o tema nos traz Virgílio Afonso da Silva. Ao 

dissertar sobre os direitos fundamentais nas relações entre particulares, o autor dedica um 

capítulo de seu livro a elucidar questões da doutrina de Alexy, relacionadas ao papel e 

classificação dos princípios enquanto normas jurídicas. Destaca que as distinções 

estabelecidas por Alexy entre princípios e regras não são compatíveis com as comumente 

utilizadas pela doutrina constitucionalista no Brasil e com a própria tradição constitucionalista 

que se formou no país. 

Diz Afonso da Silva que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1988, a doutrina constitucionalista no Brasil dedicava-se à tarefa de classificar os princípios 

segundo seu grau de importância, generalidade e outros critérios materiais. Assim, tornou-se 

usual no país falar em princípios fundamentais, setoriais, basilares ou qualquer outra categoria 

                                                             
200 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 71, rejeita a possibilidade da hierarquia entre princípios, em razão do axioma da unidade da 

constituição. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. 

atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 146, entende que uma relação definitiva de prevalência ou hierarquia 

abstrata é “insustentável”.  
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que ilustrasse o grau de importância ou especialidade dos princípios. Criou-se a praxe da 

tipologia entre os constitucionalistas brasileiros
201

. 

Observa o autor que a classificação segundo parâmetros materiais não está em 

compasso com as teses de Alexy, que entende os princípios a partir de um só aspecto: o 

critério estrutural. Os princípios são normas que se distinguem das regras em razão de sua 

estrutura, que redundará em um modo de aplicação também diverso. Princípios são normas 

com a estrutura de mandamentos de otimização; o que importa é a sua estrutura lógica 

particular, inerente ao seu funcionamento, não seu grau de generalidade. Afonso da Silva 

afirma, inclusive, que, adotando-se o conceito de princípio proposto por Alexy, a 

anterioridade da lei penal seria uma regra e não um princípio
202

. 

Isso porque Dworkin e Alexy, segundo o autor, são doutrinadores que idealizam 

uma distinção forte entre princípios e regras. Segundo essa proposta, os dois tipos de normas 

são inconfundíveis, pois possuem uma estrutura lógica que as diferencia de forma clara e 

irredutível. Não há uma diferença meramente gradual (maior generalidade ou maior 

importância dos princípios em relação às regras), como propõem os defensores da distinção 

débil ou fraca
203

. Essa estrutura lógica diferenciada dos princípios acarretaria, por via de 

consequência, um modo de aplicação distinto. Enquanto as regras tendem a se excluir 

mutuamente, com a declaração de invalidade de uma delas no caso de conflito (que não possa 

ser resolvido por meio de uma cláusula de exceção ou das regras hermenêuticas de solução de 

antinomias), os princípios funcionam como mandamentos de otimização, exigindo que algo 

seja realizado na maior medida do possível e segundo as possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes. Os princípios podem colidir sem que isso leve à declaração de invalidade de um 

deles, e seu grau de realização vai variar caso a caso
204

. A colisão de princípios ocasionará 

relações condicionadas de precedência, que são regras, e devem ser tomadas em consideração 

na resolução de casos futuros semelhantes
205

. 

Afonso da Silva também busca rechaçar algumas das críticas externas ao método 

da ponderação ou sopesamento utilizado na aplicação dos direitos fundamentais
206

. Identifica 

                                                             
201 SILVA, Luis Virgílio Afonso da.  A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações 

entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2011-a. p. 29. 
202 Ibidem, p. 30.  
203 Ibidem, p. 31. 
204 Ibidem, p. 32-34. 
205

 Ibidem, p. 34-35. 
206 Idem. Ponderação e objetividade na interpretação constitucional. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; 

BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: 

Saraiva : FGV, 2011-b. p. 363-380. 
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a origem das críticas mais fortes no exterior, no pensamento de Müller
207

, Böckenförde
208

 e 

Habermas, e todas questionam a racionalidade e a objetividade do método
209

. No Brasil, 

menciona Carlos Ari Sundfeld, para quem o “sopesamento seria a expressão de certa 

preguiça em face do trabalho interpretativo”
210

 e uma “geleia geral”
211

. Procurando reforçar 

sua adesão à ponderação na aplicação conflituosa de direitos fundamentais, o autor busca 

determinar um conceito de objetividade possível na hermenêutica. Partindo dos pressupostos 

de que é impossível adotar um método hermenêutico que exclua qualquer interferência 

subjetiva do intérprete e de que não existem (ou são escassas) demonstrações fáticas no 

âmbito da argumentação jurídica, Afonso da Silva trabalha com o conceito de ônus 

argumentativo para conferir certa objetividade à interpretação jurídica. Para isso, duas são as 

variáveis que devem guiar o intérprete no afã da objetividade: possibilidades de controle 

intersubjetivo e de previsibilidade da decisão. Escreve o autor: 

 

Em outras palavras: garantir ou aumentar a objetividade na interpretação do direito 
e, também, no sopesamento, significaria garantir ou aumentar a realização dessas 

duas variáveis, ou seja, garantir ou aumentar a possibilidade de controle 

intersubjetivo e a possibilidade de previsibilidade212.    

 

Essas duas variáveis, segundo Afonso da Silva, devem ser analisadas sob três 

aspectos: metodológico, teórico e institucional.  

Ponderação não é sinônimo de escolha entre duas ou mais alternativas. Deve ficar 

evidente a fundamentação, o caminho que leva à conclusão. Apenas com uma justificação 

bem fundamentada é possível o diálogo e o controle intersubjetivo. O aspecto metodológico 

enfatiza essa característica: uma decisão racional é àquela que decorre de seus próprios 

fundamentos, dentro de uma coerência lógica condizente
213

.  

Também o marco teórico deve ser explícito, pois todo método possui um 

embasamento, uma premissa, um ponto de partida. Nesse aspecto, Afonso da Silva cita o caso 

Ellwanger como exemplo de divergências muito mais teóricas do que metodológicas, pois 

grande parte dos ministros aplicou o mesmo método (ponderativo), mas as conclusões foram 

                                                             
207 Friedrich Müller (Alemanha, 1938). 
208 Ernst-Wolfgang Böckenförde (Alemanha, 1930). 
209 SILVA, Luis Virgílio Afonso da. Ponderação e objetividade na interpretação constitucional. In: MACEDO 

JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e 

instituições. São Paulo: Saraiva : FGV, 2011-b. p. 364-365. 
210

 Ibidem, p. 364. 
211 Ibidem, p. 366. 
212 Ibidem, p. 368 (grifos do autor). 
213 Ibidem, p. 368. 



67 
 

diversas em razão da base teórica adotada por cada um
214

. Embora o autor admita que a 

escolha das premissas adotadas pelo intérprete é um ponto de subjetivismo incontornável, a 

sua explicitação já propiciaria um controle intersubjetivo
215

. 

Em relação à previsibilidade, deve-se reforçar o respeito à história institucional 

dos tribunais e incentivar o controle social exercido pela mídia e pela comunidade jurídica. 

Sobre o respeito aos precedentes, escreve o autor:  

 

Para que isso ocorra, ou seja, para que haja mais previsibilidade e menos 

insegurança, parece-me importante distinguir dois aspectos institucionais 

fundamentais nesse âmbito: respeito a precedentes e controle social. [...] Respeito a 

precedentes pode ser compreendido da seguinte forma: quanto maior for o respeito a 

decisões judiciais tomadas em casos semelhantes, menor será a liberdade subjetiva 

do aplicador do direito ao realizar o sopesamento. Ou seja, quanto mais aplicações 

de uma determinada norma ao longo da história de um tribunal, maior é o ônus 
argumentativo para se chegar a uma decisão que se desvie das decisões anteriores216.  

 

A contribuição de Afonso da Silva para a correta interpretação da doutrina de 

Alexy é enorme. Como tradutor oficial da obra Teoria dos Direitos Fundamentais, do autor 

alemão, sua perspectiva deve ser realmente levada em conta. Entendemos que, para o autor 

brasileiro, qualquer classificação das normas que levar em consideração algo além do critério 

estrutural estará em dissonância com a proposta idealizada por Alexy. Assim, conceitos como 

a lei de colisão ou a ideia de sopesamento são atributos inerentes aos princípios, porque eles 

possuem uma estrutura de mandamentos de otimização
217

, não podendo as regras fazer uso 

desses conceitos, sob pena de adotar-se uma classificação meramente gradual - fraca - de 

distinção entre as normas, não propugnada por Alexy. Ademais, Afonso da Silva aceita o 

método da ponderação como forma de solução de conflitos entre direitos fundamentais, por 

considerá-lo, dentro do possível, objetivo e controlável
218

. Mas essa objetividade passa pelo 

respeito à história institucional da Corte e pela possibilidade de crítica intersubjetiva do 

                                                             
214 SILVA, Luis Virgílio Afonso da. Ponderação e objetividade na interpretação constitucional. In: MACEDO 

JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e 

instituições. São Paulo: Saraiva : FGV, 2011-b. p. 374. São as seguintes indagações iniciais que devem ser 

levantadas pelo intérprete: “qual é o papel dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico e na aplicação do 

direito em geral?”; “há direitos fundamentais mais importantes do que outros? Em caso afirmativo, por quê?”; 
“qual a teoria dos direitos fundamentais de que se parte?”. Ibidem, p. 373. 
215 Ibidem, p. 375. 
216 Ibidem, p. 376 (grifos do autor). 
217 Idem. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: 

Malheiros, 2011-a. p. 36. 
218

 “Aquele que imagina que objetividade tem que ser algo mais do que isso, ou que há métodos mais objetivos e 

racionais do que o sopesamento e que, ao mesmo tempo, sejam adequados para a interpretação e a aplicação dos 

direitos fundamentais em um Estado constitucional contemporâneo tem o ônus para demonstrar a viabilidade 

metodológica, teórica e institucional dessa suposição”. SILVA, op. cit., p. 378. 



68 
 

raciocínio ponderativo, que nada mais seria do que uma mostra da honestidade intelectual do 

intérprete, por meio da exposição das premissas das quais partiu seu raciocínio e do itinerário 

argumentativo que percorreu para chegar à norma do caso concreto
219

. Quem pretende frustrar 

as expectativas geradas pelo histórico jurisprudencial tem que assumir o ônus argumentativo 

de fazê-lo, expondo as razões que o levaram a divergir do corpo de precedentes da corte. 

Percebemos que Afonso da Silva pretende, deveras, reforçar algum dos aspectos 

da teoria alexyana, como as noções de ônus argumentativo e de respeito aos precedentes, não 

aspirando necessariamente a inová-la ou aperfeiçoá-la. Entende que apenas a partir dessas 

duas noções se pode arquitetar uma teoria dos direitos fundamentais consistente e que adote a 

técnica da ponderação nas soluções dos conflitos principiológicos, pois a ponderação em si 

(ou qualquer outro método hermenêutico) é uma fórmula vazia que necessita de substrato 

jurídico
220

. Ademais, aponta discrepâncias graves entre a doutrina brasileira que trabalha com 

os princípios e a tese sustentada por Alexy de que princípios são mandamentos de otimização, 

observando que os autores brasileiros, muitas vezes, fazem uso de critérios de distinção entre 

as espécies normativas que são inconciliáveis (critérios de grau e estrutural). Assim, como 

Afonso da Silva aponta aspectos do modelo original (de Alexy mais especificamente) que 

estão sendo negligenciados ou mal assimilados pelos juristas e operadores do direito no 

Brasil, achamos oportuno considerá-lo um crítico de adaptação.        

 

3.2.2 A necessidade da ponderação e o apego da magistratura brasileira à fórmula do 

silogismo jurídico. Daniel Sarmento 

 

Daniel Sarmento percebe o esgotamento das teorias hermenêuticas que concebem 

o ordenamento jurídico como um corpo coerente de normas, ausente de antinomias reais, com 

os aparentes conflitos normativos resolvidos com base em procedimentos puramente lógicos. 

A constituição, como documento extremamente influenciado por posições políticas, requer 

uma teoria hermenêutica que seja minimamente criativa. Sarmento constata que nesse 

panorama o “método da ponderação é absolutamente necessário para a resolução dos casos 

                                                             
219 “Como conclusão, e retomando o que já foi afirmado no início deste breve capítulo, parece-me possível 

afirmar que não existe objetividade absoluta e demonstrável, mas que existe, sim, a possibilidade de uma 

objetividade em um sentido mais fraco. Essa „objetividade possível‟ depende, a meu ver, da conjugação dos três 

aspectos que tentei brevemente analisar aqui: o metodológico, o teórico e o institucional. Parece-me que essa 

conjugação é imprescindível para escapar do maniqueísmo expresso pela frase „o método a é melhor do que o 

método b‟”. SILVA, Luis Virgílio Afonso da. Ponderação e objetividade na interpretação constitucional. In: 

MACEDO JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: 

racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva : FGV, 2011-b. p. 378. 
220 Ibidem, p. 372. 
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mais complexos do Direito Constitucional [...]”
221

, porém restringe-o à esfera dos conflitos 

entre princípios constitucionais
222

. Sarmento sustenta que o método preserva as expectativas 

de racionalidade que qualquer decisão judicial deve almejar
223

.  

O autor concebe as regras e os princípios como espécies de normas com 

características distintas. Inicialmente narra os diversos critérios de diferenciação que foram 

sendo construídos pela doutrina, como a acepção tradicional de que os princípios constituem 

mandamentos nucleares do sistema jurídico, dotados de um maior conteúdo axiológico, com 

alto grau de abstração e generalidade, se comparados com as regras
224

, mas ao fim parece 

adotar o critério distintivo proposto por Dworkin e Alexy: os princípios e as regras são 

normas com caraterísticas ou estruturas lógicas diferentes (mandamentos de otimização, no 

caso de Alexy), estando as regras localizadas no plano da validade, enquanto os princípios 

possuem uma dimensão de peso, podendo ser sopesados e preteridos, mas sem perder a 

validade
225

.  

Sarmento percebe certa relação entre o método da ponderação e a jurisprudência 

dos interesses, mas não desmerece a técnica, pois é “refratária ao formalismo e aberta à 

realidade da vida social”
226

.  

Da mesma forma que Barcellos e Barroso, Sarmento associa a aplicação do 

método da ponderação aos princípios hermenêuticos da concordância prática
227

 e da proteção 

ao núcleo essencial dos direitos fundamentais
228

. O intérprete deve, após verificar que o caso 

concreto está contido na esfera de proteção de mais de um princípio, evitar o sacrifício total 

de um em detrimento do outro, buscando a conciliação por meio de concessões recíprocas. No 

que diz respeito ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, Sarmento reforça a concepção 

                                                             
221

 SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais e a ponderação de bens. In: TORRES, Ricardo Lobo 

(Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 37.  
222 “Sem a pretensão de exaurir o tema, o presente trabalho objetiva estudar o papel do método da ponderação de 

bens como critério de solução dos conflitos entre princípios constitucionais”. SARMENTO, loc. cit.  
223 “Conquanto nunca possa realizar-se plenamente, a objetividade e a racionalidade das decisões jurisdicionais 

são metas que devem ser perseguidas. [...] De qualquer forma, é certo que no método da ponderação de bens, a 

validade da decisão pode ser aferida através de critérios racionais e, tanto quanto possível, objetivos, a partir da 

fundamentação decisória”.  Ibidem, p. 70. 
224 Ibidem, p. 50. 
225 Ibidem, p. 52-53.   
226 Ibidem, p. 55. 
227 Ibidem, p. 56. 
228 Uma crítica severa ao costume da doutrina constitucionalista de forjar princípios hermenêuticos próprios, 

pode ser conferida nas palavras de Virgílio Afonso da Silva. Afirma o jurista que a grande maioria dos princípios 

ditos de hermenêutica constitucional divulgados no Brasil foram retirados da obra de um só autor, Konrad Hesse. 

E que esses princípios podem ser facilmente reconduzidos aos princípios hermenêuticos clássicos, propostos por 

Savigny, em especial ao princípio da interpretação sistemática. SILVA, Luis Virgílio Afonso da. Interpretação 

constitucional e sincretismo metodológico. In: ______. (Org.). Interpretação constitucional. 1. ed. 3. tir. São 

Paulo: Malheiros, 2010. (Teoria e Direito Público). p. 117, 126.    
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dos autores brasileiros mencionados. O núcleo essencial representaria a construção prática do 

“limite dos limites”
229

, conferindo um conteúdo mínimo essencial a cada direito. Afirma, 

contudo, que esse núcleo é delineado a partir do caso concreto (reputa-se adepto da teoria 

relativa), variando conforme o contexto histórico-institucional
230

.  

O autor sintetiza as críticas negativas dirigidas ao método ponderativo em três 

argumentos: o esvaziamento dos direitos fundamentais, sujeitos ao relativismo do raciocínio 

ponderativo; a inconsistência metodológica da ponderação, que não oferece pautas materiais 

que guiem o intérprete; e o que se convencionou chamar de voluntarismo judicial, que 

acarretaria um déficit de legitimidade democrática às decisões judiciais
231

. 

Alega que a primeira crítica é descabida, visto que não existem direitos ou 

princípios absolutos na ordem constitucional contemporânea.  

No que concerne à segunda crítica, reconhece sua parcial procedência. O 

raciocínio ponderativo, de fato, estimula a discricionariedade do julgador. Contudo, acredita 

que a sensação de insegurança diminuirá quando o arcabouço de decisões que forem sendo 

acumuladas pelos tribunais superiores constituírem uma jurisprudência relativamente sólida, 

“consagrando soluções e cristalizando certas regras de preferência condicionada entre os 

princípios”
232

. Igualmente a Barcellos, Sarmento defende a ideia de que, havendo regra 

específica regulando o caso concreto, não há como se falar em ponderação dos efeitos ou da 

conduta prevista na regra, devendo ela ser aplicada sem balizamentos, pelo que rechaça 

também o terceiro argumento: não se deverá estimular a criatividade judicial quando existir 

uma regra que presuma e preveja e regule o caso concreto. Assim, parece-nos que o autor 

compartilha da mesma visão da referida autora nesse ponto, de que o intérprete deve respeitar 

o parâmetro material segundo o qual as regras têm preferência sobre os princípios
233

.  

O âmbito propício para a tarefa da ponderação reside no princípio da 

proporcionalidade. Embora Sarmento alegue que o princípio da razoabilidade guarda 

“ostensiva” semelhança com o da proporcionalidade, não apresenta diferenças
234

. A 

                                                             
229 SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais e a ponderação de bens. In: TORRES, Ricardo Lobo 

(Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 60. 
230 Ibidem, p. 62. 
231 Ibidem, p. 67-68. 
232 Ibidem, p. 71. 
233 “Com relação ao terceiro argumento, de que o método de ponderação traduz uma usurpação de poderes 

tipicamente legislativos pelo judiciário, é preciso esclarecer um ponto: o uso do método da ponderação 

pressupõe a inexistência de regra legislativa específica resolvendo o conflito entre princípios constitucionais. A 

presença de norma infraconstitucional deste teor inibe o juiz de efetuar a ponderação, uma vez que ele terá de 

acatar àquela realizada de antemão pelo órgão legiferante, a não ser que a considere inconstitucional”. Ibidem, p. 

71. 
234 Ibidem, p. 57. 
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proporcionalidade, para o autor, pode ser dividida em três princípios menores: da adequação, 

da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, só podendo a norma ser aplicada se 

for adequada, necessária e proporcional
235

. 

A real crítica de Sarmento não é ao método da ponderação em si, mas à falta de 

explicitação de seu uso. Como o autor considera que a utilização da técnica é “absolutamente 

indispensável” na solução dos conflitos constitucionais mais complexos, observa uma 

tendência da jurisprudência de dissimular ou ocultar a sua aplicação
236

. Isso denotaria um 

péssimo hábito dos magistrados brasileiros, pois uma decisão judicial que não mostra sua 

verdadeira fundamentação torna-se incontrolável, obscura e infensa aos mecanismos de 

controle da retórica constitucional
237

. A razão dessa postura, explica o jurista, reside no temor 

existente entre os juízes de revelar qualquer grau de subjetivismo, talvez fruto do passado 

formalista de compreender o fenômeno jurídico. Em suas palavras: 

 

Sem embargo, ressalvados alguns raros exemplos contrários, a regra em nosso país 
continua sendo a da não utilização explícita da técnica da ponderação de bens. A 

ponderação permanece dissimulada nas decisões, oculta sob um véu artificial do 

formalismo. Ao invés de tornar explícitas as verdadeiras razões de decidir, muitos 

juízes preferem praticar um verdadeiro “silogismo às avessas”: escolhem o resultado 

que pretendem atingir, com base no seu senso subjetivo de justiça, e em seguida, 

procuram justificar o resultado alcançado, buscando alguma tese jurídica que possa 

ampará-lo. Com isto, a fundamentação decisória torna-se um imprestável simulacro, 

por não retratar minimamente a efetiva motivação do julgado238. 

 

Podemos considerar Sarmento o doutrinador brasileiro mais fiel ao modelo 

original, pois procura apenas demonstrar a insuficiência dos métodos hermenêuticos 

tradicionais, diante da complexidade social das constituições compromissórias, dentre às 

quais se inclui a brasileira, e apontar a técnica da ponderação como o mecanismo mais útil 

para solucionar os conflitos entre princípios constitucionais. Apesar de considerar o método 

da ponderação absolutamente necessário, clama pela cautela do aplicador no seu uso, evitando 

que se torne “um instrumento de imposição da ideologia pessoal do julgador, em detrimento 

dos valores consagrados na Constituição”
239

.   

                                                             
235 “A ponderação de bens deve assim reverenciar ao princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. 

Desta sorte, a compreensão de cada interesse em jogo, num caso de conflito entre princípios constitucionais, só 
se justificará na medida em que: (a) mostrar-se apta a garantir a sobrevivência do interesse contraposto, (b) não 

houver solução menos gravosa, e (c) o benefício logrado com a restrição a um interesse compensar o grau de 

sacrifício imposto ao interesse antagônico”. SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais e a ponderação 

de bens. In: TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2009. p. 59. 
236

 Ibidem, p. 86. 
237 Ibidem, p. 87. 
238 Ibidem, p. 89. 
239 Ibidem, p. 94. 
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Sarmento considera o uso da técnica da ponderação uma necessidade imperativa; 

cabe ao Poder Judiciário brasileiro usá-la de forma explícita, evitando o seu uso velado, 

“mascarado”, recalque de uma concepção formalista do fenômeno jurídico que, infelizmente, 

segundo o autor, vem se perpetuando. 
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4 CRÍTICAS DE BASE OU EXTERNAS 

 

4.1 DISCRICIONARIEDADE E ATIVISMO JUDICIAL. LENIO LUIZ STRECK 

 

Antes de iniciar a abordagem de Streck à teoria dos princípios, buscaremos traçar 

um breve panorama das ideias filosóficas do autor, por considerar que suas críticas, 

especialmente à obra de Alexy, advêm da compreensão que o jurista gaúcho tem das 

diferenças entre o positivismo e o pós-positivismo e entre a função da hermenêutica e da 

argumentação jurídica em cada um desses cenários. 

Lenio Luiz Streck propugna que qualquer teoria filosófica que se desenvolva 

atualmente no Direito deve respeitar o giro ontológico-linguístico ocorrido no pensamento 

humano no início do século XX.  Não há como desenvolver doutrinas ou teorias jurídicas 

dentro do esquema sujeito-objeto. A origem do conhecimento não mais demanda a apreensão 

do significado que emana dos objetos, mas constrói-se na relação historicamente determinada 

entre os indivíduos, por meio da linguagem, agora tida como única fonte criativa de 

significados
240

. A significância é contextual, caudatária da história e da tradição
241

.   

No campo jurídico, as teorias embebidas no esquema sujeito-objeto, de origem 

metafísica, estariam representadas de forma acrítica pela filosofia da consciência
242

, na qual o 

aplicador da lei é dotado de uma racionalidade fundante do conhecimento
243

, em contradição 

com o paradigma filosófico que se estabeleceu com a viragem linguística.  

Essa filosofia da consciência estaria refletida de forma exemplar em expressões 

profundamente arraigadas no vocabulário jurídico, como “livre convencimento”, “decido 

conforme minha consciência”, “livre apreciação das provas”, que só servem para habilitar o 

julgador de um poder incompatível com o seu papel dentro da democracia constitucional pós-

                                                             
240 “Destarte, correndo sempre o risco de simplificar essa complexa questão, pode-se afirmar que, no linguistic 

turn, a invasão que a linguagem promove no campo da filosofia transfere o próprio conhecimento para o âmbito 

da linguagem, onde o mundo se descortina; é na linguagem que se dá a ação; é na linguagem que se dá o sentido 

(e não na consciência de si do pensamento pensante). O sujeito surge na linguagem e pela linguagem, a partir do 

que se pode dizer que o que morre é a subjetividade „assujeitadora‟, e não o sujeito da relação de objetos 

(refira-se que, por vezes, há uma leitura equivocada do giro linguístico, quando se confunde a subjetividade com 

o sujeito ou, se assim se quiser, confunde-se o sujeito da filosofia da consciência [s-o] com o sujeito presente em 

todo ser humano e em qualquer relação de objetos)”. STRECK, Lenio Luiz. O que é isto - decido conforme 
minha consciência? 4. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013-a. p. 14 (grifos do autor).     
241 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 

direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 183-184. 
242 STRECK, op. cit. p. 35. 
243 “Assim, em tempos de viragem linguística – ou, para ser mais específico, em tempos de viragem ontológico-

linguística -, não pode(ria)m passar despercebidas teorizações ou enunciados performativos que reduzem a 

complexíssima questão do „ato de julgar‟ à consciência do intérprete, como se o ato (de julgar) devesse apenas 

„explicações‟ a um, por assim dizer, „tribunal da razão‟ ou decorresse de um „ato de vontade‟ do julgador”. 

Ibidem, p. 18 (grifos do autor).  
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positivista, ou seja, o poder de decidir discricionariamente. Veja-se a noção do autor sobre 

este termo: 

 

Nesse sentido, a discricionariedade acaba, no plano da linguagem, sendo sinônimo 

de arbitrariedade. E não confundamos essa discussão – tão relevante para a teoria do 

direito – com a separação feita pelo direito administrativo entre atos discricionários 

e atos vinculados, ambos diferentes de atos arbitrários. Trata-se, sim, de discutir – 

ou, na verdade, pôr em xeque – o grau de liberdade dado ao intérprete (juiz) em face 

da legislação produzida democraticamente, com dependência fundamental da 

Constituição. E esse grau de liberdade – chame-se-o como quiser – acaba se 
convertendo em um poder que não lhe é dado, uma vez que as “opções” escolhidas 

pelo juiz deixarão de lado “opções” de outros interessados, cujos direitos ficaram a 

mercê de uma atribuição de sentido, muitas vezes decorrentes de discursos 

exógenos, não devidamente filtrados na conformidade dos limites impostos pela 

autonomia do direito244. 

 

Portanto, Streck associa a filosofia da consciência com a postura hermenêutica 

que busca solucionar os conflitos surgidos na atividade judicante por meio da 

discricionariedade. Teorias que aportam à discricionariedade uma característica incontornável 

da função jurisdicional, especialmente diante dos casos mais complexos (hard cases), estão, 

na verdade, homenageando o sujeito consciente, símbolo do positivismo normativista 

proposto por Kelsen
245

, que autorizava o julgador a utilizar-se da discricionariedade quando o 

ordenamento jurídico não apontasse uma solução para o caso concreto
246

; nessas hipóteses (de 

lacuna legal), mormente em razão da separação estanque entre direito e moral, característica 

do positivismo, o aplicador da lei estaria livre para decidir conforme sua vontade, podendo 

fazer uso, nessas hipóteses, dos princípios gerais do direito
247

. A perspectiva limitada do 

positivismo normativista impossibilitava que razões de ordem prática invadissem o terreno de 

                                                             
244 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 39. Veja-se também a seguinte passagem: “Entretanto, não posso perder de vista que a 

discricionariedade pregada e defendida pela maior parte da teoria do direito – em especial as teorias procedurais-

argumentativas – é exatamente a que se confunde com a arbitrariedade. Nelas, o afastamento da arbitrariedade é 

argumento e álibi teórico para a justificação da discricionariedade (retome-se, sempre, admissão da „necessidade 

da discricionariedade‟ para que o intérprete possa ponderar, conforme defendem Robert Alexy e Prieto Sanchís, 

para falar apenas destes)”. Idem. O que é isto - decido conforme minha consciência? 4. ed. rev. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2013-a. p. 68 (grifos do autor). 
245 Hans Kelsen (República Checa, 1881-1973). 
246 STRECK, op. cit. p. 67-68. 
247 “Observe-se, nesse contexto, que „filosofia da consciência‟ e „discricionariedade judicial‟ são faces da mesma 

moeda, sendo muito comum essa junção ser feita a partir da tese – explícita ou implícita – de que a interpretação 

(ou a sentença) „é um ato de vontade‟, reconstruindo-se, assim, o discricionarismo/decisionismo sustentado por 

Kelsen na sua Teoria Pura do Direito”. Ibidem, p. 34 (grifos do autor). Com relação à equiparação entre os 

princípios constitucionais e os antigos princípios gerais do direito, provocada pelo incentivo da 

discricionariedade. Ibidem, p. 96. 
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interpretação das normas, pelo que era incapaz de trazer ao direito algo para além da razão 

teórica
248

.  

Esse tipo de positivismo seria ideologicamente fundamentado na pretensão da 

dogmática jurídica de produzir ciência, o que só poderia ser garantido por meio de uma visão 

formalista do direito, reduzindo-o à lei válida, produzida de acordo com os trâmites 

parlamentares.  

O abandono do discurso cientificista pelas democracias constitucionais posteriores 

à Segunda Guerra Mundial, com a positivação de normas de fundo moral pelo ordenamento 

jurídico, retirou do intérprete, parece concluir Streck, a possibilidade de interferir nas escolhas 

axiológicas realizadas pela coletividade quando da promulgação do texto constitucional. A 

discricionariedade já não seria mais aceita como ferramenta de integração do sistema. As 

escolhas políticas e morais já foram realizadas pelo legislador, sendo a discricionariedade uma 

interferência ilegítima nessas escolhas
249

, pois descamba em voluntarismos e decisionismos 

por parte daqueles que têm o dever de aplicar a lei.        

Assim, as teorias hermenêuticas, se quiserem superar a postura positivista do 

sujeito consciente, devem abandonar o paradigma da discricionariedade. Uma teoria pós-

positivista somente será reconhecida como tal quando tiver como fim a fidelidade do 

intérprete ao texto constitucional. A lei maior é o resultado da prática democrática, representa 

o modelo jurídico das opções político-ideológicas da nação, não podendo ser preterida por 

atitudes solipsistas do intérprete/aplicador, como se a descoberta da norma adequada fosse o 

resultado da consciência do indivíduo (filosofia da consciência).   

Streck aponta o neoconstitucionalismo como exemplo moderno da velha prática 

positivista da discricionariedade. Segundo o autor, os teóricos do neoconstitucionalismo 

continuam apostando na discricionariedade judicial como meio legítimo de decidir os 

conflitos normativos mais complexos do ordenamento, fazendo, nesse desiderato, uso do 

método da ponderação de princípios, no qual cabe ao aplicador do direito encontrar os valores 

                                                             
248 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto - decido conforme minha consciência? 4. ed. rev. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2013-a. p. 67. 
249  “Daí a pergunta: por que, depois de uma intensa luta pela democracia e pelos direitos fundamentais, enfim, 
pela inclusão das conquistas civilizatórias nos textos legais-constitucionais, deve(ría)mos continuar a delegar ao 

juiz a apreciação discricionária nos casos de regras (textos legais) que contenham vaguezas e ambiguidades e 

nas hipóteses dos assim denominados hard cases? Volta-se, sempre, ao lugar do começo: o problema da 

democracia e da (necessária) limitação do poder. Discricionariedades, arbitrariedades, inquisitorialidades, 

positivismo jurídico: tudo está entrelaçado. [...] Eis o „ovo da serpente‟. Obedecer „à risca o texto da lei 

democraticamente construída‟ (já superada – a toda evidência – a questão da distinção entre direito e moral) não 

tem nada a ver com a „exegese‟ à moda antiga (positivismo primitivo). No primeiro caso, a moral ficava de fora; 

agora, no Estado Democrático de Direito, ela é co-originária. Falamos hoje, pois, de uma „outra‟ ou de uma nova 

legalidade”. Ibidem, p. 60, 89 (grifos do autor). 
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que devem prevalecer no caso concreto, a partir de uma leitura livre e aberta do texto 

constitucional.  

Essa ampla margem de decisão que o sistema vem atribuindo ao juiz é, para 

Streck, um problema agudo da nova metodologia constitucional, pois faz renascer, a um só 

tempo, a discricionariedade positivista de cunho kelseniano e a jurisprudência dos 

interesses
250

 (versão atualizada da jurisprudência dos valores, que permite a inserção da 

filosofia da consciência como método de resolução de conflitos). A partir de uma leitura 

apressada da teoria da argumentação de Robert Alexy, alega Streck, institucionalizou-se de 

forma monopolizante, na doutrina brasileira, a prática hermenêutica da ponderação, em 

contradição, inclusive, com os objetivos do próprio Alexy. Diz Streck:  

 

A partir dessa mixagem teórica, são desenvolvidas/seguidas diversas teorias/teses 

por vezes incompatíveis entre si. Nesse particular, anote-se o estado de embaraço 

teórico em que se encontra enveredadas posturas teóricas como as de Luis Roberto 

Barroso e Ana Paula de Barcellos. Os autores propõem que, além da ponderação de 

princípios, deve existir também uma ponderação entre regras, tese que se repete, sob 

outro fundamento, em Humberto Ávila. O que chama mais a atenção nessa 

modalidade de proposta teórica é o fato de a ponderação ser um dos fatores centrais 
que marcam a distinção entre regras e princípios de Robert Alexy (princípios se 

aplicam por ponderação e regras por subsunção, é uma das máximas alexyanas). E 

mais: se a ponderação é o procedimento do qual o resultado será uma regra 

posteriormente subsumida ao caso concreto, o que temos como resultado da 

“ponderação de regras”? Uma “regra” da regra? Como fica, portanto, em termos 

práticos, a distinção entre regras e princípios, posto que deixa de ter razão de ser a 

distinção entre subsunção e ponderação? Nos termos propostos por Barroso e 

Barcellos, a ponderação aparece como procedimento generalizado de aplicação do 

direito. Desse modo, em todo e qualquer processo aplicativo, haveria a necessidade 

de uma “parada” para que se efetuasse a ponderação. Tal empresa – estender a 

ponderação para a aplicação de regras – se mostra destituída de sentido prático, visto 
que da regra irá resultar outra regra, essa, sim, aplicável ao caso, além de apontar 

para os equívocos na recepção da teoria alexyana entre os autores brasileiros251. 

 

Fica claro que Streck se insurge contra a leitura que uma parte da doutrina 

brasileira faz das teses alexyanas. Segundo a perspectiva do autor gaúcho, falar de ponderação 

de regras seria um absurdo lógico, pois se o objetivo da ponderação, mecanismo de aplicação 

típico dos de princípios, é fazer surgir uma regra, então a ponderação de regras seria algo 

despropositado, sem sentido.  

A ponderação não decide o conflito normativo diretamente, mas origina uma regra 

(adscripta) que irá regular não só o caso para que foi criada, mas todos os casos futuros 

semelhantes. Streck parece entender que esse fato desautoriza o hermeneuta a trabalhar a 

                                                             
250

 STRECK, Lenio Luiz. Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo. In: FERRAJOLI, Luigi et al. 

(Orgs.). Garantismo, hermenêutica e (neo) constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2012. p. 61-62. 
251 Ibidem, p. 73 (grifos do autor). 
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proporcionalidade como princípio ou postulado; ou seja, já que a ponderação origina uma 

regra, a proporcionalidade não pode ser um princípio
252

. A proporcionalidade só pode ser 

compreendida como princípio se entendida como equanimidade (fairness)
253

, como uma 

garantia de que a resolução do conflito que se apresenta vai ser decidida de forma idêntica aos 

casos semelhantes anteriormente julgados, ou seja, de acordo com a regra adscripta, 

satisfazendo a expectativa de justiça do jurisdicionado com base na história institucional da 

corte. Mas, mesmo nesses casos, a proporcionalidade não pode ser usada para ponderar 

valores de forma irresponsável, desrespeitando a tradição do que já foi construído e assentado 

com o tempo, a partir do que Streck chama de um “grau zero de sentido”. Em suma, a 

proporcionalidade deve satisfazer a necessidade de integridade e coerência na aplicação do 

direito. 

 

4.2 A ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA E A FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS  

 

Em razão dessa leitura equivocada da obra de Alexy, os princípios assumiram 

uma função performática na hermenêutica constitucional, permitindo que sua utilização 

descompensada seja recepcionada de forma acrítica e permissiva. Esse abuso, que Streck 

batiza de pan-principiologismo, vem causando ativismos, voluntarismos e práticas judiciais 

desmedidas por parte daqueles que têm o ofício de julgar. Por essas razões, Streck considera 

que o neoconstitucionalismo não tem nada de novo, sendo apenas uma continuação do antigo 

                                                             
252 “Na especificidade, a utilização dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve ser feita com 

muita cautela. Não há princípio sem regra e não há regra sem princípio. Veja-se que nem mesmo autores como 

Robert Alexy admitem a aplicação „direta‟ de um princípio. Aliás, cabe consignar que, no procedimento traçado 

por Alexy para a realização da ponderação no caso de colisão de princípios que guarnecem direitos 
fundamentais, o resultado não é direta e efetivamente a solução do caso concreto que deu origem à referida 

colisão. Em verdade, nos termos propalados por sua teoria, tal resultado consubstancia-se em uma regra 

(chamada pelo autor de regra de direito fundamental adscripta), que, por sua vez, será subsumida ao caso, dando 

a este sua normativa solução. Ainda nos termos da teoria alexyana, essa regra de direito fundamental adscripta 

deveria ser aplicada a todos os casos similares que fossem enfrentados judicialmente, evitando que, a cada nova 

colisão de princípios, fosse necessário proceder a uma nova ponderação. Vê-se, portanto, que, no modelo 

alexyano, a ponderação não substitui ou supera a subsunção. Na verdade, ela a pressupõe, posto que, ao fim e ao 

cabo, os casos serão resolvidos pela subsunção da regra de direito fundamental adscripta – que eu chamo de 

regra de ponderação – aos casos concretos”. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013-b. p. 633. 
253 “A proporcionalidade somente poderá ser entendida como princípio (isto é, como um padrão aplicável a todo 
o sistema jurídico) se a considerarmos como a condição de possibilidade de a interpretação (que é sempre 

aplicação) estar revestida de um conteúdo equânime (aquilo que Dworkin chamará de fairness – equanimidade)”. 

Ibidem, p. 653. Convém conferir o seguinte trecho: “Importante anotar que, no Brasil, os tribunais, no uso 

descriterioso da teoria alexyana, transformaram a regra da ponderação em um princípio. Com efeito, se na 

formatação proposta por Alexy, a ponderação conduz à formação de uma regra - que será aplicada ao caso por 

subsunção -, os tribunais brasileiros utilizam esse conceito como se fosse um enunciado performático, uma 

espécie de álibi teórico capaz de fundamentar os posicionamentos mais diversos (o chamado „caso Ellwanger‟, 

que será discutido adiante, é uma boa amostra disso)”. Idem. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e 

teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 50 (grifos do autor). 
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positivismo
254

, que legitimava a atuação discricionária do juiz quando o ordenamento jurídico 

não oferecia uma solução jurídica ao caso controverso. 

Streck defende a ideia - e faz referência à Dworkin para endossá-la - de que a 

função dos princípios numa democracia constitucional não é abrir a interpretação, mas 

restringi-la. Os princípios permitem a inserção da razão prática - realidade experiencial - no 

direito, no ordenamento jurídico. É por meio deles que as regras ganham uma justificativa, 

que elas deixam de ser meros comandos gerais. Como aos princípios, às regras são atribuídos 

motivos, razões que justificam sua existência
255

. Os princípios representam, assim, a 

consagração jurídica das práticas morais da sociedade. Por isso, ao defender o “fechamento” 

hermenêutico dos princípios, Streck pretende reforçar a visão política expressada pela 

constituição, que é o resultado do exercício democrático do povo
256

. Contrariar ou distanciar-

se do texto constitucional é subverter a própria ordem democrática, em nome de visões ou 

valores pessoais do mundo (solipsismo)
257

. Os princípios teriam, portanto, claro conteúdo 

deontológico.  

                                                             
254 STRECK, Lenio Luiz. Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo. In: FERRAJOLI, Luigi et al. 

(Orgs.). Garantismo, hermenêutica e (neo) constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2012. p. 64. 
255 “Assim, não tenho dúvida em afirmar que a multiplicação/proliferação dos aludidos „princípios‟ se deve à 

errônea compreensão da tese – lamentavelmente dominante – de que os princípios proporcionam uma abertura 

interpretativa. [...] Para mim, os princípios constitucionais instituem o mundo prático no direito (que, como já 

referi alhures, é distinto da razão prática stricto senso) e essa institucionalização representa um ganho qualitativo 

para o direito, na medida em que, a partir dessa revolução paradigmática, o juiz tem um dever (have a duty to, 

como diz Dworkin) de decidir de forma correta. Trata-se do dever de resposta correta, correlato ao direito 
fundamental de resposta correta (no caso, adequada à constituição) que venho defendendo. [...] O que deve ficar 

claro é que a legitimidade de uma decisão será auferida no momento em que se demonstra que a regra por ela 

concretizada é instituída por um princípio. Desse modo, tem-se o seguinte: não há regra sem um princípio 

instituidor. Sem um princípio instituinte, a regra não pode ser aplicada, posto que não será portadora do caráter 

de legitimidade democrática”. Ibidem, p. 68 (grifos do autor). 
256 “Nessa linha, tenho sustentado que a normatividade assumida pelos princípios possibilita um „fechamento 

interpretativo‟ próprio da blindagem hermenêutica contra discricionarismos judiciais. Por razões diferentes, 

Dworkin e Ferrajoli apontam nesse sentido. Nas teses que propugnavam o fechamento interpretativo (Dworkin, 

Ferrajoli, Streck), essa normatividade não é oriunda de uma operação semântica ficcional, como se dá com a 

teoria dos princípios de Alexy. É importante fazer esse alerta. Ao contrário, ela - a tese do fechamento (não 

abertura) e normatividade dos princípios - retira seu conteúdo normativo de uma convivência intersubjetiva que 
emana dos vínculos existentes na moralidade política da comunidade. Nesta perspectiva - e isso é mais 

característico na minha tese e na de Dworkin -, os princípios são vivenciados („faticizados‟) por aqueles que 

participam da comunidade política e que determinam a formação comum de uma sociedade. É exatamente por 

esse motivo que tais princípios são elevados ao status da constitucionalidade. Por isso os princípios são 

deontológicos. [...] Note-se que, com isso, não quero dizer que os princípios existem como princípios 

simplesmente porque a autoridade da constituição assim os instituiu. Ao contrário, a constituição é considerada 

materialmente legítima justamente porque fez constar em seu texto toda uma carga principiológica que já se 

manifestava no mundo prático, no seio de nossa comum-unidade”. Ibidem, p. 69, 71 (grifos do autor). 
257 Ibidem, p. 78. 
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Assim, a ferramenta adequada para o intérprete é a hermenêutica jurídica e não a 

teoria da argumentação. A primeira tenciona delimitar as possibilidades de interpretação da 

norma, enquanto a segunda procura por brechas de sentido
258

. Nas palavras do autor:  

 
Eis aqui a diferença entre a hermenêutica e a teoria da argumentação: enquanto a 

teoria da argumentação compreende os princípios (apenas) como mandados de 
otimização, portanto, entendendo-os como abertura interpretativa, o que chama à 

colação, necessariamente, a subjetividade do intérprete (filosofia da consciência), a 

hermenêutica parte da tese de que os princípios introduzem o mundo prático no 

direito, “fechando” a interpretação, isto é, diminuindo - em vez de aumentar - o 

espaço da discricionariedade do intérprete259.  

 

A teoria da argumentação não seria uma escolha adequada para o estudo dos 

princípios, especialmente pelo prisma da proporcionalidade, que tenciona, por meio dos 

conflitos principiológicos, estabelecer regras condicionadas que regulem os casos futuros 

equiparáveis. A compreensão dos princípios como mandamentos de otimização representaria, 

em si, um apelo à subjetividade do intérprete, permitindo a ação influenciadora do sujeito 

consciente para além de sua alçada, dentro de uma democracia constitucional. A hermenêutica 

seria o campo de estudo ideal dos princípios, posto que habilitam o ingresso do mundo 

prático, no sentido de realidade experiencial, no universo das normas jurídicas.    

Tivemos alguma dificuldade em situar Streck no quadro crítico que delineamos 

para o nosso trabalho. O jurista gaúcho se insurge contra as próprias bases teóricas 

sustentadas por Alexy, especialmente quando traça um paralelo entre as ideias do autor 

                                                             
258 Streck utiliza-se de pensadores como Heidegger e Gadamer para denunciar a impossibilidade de se vincular o 

processo de compreensão a procedimentos de cariz hermenêutico, como se a compreensão fosse o resultado de 

um itinerário a ser percorrido (método), findo o qual o entendimento emergiria. Assim, o autor, questionando 

referidos métodos, aduz que o nível hermenêutico da compreensão não partiria do zero, mas trabalharia com a 
matéria-prima já fornecida pela pré-compreensão. Interpretar seria organizar os elementos fornecidos pelos 

juízos prévios. Esse “vai e vem” do que foi “coletado” inicialmente (pré-compreensão) e sua posterior 

organização pela interpretação é o que Streck parece chamar de círculo hermenêutico. Veja-se a passagem: “O 

mundo só se nos dá na medida em que já temos sempre certo patrimônio de idéias, é dizer, certos pré-juízos que 

nos guiam na descoberta das coisas. O ser-no-mundo nada tem daquele „sujeito‟ do cogito da filosofia moderna, 

porque esta noção pressupõe precisamente que o sujeito é algo que se contrapõe a um „objeto‟ entendido como 

simples-presença. O estar-aí nunca é algo de fechado de que há que sair para ir ter com o mundo; o Dasein já é 

sempre e constitutivamente relação com o mundo, antes de toda a distinção artificial entre sujeito e objeto. O 

conhecimento como interpretação não é o desenvolvimento e articulação das fantasias que o Dasein, como 

sujeito individual, possa ter sobre o mundo, mas, sim, a elaboração da constitutiva e originária relação com o 

mundo que o constitui. E essa idéia do conhecimento como articulação de uma pré-compreensão 
(Vorverständnis) originária que Heidegger chama de „círculo hermenêutico‟”. STRECK, 2004, p. 200 (grifos do 

autor). No mesmo sentido, STRECK, Lenio Luiz. O que é isto - decido conforme minha consciência? 4. ed. rev. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013-a. p. 39 (grifos do autor): “Com efeito, para esses autores (Heidegger 

e Gadamer), há um elemento possibilitador da própria interpretação que é a compreensão. O interpretacionismo, 

em todas as suas formas, desconsidera o caráter antecipador da compreensão e o elemento de formação dos 

projetos de mundo, que não são determinados por uma querência individual, mas estão ligados a um a priori 

histórico compartilhado”. 
259 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013-b. p. 652. 
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alemão e os preceitos arcaicos do positivismo e da filosofia da consciência, percebendo a 

ponderação como uma técnica requintada e justificadora do solipsismo judicial, à semelhança 

do poder discricionário entre os positivistas. Dá a entender que a tese alexyana e os termos 

que cunhou, como proporcionalidade, ponderação e mandamento de otimização, são capas de 

sentido para o exercício da discricionariedade judicial e da filosofia da consciência. Contudo, 

Streck também critica a leitura equivocada que a doutrina e os tribunais brasileiros fazem da 

obra de Alexy no Brasil, aduzindo que o método da ponderação descrito por Alexy em sua 

obra distancia-se muito do modelo divulgado no Brasil. Por fim, quando parece que apenas 

Dworkin se salva das críticas negativas do jurista, com sua notória tese da única resposta 

correta, o autor brasileiro descredencia uma das principais contribuições do escritor norte-

americano à teoria geral do direito: seu critério de distinção entre as regras e os princípios
260

.  

Dito isto, considerando que a crítica mais profunda de Streck é contra o modelo 

proposto pela teoria original, entendemos que deve ser colocado entre os juristas brasileiros 

que fazem uma crítica externa da teoria dos princípios.    

Diga-se ainda que, apesar de ficar relativamente evidente a discrepância entre as 

ideias de Streck e Alexy, parece-nos que o jurista gaúcho acredita na possibilidade de uma 

racionalidade no direito, tanto que filia-se à tese de Dworkin da única resposta correta. O 

autor constrói sua crítica dando ênfase à preocupação que o aplicador do direito deve ter com 

o texto constitucional, atribuindo à hermenêutica uma função restritiva da interpretação. O 

método da ponderação propugnado por Alexy e pela teoria da argumentação que daí adveio 

dá margem a voluntarismos e arbitrariedades ao prescrever que o processo de conhecimento 

da norma é uma atividade pessoal do aplicador, um ato de consciência. Isso significa que o 

método ponderativo propiciaria que o intérprete partisse de um “grau zero” de sentido da 

norma, desrespeitando as escolhas morais feitas pela comunidade jurídica quando da 

promulgação da carta constitucional. Crítica externa, portanto. 

 

 

 

 

                                                             
260 “Também a relação regra-princípio (distinção estrutural) pode ser considerada como superada, em face do 

caráter deontológico dos princípios (são, pois, os princípios que „carregam‟ esse novo direito). Além disso, 

também pode ser considerado ultrapassado o problema da subsunção ou dedução, a partir do giro ontológico-

linguístico (a toda evidência, aplicável ao direito)”. STRECK, Lenio Luiz. Neoconstitucionalismo, positivismo e 

pós-positivismo. In: FERRAJOLI, Luigi et al. (Orgs.). Garantismo, hermenêutica e (neo) constitucionalismo: 

um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 76.       
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4.3 O PAPEL DA COERÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. CLÁUDIO 

MICHELON 

 

Cláudio Michelon, por sua vez, argumenta que os princípios jurídicos, na acepção 

de Dworkin, seriam critérios de racionalidade postos para restringir as possibilidades jurídicas 

do intérprete e que no Brasil transformaram-se em uma espécie de bandeira da causa anti-

formalista no direito
261

. 

 Estabelece uma relação necessária entre argumentos jurídicos fundados em 

princípios e o ideal de coerência
262

, desvalorizando as concepções metodológicas que prezam 

que a correção do argumento é resultado do procedimento adotado
263

. O discurso fundado em 

princípios só possuirá legitimidade política quando for também coerente. Argumentar por 

meio de princípios significa observância aos valores que se revelam na dinâmica da 

comunidade política, não se operacionalizando pela atividade isolada e intuitiva do juiz, com 

base em um conjunto abstrato de valores. Quando o argumento jurídico presta tributo ao ideal 

de coerência, pode ser reconduzido racionalmente ao sistema jurídico, local onde se 

encontram as decisões tomadas pela comunidade política. 

Afirma Michelon que boa parte da argumentação fundada em princípios nada 

mais é do que a busca do ideal de coerência, que deve regular a argumentação jurídica como 

um todo. O intérprete recorreria aos princípios para dar embasamento e encadeamento lógico 

ao seu argumento. Contudo, identifica casos em que a argumentação principiológica 

distancia-se do ideal de coerência: os casos de colisão entre princípios, pois embora quando 

tomados isoladamente estejam em harmonia, ao entrarem em choque revelam interesses 

contrapostos
264

. Nesses casos o ideal da coerência fica prejudicado
265

. 

                                                             
261 MICHELON, Cláudio. Princípios e coerência na argumentação jurídica. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; 

BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.).  Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: 

Saraiva : FGV, 2011. p. 262. 
262 “Eu não creio que qualquer aspecto da argumentação jurídica que transcenda a forma de argumentação 

fundada na coerência seja particularmente eficaz ao tratar desses problemas políticos. De fato, creio que o 

argumento de coerência é onde a possibilidade de argumentação jurídica propriamente se esgota”. Ibidem, p. 

272. 
263 “A concepção metodológica da decisão judicial, segundo a qual a correção de uma decisão judicial é uma 

consequência necessária de se seguir corretamente um roteiro argumentativo ideal, é falsa. O preenchimento do 

espaço conceitual entre regras universais e casos particulares não pode ser efetivado por qualquer conjunto pré-

determinado de „regras decisionais‟ e, por isso, há uma necessidade premente de uma teoria normativa das 

características subjetivas do julgador que o habilitam a preencher corretamente esse espaço”. Ibidem, p. 264. 
264

 Ibidem, p. 265. 
265 “Como pretendo demonstrar na segunda seção deste capítulo, é justamente aqui que se encontram as 

dificuldades com a utilização da chamada proporcionalidade em sentido estrito, pois ela não se beneficia do 

fundamento de legitimidade que é garantido aos argumentos de coerência”. Ibidem, p. 266. 
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Ademais, Michelon distingue a coerência do princípio lógico da não contradição. 

Assim escreve: 

 

É importante não confundir coerência com não contradição. A não contradição é 

uma condição do sentido de qualquer argumento, ou seja, qualquer argumento que 

contenha ou implique proposições contraditórias é, necessariamente, inválido, uma 

vez que “afirmações opostas não podem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo”. A 

coerência é mais exigente do que a mera não contradição. Duas afirmações são 

coerentes se, e somente se, é possível demonstrar que ambas as afirmações podem 

ser justificadas por um mesmo valor ou conjunto de valores266. 

 

Portanto, tomando-se a coerência como “a possibilidade de se justificar 

afirmações diversas a partir de um mesmo valor ou conjunto de valores, dentro de uma 

relação argumentativa”, sustenta o autor que a técnica ponderativa que resolve o conflito 

entre princípios não obedece a este ideal, pois revela soluções díspares fundamentadas em 

normas que pertencem a um mesmo sistema jurídico. 

Michelon verifica três possíveis soluções jurídicas para o problema de colisão de 

princípios
267

. São elas: a busca por um princípio comum para os bens jurídicos em choque, 

ou, pelo menos, que abranja parte deles; a hierarquização em abstrato dos princípios, 

atribuindo uma importância a cada qual a priori; e, por fim, a técnica da ponderação ou 

sopesamento dos princípios conflitantes. Nenhuma delas é imune a críticas. Dedica sua 

atenção a averiguar a legitimidade dessa terceira alternativa. 

O autor aduz que a ponderação em si “parece mais ser a descrição de um 

processo mental de decisão”
268

 do que um argumento substancial capaz de justificar uma 

decisão. Assim, à ponderação deve ser vinculado algum critério que lhe dê um parâmetro 

material a ser perseguido. Identifica a proporcionalidade como o mais famoso critério de 

aplicação da ponderação. Na colisão entre princípios, escolhe-se aquele que se apresentar 

mais proporcional para o caso, segundo os critérios de proporcionalidade-adequação, 

proporcionalidade-necessidade e proporcionalidade propriamente dita.  

                                                             
266 MICHELON, Cláudio. Princípios e coerência na argumentação jurídica. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; 

BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: 
Saraiva : FGV, 2011. p. 266. 
267 “Mas essa relação entre os princípios jurídicos e a coerência não oferece uma visão completa dos argumentos 

jurídicos que utilizam princípios. Em particular, a correta compreensão dessa relação não esclarece qual o papel 

da coerência no processo de determinação de como os diferentes princípios que cobrem (ao menos prima facie) 

um determinado caso concreto devem ser „aplicados‟ ao caso. Em outras palavras, a questão que permanece 

aberta é: o que fazer quando duas explicações coerentes dos materiais jurídicos relevantes, cada qual 

separadamente capaz de resolver a situação concreta, apontam soluções incompatíveis?”. Ibidem, p. 269 (grifos 

do autor). 
268 Ibidem, p. 271. 
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Michelon defende que os dois primeiros critérios da proporcionalidade nada mais 

seriam do que a manifestação do ideal de coerência, no sentido de que uma medida só deve 

ser tomada se for capaz de atingir o seu objetivo e for menos gravosa do que a medida 

contrária em conflito
269

. O problema está, para o autor, em inserir a proporcionalidade em 

sentido estrito nesse esquema, pois a utilização da ponderação ou sopesamento de princípios 

seria uma forma de tangenciar a coerência na argumentação jurídica. Esse distanciamento 

entre a argumentação fundada na proporcionalidade em sentido estrito e o ideal de coerência 

desvalorizaria o emprego da técnica da ponderação. 

O autor estabelece uma segunda relação necessária: o ideal de coerência é o 

fundamento da legitimidade política da decisão judicial, pois apenas os argumentos coerentes 

reconduziriam a decisão judicial às decisões tomadas pela comunidade política, consagradas 

na constituição
270

. A proporcionalidade em sentido estrito e, por consequência, a ponderação, 

deveriam ser abandonadas em razão de serem formas de argumentação politicamente 

ilegítimas: 

 

O que a proporcionalidade em sentido estrito necessita (e também, segundo o 

argumento acima, todas as demais formas de ponderação ou sopesamento que não 

são formas de argumentação por coerência) é de uma explicação para sua 

legitimidade política, ou seja, da legitimidade política de um órgão para tomar 

decisões que não podem ser racionalmente (mas apenas retoricamente) reconduzidas 

a decisões políticas da comunidade. Somente com um bom argumento que preencha 
essa lacuna é que se poderia efetivamente aceitar a sua utilização argumentativa. 

Antes desse argumento surgir, talvez seja mais sábio restringir a argumentação 

jurídica por princípios a argumentos por coerência 271.  

 

Por decorrência, incentivar decisões judiciais com base na ponderação seria 

estimular o juízo subjetivo do julgador, que julgaria à margem do ordenamento jurídico e das 

normas constitucionais, quebrando o pacto federativo. 

                                                             
269 “Humberto Ávila tem razão quando identifica a proporcionalidade (juntamente com outros critérios como a 

proibição de excesso etc). como algo qualitativamente diferente, seja de princípios, seja de regras jurídicas. E, de 

fato, a ideia de proporcionalidade não é tanto um critério substantivo jurídico como um critério de racionalidade 

que julga a congruência entre os materiais jurídicos e a solução do caso concreto. No caso de duas formas de 

argumentar por meio da proporcionalidade, nomeadamente a proporcionalidade-adequação e a 

proporcionalidade-necessidade, esse critério de racionalidade não é outro senão a coerência”. MICHELON, 

Cláudio. Princípios e coerência na argumentação jurídica. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, 
Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva : 

FGV, 2011. p. 274. 
270 “Como se pode perceber, a diferença entre a proporcionalidade em sentido estrito e os demais aspectos da 

proporcionalidade reside na fonte de sua legitimidade política. O argumento de coerência se beneficia 

indiretamente de diversos (e bons) argumentos para obedecer as decisões políticas tomadas pela comunidade, já 

que esse tipo de argumento é uma tentativa de demonstrar com certo grau de objetividade que a decisão a ser 

tomada é uma realização dessas decisões políticas. A proporcionalidade em sentido estrito não reconduz a essas 

decisões no momento da „ponderação‟”. Ibidem, p. 277. 
271 MICHELON, loc. cit. 
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A análise de Michelon reside em considerar a ponderação menos como um 

método e mais como a descrição do processo mental de decisão. Apenas a proporcionalidade-

adequação e a proporcionalidade-necessidade poderiam ser reconduzidas a argumentos por 

coerência, pois ambas buscariam inserir a decisão jurídica dentro da sistemática do direito 

legislado vigente, especialmente no que tange às disposições constitucionais.  

A técnica da ponderação deve ser evitada pelo intérprete/aplicador em razão da 

ausência de sua legitimidade política, não podendo ser utilizada para afastar princípios 

constitucionais que foram referendados pela comunidade política
272

.   

Michelon considera que a decisão judicial que emprega a técnica da ponderação é 

uma decisão sem fundamentação jurídica, o que significa que é uma decisão arbitrária
273

. As 

ideias propostas pelo autor vinculam a noção de legitimidade política da decisão judicial ao 

ideal de coerência que se faz presente em qualquer discurso jurídico. A técnica da 

ponderação, por não prestar tributo a este ideal seria, do ponto de vista argumentativo, 

inconsistente. 

A visão do autor em relação ao balanceamento evoca o argumento positivista de 

que, ausente a regra de conduta no ordenamento, cabe ao magistrado decidir com base em 

princípios morais, não vinculantes. Assim, sugere-nos que Michelon acredita que a aplicação 

da técnica ponderativa faria ressurgir o velho positivismo jurídico, pois a racionalidade da 

argumentação jurídica esgota-se na sua capacidade de formular argumentos coerentes que 

podem, em última análise, ser reconduzidos às decisões políticas tomadas pela comunidade. A 

argumentação principiológica que se utiliza dos critérios da proporcionalidade-adequação e da 

proporcionalidade-necessidade alcançam esse objetivo; o critério da proporcionalidade em 

sentido estrito e a sua lei da ponderação, contudo, não o atingem. 

 

 

 

 

                                                             
272 MICHELON, Cláudio. Princípios e coerência na argumentação jurídica. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; 
BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: 

Saraiva : FGV, 2011. p. 285. 
273 “Em suma: a diferença entre as duas primeiras e a última forma de conceber a proporcionalidade reside no 

fato de que as primeiras podem ser reconduzidas a argumentos de coerência, enquanto a última não pode. O 

argumento de coerência, „ancora‟ argumentos jurídicos que utilizam princípios ao sistema jurídico. O julgador 

que argumenta por coerência não utiliza critérios não jurídicos de decisão. O julgador, como Dworkin viu 

claramente em relação a uma parte dos argumentos sobre princípios constitucionais, utiliza critérios subjetivos, 

ou ao menos uma interpretação subjetiva de um material (p. ex., texto legal ou constitucional) do qual se poderia 

extrair a conclusão oposta”. Ibidem, p. 277. 
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4.4 DEMOCRACIA E QUALIDADE DELIBERATIVA. CONRADO HÜBNER MENDES 

 

Conrado Hübner Mendes também elabora uma crítica de base aos métodos de 

interpretação que vinculam a qualidade da decisão judicial ao emprego de um determinado 

método hermenêutico
274

. Embora não se refira à técnica da ponderação propriamente dita, 

entendemos que ela se inclui na crítica negativa elaborada pelo autor, pois os entusiastas da 

ponderação soem considerá-la uma forma “inevitável”, “inexorável” ou “inafastável”
275

 de 

solucionar conflitos entre normas constitucionais.  

A qualidade da decisão estaria em seu acento democrático e não em um método 

hermenêutico específico
276

. Assim, para Mendes, a qualidade deliberativa de uma decisão 

judicial se afere pela prática democrática de sua produção. O autor identifica três momentos 

necessários à prática constitucional: um pré-deliberativo, no qual se determinam as “regras 

processuais que potencializam a canalização de uma pluralidade de argumentos à corte”, e 

as condições materiais que possam influenciar a qualidade do exercício deliberativo, tal como 

o “volume de processos ou o tempo disponível para julgar”; o deliberativo propriamente dito, 

com a integração de diferentes argumentos; e o da decisão escrita, fruto do exercício 

deliberativo
277

.  

  Essas fases ou estágios se sujeitarão a parâmetros gerais qualitativos. Exige-se 

do julgador “transparência e sinceridade argumentativas”, deixando-se revelar os juízos 

morais do magistrado (Mendes refere-se à Dworkin nesse ponto, tomando-o como exemplo de 

autor que incentiva a incursão no direito dos argumentos morais.), respeito ao passado, 

presente e futuro constitucional da corte, com consciência de que as decisões colegiadas 

tomadas representam uma expectativa de direito para os jurisdicionados, intercâmbio 

deliberativo entre os poderes, especialmente com o legislativo, e consideração pela 

                                                             
274 “Assim, o cenário teórico predominante costuma opor aqueles que, de um lado, simpatizam e, de outro, 

atacam a instituição do controle de constitucionalidade, ambos em nome da democracia. Na tentativa de escapar 

dessa oposição, há alguns que respondem ao problema de desenho institucional por meio de um método de 

interpretação, ou seja, uma vez atendida uma determinada cartilha interpretativa, a corte seria democrática e 
ponto final. Fora dessa cartilha, a corte entraria em terreno não democrático”. MENDES, Conrado Hübner. 

Desempenho deliberativo de cortes constitucionais e o STF. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, 

Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva : 

FGV, 2011. p. 339. 
275 Nos referimos a Barroso, Barcellos e Neves, respectivamente. 
276

 “Sugiro que a própria escolha de métodos interpretativos seja um dos motes sujeitos à deliberação aberta e 

franca entre os juízes que integram o fórum de decisão colegiada. Portanto, apesar de resvalar em eventuais 

cânones de interpretação, acredito tocar em algo diferente, ainda que conectado a ele”. Ibidem, p. 347. 
277 Ibidem, p. 348. 
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jurisprudência das cortes estrangeiras, com uma “atitude crítica e construtiva perante a 

comunidade global das cortes”
278

.  

Ademais, esses parâmetros gerais se submetem a parâmetros específicos, 

tencionando incrementar ainda mais o exercício democrático da prática judicial: na fase pré-

deliberativa, é oportuno pensar numa versatilidade de procedimentos processuais, com o 

objetivo de incentivar “a diversidade argumentativa presente na esfera pública”. Na fase 

deliberatória, é importante a heterogeneidade de participantes e a capacidade deles de ouvir 

contra-argumentos e de ser por eles convencidos. Por fim, os integrantes da corte devem ter 

em mente que produzirão uma decisão colegiada, institucional, não havendo espaço para a 

autoria individual
279

. 

Mendes defende que a qualidade da decisão judicial depende do seu exercício 

democrático, sendo de sumo valor a ideia de ônus argumentativo e de sinceridade do julgador 

quanto aos juízos morais por ele adotados em sua decisão. É no fomento da capacidade 

deliberativa dos que possuem o ofício de julgar (especialmente de forma colegiada) que reside 

a decisão ótima, e não em algum método hermenêutico
280

 ou no juiz monológico proposto por 

Dworkin
281

, isolado intelectualmente e que parece ter se tornado o ideal paradigmático do 

julgador. 

 

 

 

 

 

                                                             
278 MENDES, Conrado Hübner. Desempenho deliberativo de cortes constitucionais e o STF. In: MACEDO JR., 

Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e 

instituições. São Paulo: Saraiva : FGV, 2011. p. 349. 
279 Ibidem, p. 351. 
280 “Em vez de defender um método interpretativo, o modelo apresentado impõe responsabilidades deliberativas. 

A deliberação é antídoto ao ofuscamento, e não há democracia se as justificativas das decisões colegiadas são 

ofuscadas. Os membros de um tribunal constitucional estão envoltos, entre outras coisas, numa rede de 

constrangimentos argumentativos. Enquanto juízes individuais, estão sujeitos a deveres de coerência, 

consistência e racionalidade em geral. Enquanto membros de um órgão colegiado, participam de um processo 
decisório que supõe haver, na deliberação coletiva, algum valor além da agregação de opiniões individuais. 

Enquanto membros de instituição que integra a separação de poderes, estão envolvidos em numa deliberação 

com os outros poderes, especialmente com o parlamento, o qual goza de um pedigree democrático diferente mas 

que também interpreta a constituição. Por fim, enquanto tribunal constitucional de um regime democrático que 

se compromete a proteger direitos, integram um empreendimento transacional de busca por respostas 

moralmente bem fundamentadas para o significado dos direitos. Ilumina-se um potencial argumento normativo 

que pede ao tribunal uma atitude menos olímpica na intepretação da constituição, tarefa na qual o legislador 

pode, eventualmente, mesmo que não seja sua tarefa rotineira, engajar-se”. Ibidem, p. 354 (grifos do autor). 
281 Ibidem, p. 359. 
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4.5 A RETÓRICA PRINCIPIOLÓGICA COMO LEI DO MENOR ESFORÇO. CARLOS 

ARI VIERA SUNDFELD 

 

Carlos Ari Viera Sundfeld tece ácidas críticas ao argumentar com base em 

princípios, especialmente como vem acontecendo na realidade jurídica brasileira
282

. Para o 

autor, os princípios se tornaram o reduto dos preguiçosos, pois a indeterminação dos 

dispositivos de lei que os abrigam possibilita ao aplicador, se não atua com responsabilidade 

institucional, interpretações das mais diversas. Quem faz uso dos princípios jurídicos na 

construção do seu discurso deve assumir o ônus argumentativo de justificar a razão de fazê-lo. 

Nesse sentido, defende Sundfeld, o juiz tem de assumir o ônus da competência – explicar o 

porquê do judiciário ter competência, no caso, para criar uma solução jurídica a partir dos 

princípios que considera pertinentes – e o ônus do regulador – explicitar de forma clara qual a 

regra que está sendo aplicada, comparando-a qualitativamente com as alternativas do sistema, 

justificando, dessa forma, o porquê de seu uso
283

. 

O autor formula seu pensamento com base na ideia de que princípios são casos de 

extrema indeterminação normativa, levando o intérprete, ao se utilizar deles, a inovar 

profundamente a ordem jurídica, ao ponto de criar uma norma não previamente estipulada 

pelo legislador. Os princípios são semanticamente tão limitados que “não nos revela a norma 

que supostamente contêm”
284

. São normas iniciais, carentes de conteúdo e de sentido. 

Pondera o autor, todavia, que a indeterminação do sentido do texto que cuida dos 

princípios não se reserva ao aspecto semântico, sendo uma característica, na verdade, muito 

mais pragmática, pois, mesmo que os elementos textuais sejam mínimos, se houver um 

consenso acerca da extensão deles, não há que se falar em indeterminação normativa
285

. Esse 

consenso vai se estabelecendo por meio da “cultura jurídica, da jurisprudência e da 

acomodação de interesses”
286

.  

O autor atribui a indeterminação normativa dos textos legislativos no Brasil muito 

menos à capacidade do legislador de ser preciso do que ao necessário jogo de poder entre os 

                                                             
282 SUNDFELD, Carlos Ari Vieira. Princípio é preguiça? In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, 

Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva : 

FGV, 2011. p. 287 
283

 SUNDFELD, loc. cit. 
284 Ibidem, p. 289. 
285 Ibidem, p. 292. 
286 Ibidem, p. 293. 
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diferentes setores da sociedade para fazer prevalecer uma interpretação da lei que lhes seja 

mais favorável. Assim, a vagueza normativa teria uma causa sociológica de cunho político
287

.  

Sundfeld procura combater não a utilização dos princípios em si, mas o seu uso 

como forma de ocultamento dos verdadeiros motivos que levam o julgador à decisão. Esse 

mascaramento só pode ser combatido por meio do ônus da competência e do ônus do 

regulador acima referidos. 

Assim, o juiz que cria a norma para regular o caso a partir unicamente de 

princípios, deve, de início, assumir o ônus de decidir sobre sua própria competência. Isso 

porque, segundo Sundfeld, não existe a presunção a favor do judiciário de que seja ele o único 

Poder com legitimidade para dirimir questões jurídicas com base em princípios. Nas palavras 

do autor: 

 

Isso faz parte do jogo: o ser do judiciário, não dos outros Poderes, o juízo quanto aos 

limites de sua própria atuação. Mas é inquestionável que ele não pode atuar sempre, 

não tem legitimidade para, em qualquer situação, transformar princípios em regras e 

atos. [...] Meu argumento é que, para justificar a intervenção judicial, não basta a 

invocação de princípios jurídicos – mesmo daqueles que asseguram direitos 

fundamentais – e o reconhecimento de sua pertinência ao caso em julgamento. É 

preciso que o juiz reflita e decida expressamente sobre o problema preliminar de sua 

legitimação, examinando, inclusive, as possíveis consequências negativas e positivas 

de sua intervenção na matéria, em lugar do legislador ou do administrador. [...] Mas 

minha observação é que, em situações do gênero, a corte precisa assumir o ônus da 
legitimação de sua competência, explicando seu fundamento específico e, assim, 

delimitando com clareza seu âmbito de competência normativa. Se não fizer isso, 

não teremos como saber qual será sua visão nos próximos casos, não teremos como 

criticar seus critérios, não teremos como controlá-los288.  

    

O ônus do regulador decorre do pressuposto de que a atuação do judiciário, 

quando decide com base em princípios sobre os quais não existe um consenso formado a 

respeito de seu conteúdo normativo, assemelha-se à atuação do poder executivo, quando 

expede atos normativos regulamentadores. Exercendo o juiz a função regulatória, deve 

assumir os mesmos ônus do legislador quando expede regulamentos, analisando 

pormenorizadamente os efeitos da nova norma na realidade jurídica brasileira
289

.   

                                                             
287 SUNDFELD, Carlos Ari Vieira. Princípio é preguiça? In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, 
Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva : 

FGV, 2011. p. 294. 
288 Ibidem, p. 298-300. 
289 “Ao julgarem com base em princípios, os juízes exercem função regulatória – e não podem fazê-lo 

superficialmente. Nosso sistema pode suportar a delegação da tarefa de regular ao Judiciário. Pode até admitir a 

substituição de regulações ou administrativas por outras, criadas pelos juízes. Mas é preciso que estes cumpram 

os mesmos ônus que têm os reguladores. Elaborar e enunciar com clareza e precisão a regra que, a partir dos 

princípios, entendem dever ser utilizada para resolver os casos concretos, do mesmo modo que o regulador faz 

regulamentos, com suas especificações, antes de sair tomando atitudes caso a caso. Estudar com profundidade a 
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Embora Sundfeld não aborde em seu texto a teoria dos princípios ou as ideias de 

Dworkin ou Alexy, entendemos que elabora uma crítica que atenta contra um dos aspectos 

fundantes da teoria: de que cabe ao Poder Judiciário decidir com base em princípios, 

extraindo deles, seja individualmente ou por meio da lei de colisão, um sentido normativo não 

plenamente antevisto pelo legislador. A proposta do autor de que o Judiciário não detém 

exclusividade na tarefa de interpretar os princípios jurídicos, podendo ser uma atribuição 

compartida com o Poder legislativo, é algo que parece ser repudiado pelo modelo proposto 

por Dworkin/Alexy. A ideia de que o julgador tem de assumir o ônus da competência quando 

decide por meio dos princípios ressuscitaria a prática do non liquet, segundo o qual, na falta 

de clareza normativa, pode o magistrado abster-se de decidir o caso.     

 

4.6 O PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA DOS INTERESSES. 

RICARDO LOBO TORRES 

 

Ricardo Lobo Torres possui uma visão do fenômeno da ponderação semelhante à 

de Streck. Para Torres, a jurisprudência dos interesses deu origem à ideia de ponderação, 

como uma reação à jurisprudência dos conceitos. O princípio da ponderação seria o cume, a 

institucionalização da jurisprudência dos interesses, representada na jurisprudência dos 

valores, adotada hodiernamente como o método de solução dos conflitos normativos. Atribui 

a Dworkin e Alexy a ideia de ponderação de princípio, em razão da nitidez com que 

contrastaram as regras dos princípios, permitindo a visualização das características que 

estremam as duas categorias de normas. Para Torres, Dworkin estabeleceu que “as regras são 

aplicadas segundo o critério do tudo-ou-nada (all-or-nothing) [...]”
290

; já os princípios “têm 

diferentes pesos e podem ser escolhidos em razão de sua importância maior ou menor 

[...]”
291

. Alexy teria aprofundado a diferença ao conferir aos princípios a natureza de 

                                                                                                                                                                                              
realidade em que vão mexer, entender as características e razões da regulação anterior, identificar as alternativas 

regulatórias existentes, antever os possíveis custos e os impactos, positivos e negativos, em todos os seus 

aspectos, da nova regulação que se cogita instituir, comparar as características da regulação existente e da 

cogitada. Tudo isso tem de aparecer na motivação da decisão judicial. [...] Em suma, é preciso que o Judiciário, 

transformado em regulador, comporte-se como tal, com todos os ônus que isso envolve. Do contrário, teremos 
decisões puramente arbitrárias, construídas de modo voluntarista, gerando uma jurisprudência capaz de flutuar 

ao sabor das instituições e dos azares – em resumo: pura feitiçaria. É preciso insistir nisto: citar múltiplos, belos 

e vagos princípios, transcrever páginas e páginas de elogios a eles, manifestar propósitos generosos, nada disso é 

motivar; é soltar fumaça”. SUNDFELD, Carlos Ari Vieira. Princípio é preguiça? In: MACEDO JR., Ronaldo 

Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São 

Paulo: Saraiva : FGV, 2011. p. 304. 
290 TORRES, Ricardo Lobo. Da ponderação de interesses ao princípio da ponderação. In: ZILLES, Urbano 

(Coord.). Miguel Reale: estudos em homenagem a seus 90 anos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. p. 646. 
291 TORRES, loc. cit.  
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mandamentos de otimização, “que os aparelha para o jogo de ponderação, no qual o 

princípio de maior peso, em confrontação com os interesses emergentes, terá prevalência”
292

. 

Adverte que Alexy não concebia a ponderação como um princípio independente, mas como 

parte integrante do princípio da proporcionalidade, que se divide em três máximas: 

idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, na qual reside a 

ponderação
293

.  

Torres traça um panorama histórico interessante em vista da ampliação do uso da 

proporcionalidade-ponderação: estaríamos passando do Estado de Direito para o Estado de 

Ponderação  

O autor, contudo, ao contrário de Streck, sustenta que o risco de decisões ad hoc é 

compensado pelo avanço no campo da justiça e da efetivação dos direitos fundamentais
294

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
292

 TORRES, Ricardo Lobo. Da ponderação de interesses ao princípio da ponderação. In: ZILLES, Urbano 

(Coord.). Miguel Reale: estudos em homenagem a seus 90 anos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. p. 646. 
293 TORRES, loc. cit.  
294 Ibidem, p. 651. 
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5 ELEMENTOS DE ANÁLISE CRÍTICA DA RECEPÇÃO 

 

5.1 CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE OS AUTORES BRASILEIROS 

 

A controlabilidade racional da técnica da ponderação está longe de ser uma 

unanimidade no Brasil. As críticas são dirigidas, em geral, à falta de consistência da técnica, o 

que comprometeria o próprio discurso que a sustenta, baseado na pretensão de correção da 

argumentação jurídica; eis o tipo de censura formulada pelos críticos externos aqui abordados 

e reconhecida expressamente por alguns dos críticos internos, como Barroso e Barcellos, que 

propõem a superação dessa carência metodológica por meio da criação de diretrizes e 

parâmetros materiais que levem à boa aplicação da técnica, gerando consistência e 

previsibilidade em seu uso.   

Críticos como Mendes, por outro lado, desvinculam a qualidade da decisão 

judicial da aplicação de um método hermenêutico em particular. A boa decisão estaria 

associada à honestidade intelectual dos que decidem e do exercício democrático da prática 

deliberativa. Expor as premissas teóricas das quais se parte e estar disposto a mudar de 

posição diante de argumentos contrários seria o substrato da prática judicial colegiada, e isso 

não pode ser fomentado pelo emprego de uma técnica específica como a ponderação.  

Já para Sundfeld, o argumentar por meio de princípios seria em si problemático, 

pois eles são normas extremamente indeterminadas e carentes de conteúdo. Sundfeld defende 

que seja reforçada a ideia de ônus argumentativo e responsabilidade institucional para quem 

pretende elaborar discursos com base em princípios, pois, no atual estágio do Direito Público 

brasileiro, os princípios seriam reduto de preguiçosos e burladores da lei.  

No caso de Michelon, a tarefa da argumentação jurídica se esgota na sua 

capacidade de formular argumentos coerentes, e a lei da ponderação distancia-se desse ideal, 

pelo que seu uso necessitaria de uma legitimidade política explícita, pois as decisões judiciais 

que dela fazem uso não podem ser racionalmente reconduzidas às decisões políticas da 

comunidade. Alega ainda que os princípios no Brasil, como se viu, vêm sendo tomados como 

uma “espécie de bandeira da causa anti-formalista no direito”, em um país onde, 

curiosamente, segundo o autor, o formalismo nunca vingou
295

. 

                                                             
295 MICHELON, Cláudio. Princípios e coerência na argumentação jurídica. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; 

BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: 

Saraiva : FGV, 2011. p. 262. 
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Streck, por sua vez, embora avalie negativamente o sopesamento de princípios 

constitucionais dentro de um constitucionalismo democrático de índole pós-positivista 

(principalmente o conceito de mandamento de otimização defendido por Alexy), parece-nos 

criticar de forma mais veemente a parcela da doutrina brasileira que pretende expandir a 

técnica da ponderação para qualquer tensão entre interesses constitucionais contrapostos, sem 

se importar com a espécie normativa que esteja sendo considerada na discussão, sujeitando-se 

ao risco de estimular desmesuradamente o surgimento de princípios constitucionais tácitos, 

inclusive em detrimento dos expressos.  

Portanto, em todos esses críticos externos, podemos vislumbrar um certo repúdio 

à recepção que a teoria dos princípios vem tendo no Brasil em geral e à aplicação da técnica 

ponderativa em particular, como também em relação à prática judicial, embora nesse ponto o 

tema extrapole os limites deste trabalho. (Talvez a crítica de Sarmento relativa ao apego do 

judiciário brasileiro a velhas fórmulas lógicas seja um ponto de partida para um estudo no 

campo jurisprudencial.) 

Nesse sentido, sustenta Sundfeld, como já dito, que “vive-se hoje um ambiente de 

geleia geral no direito público brasileiro, em que princípios vagos podem justificar qualquer 

decisão”
296

. Por sua vez, Michelon escreve: 

 

A expressão “princípio jurídico” tem tido uma presença frequente em decisões 

judiciais e na doutrina brasileiras. A expressão foi popularizada entre os 

profissionais e teóricos do direito no Brasil a partir de uma leitura direta ou, 
frequentemente, indireta de autores como Ronald Dworkin e Robert Alexy. 

Ironicamente, um conceito que foi originalmente elaborado como uma forma de 

estabelecer critérios de racionalidade que limitam a discricionariedade judicial é 

mais comumente associado no Brasil a um instrumento que permite ao juiz mais 

liberdade em relação à lei e ao direito posto. De fato, os princípios são muitas vezes 

utilizados por tribunais e doutrinadores como uma forma de eliminar dificuldades 

postas por regras complexas e/ou que destoam da concepção de justiça do juiz ou 

escritor297. 

 

Streck chega a taxar as posturas teóricas adotadas por Barroso, Barcellos e Ávila, 

a partir da leitura que eles fazem de Alexy, particularmente no que concerne à expansão da 

técnica ponderativa para o campo das regras, de “embaraçosas”
298

. 
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A análise crítica a respeito do descompasso entre as ideias formuladas pela 

doutrina brasileira, com ênfase nas obras de Dworkin e, principalmente, de Alexy, e o 

pensamento destes mesmos autores, é aprofundada por Afonso da Silva. Diz ele que é 

recorrente a doutrina no Brasil fazer uso de mais de um critério de distinção entre regras e 

princípios, mesclando, por vezes, critérios incompatíveis entre si
299

. Diz o autor que existe 

uma tradição constitucional brasileira de classificar os princípios pelo seu grau de importância 

ou generalidade
300

, e que esse critério não se coaduna com as teses professadas por Alexy, 

pois para o autor alemão os princípios se distinguem das regras em razão de possuírem uma 

estrutura diferente: princípios são mandamentos de otimização, isto é, exigem que algo seja 

realizado na maior medida do possível, verificadas as possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes
301

. Esse seria o único conceito de princípio para Alexy e o único critério de 

distinção confiável entre as normas (critério estrutural).   

Em sentido semelhante, Bustamante argumenta que a própria noção de colisão de 

direitos fundamentais é concebida de maneira muito restrita por Alexy, dizendo respeito, 

basicamente, aos direitos abrigados por normas-princípios
302

.   

Embora a verificação da procedência da crítica de Afonso da Silva demande um 

estudo à parte
303

, a constatação de que os autores brasileiros recepcionam de forma 

                                                             
299 A mesma crítica é realizada por Ávila ao dizer que existem autores que classificam os princípios em razão de 

suas propriedades específicas e que acabam por qualificar como princípios normas que não detêm àquelas 

qualidades. Dá como exemplo as normas da não cumulatividade, da anterioridade, da irretroatividade, da 

imunidade (no campo tributário) e da proibição de provas ilícitas, que teriam, para a corrente qualitativa, a 

estrutura de regras e não de princípios. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 

princípios jurídicos. 14. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 96. 
300 “Desde a promulgação da Constituição de 1988, o debate sobre os princípios jurídicos ganha cada vez mais 

espaço. No início, a discussão era meramente classificatória e o que mais se fazia eram tipologias de princípios à 

luz do novo texto constitucional. Conquanto a configuração dessas tipologias variasse de acordo com o enfoque 
de cada autor, elas tinham, no entanto, um elemento característico: elas pretendiam distinguir os princípios 

segundo sua importância, sua especialidade ou sua matéria. Havia quase sempre os princípios mais 

fundamentais e os princípios menos fundamentais, os princípios gerais e os princípios especiais, dentre outras 

contraposições [...] No desenrolar dos anos, algumas teorias desenvolvidas no exterior foram sendo assimiladas 

no debate. A partir de um certo momento, passou a ser quase obrigatória a menção da contraposição entre regras 

e princípios, principalmente na versão desenvolvida por Robert Alexy. Mas a tendência inicial, de classificar 

princípios segundo critérios materiais, principalmente segundo sua fundamentabilidade, não cessou. Ao 

contrário: ambas as tendências passaram a conviver “harmoniosamente”. Já procurei demonstrar, em outro 

trabalho, que essa harmonia não me parece ser possível. A razão é simples: o critério que Alexy utiliza para 

distinguir princípios de regras é um critério estrutural, que não leva em consideração nem fundamentabilidade, 

nem generalidade, nem abstração, nem outros critérios materiais, imprescindíveis nas classificações tradicionais 
acima mencionadas. Como conseqüência, muito do que é tradicionalmente considerado como princípio 

fundamentalíssimo – a anterioridade da lei penal é um exemplo esclarecedor – é, segundo os critérios propostos 

por Alexy, uma regra e não um princípio”. SILVA, Luis Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: 

os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2011-a. p. 29 (grifos do autor).  
301 Ibidem, p. 32. 
302

 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do direito e decisão racional: temas de teoria da argumentação 

jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 268. 
303 Apenas para ilustrar a pertinência da crítica de Afonso da Silva, percebe-se que Barroso, autor que, como 

ficou constatado no presente trabalho, considera apropriadas as ideias professadas por Dworkin/Alexy referentes 



94 
 

completamente diferente a tese defendida por Dworkin/Alexy, baseada na distinção estrutural 

entre princípios e regras e destinada à solução dos conflitos constitucionais, é facilmente 

perceptível, pois os próprios juristas revelam sua intenção nesse sentido, ou seja, a questão 

que importa ressaltar, e esse talvez seja o ponto crucial do presente trabalho, é que os autores 

brasileiros pesquisados, que compartilham das ideias dos juristas estrangeiros citados, 

especialmente no que tange à possibilidade de fundamentação racional do discurso jurídico 

(correção das premissas), e que tencionam formular propostas prescritivas de aprimoramento 

das ideias daqueles autores, estão plenamente cientes de que suas propostas metodológicas 

diferem consideravelmente do modelo original. As propostas idealizadas por doutrinadores 

brasileiros como Ávila, Barroso, Barcellos e Neves têm um ponto em comum: a dilatação do 

emprego da técnica da ponderação (quer dizer, do objeto que sofrerá sua aplicação), com 

esteio em uma definição dos conceitos de regras e princípios e dos seus critérios de distinção 

que diferem da proposta estrutural defendida por Dworkin e Alexy.   

Veja-se a definição dessas espécies normativas formulada por Ávila: 

 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e 

com pretensão de decibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 

avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou 

nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 

conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e 

com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se 

demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os 

efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção304. 

 

A conceituação proposta por Ávila não concebe uma distinção radical (forte) entre 

regras e princípios como propugnado por Dworkin/Alexy. Ao fazer uso de expressões como 

“imediatamente”, “primariamente” e “com pretensão de” parece-nos que Ávila não admite 

características ou propriedades ínsitas às regras ou aos princípios. O autor descredencia sem 

dúvida o critério da distinção forte ou qualitativa, chegando, inclusive, a criticá-lo 

expressamente:  

 

A inconsistência semântica está na impropriedade da definição de princípio com 

base no modo final de aplicação e no modo de solução de antinomia. Essa distinção 

entre as espécies normativas sofreu várias críticas. O modo de aplicação das espécies 

                                                                                                                                                                                              
ao estudo da norma, visando à solução dos conflitos constitucionais, classifica os princípios em fundamentais, 

gerais e setoriais. BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a 

construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013-b. p. 174.  
304 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 85. 
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normativas, se ponderação ou subsunção, não é adequado para diferenciá-las, na 

medida em que toda norma jurídica é aplicada mediante um processo de 

ponderação305. 

 

A crítica de Ávila permite a expansão da técnica da ponderação para qualquer tipo 

de norma. Na verdade, segundo o autor, a ponderação seria uma fase que se identificaria com 

a própria construção da norma; é dizer, corresponde ao próprio processo de argumentação, 

ao sopesamento das razões e contrarrazões que leva à construção do argumento. 

Barcellos faz a mesma leitura que fizemos de Ávila ao caracterizá-lo como um 

autor que compreende “a ponderação em sentido muito mais amplo, como elemento próprio e 

indispensável ao discurso e à decisão racionais”. Assim, “ao aplicar a idéia ao discurso 

jurídico, a ponderação acaba por se confundir com a atividade da interpretação jurídica 

como um todo”
306

.   

Barcellos também vislumbra a ponderação à sua maneira, destoando de forma 

declarada dos autores originais, considerando-a como meio de solução de conflitos 

normativos entre valores ou opções políticas em tensão, portanto, para além do âmbito dos 

princípios
307

. 

Os estudos de Barcellos, no campo dos conflitos normativos, parecem dar 

continuidade à concepção defendida por Barroso. Para o autor, a ponderação deve ser a 

técnica de solução de conflitos entre qualquer interesse ou valor constitucional que esteja 

em jogo, o que inclui a possibilidade de sopesamento das regras. Barcellos, contudo, 

diferencia-se de Barroso ao tentar conferir parâmetros materiais ao método ponderativo, 

tornando-o mais controlável e previsível.  

Neves, por sua vez, compartilha de algumas das posições dos autores brasileiros 

acima mencionados, embora seu critério de distinção entre as espécies normativas 

supostamente se aproxime mais do critério de Alexy, pois aceita a conceituação de que 

princípios são razões prima facie e as regras, se não houver alguma exceção, razões 

definitivas. Contudo, Neves não conclui a partir dessa distinção que o sopesamento, ou a 

ponderação, seja um modo de aplicação exclusivo dos princípios, pois atribui também às 

regras uma dimensão de peso
308

, pelo que a adoção do critério não parece ter a mesma força 

                                                             
305 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2013. p. 95 (grifos do autor). 
306

 Ibidem, p. 27. 
307 Consultar capítulo sobre Barcellos. 
308 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Wmfmartinsfontes, 

2013. p. 77.  
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ou pureza que em Alexy
309

. Ademais, Neves chega a declarar que “o surgimento de novos 

princípios ou regras na cadeia argumentativa é, de início, inexaurível”
310

.  

Embora o propósito dos escritos de Neves seja criticar a euforia principiológica 

que tomou parte da doutrina constitucionalista no Brasil, objetivando tornar a aplicação da 

técnica ponderativa mais racional, não podemos deixar de atentar para o fato de que sua 

compreensão da função dos princípios no ordenamento é bastante mais elástica do que a de 

Dworkin, segundo reconhece expressamente o próprio Neves
311

, pois o autor pernambucano 

entende os princípios como normas que estimulam a flexibilização do sistema, incentivando a 

construção de argumentos jurídicos em torno deles
312

. Se apurarmos a visão de Streck sobre a 

questão (que se diz adepto das teses de Dworkin), teremos uma ideia bem mais restrita do 

papel dos princípios na ordem jurídica. De fato, dentro da perspectiva do crítico externo, o 

intérprete está estritamente vinculado ao texto constitucional, sendo totalmente adverso à 

flexibilização dos princípios pelo uso da argumentação jurídica, por reputar tal postura como 

encorajadora da discricionariedade judicial, resquício do antigo positivismo jurídico.  

Portanto, mesmo que Neves tenha se preocupado em seus estudos em deter o 

entusiasmo desmedido pelo discurso principiológico, considera igualmente possível a 

ponderação de regras, porquanto percebe que elas são igualmente dotadas de uma dimensão 

de peso, o que, a nosso ver, distancia-o do modelo original assentado nessa dissertação. (Mais 

uma vez fica visível que esse distanciamento é intencional.)  

                                                             
309 Neves questiona o critério estrutural de Alexy por meio das palavras de Klaus Günther. Parafraseando, afirma 

que a distinção entre regras e princípios concerne menos à estrutura dessas normas do que à sua aplicação em 

situações concretas. NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: 

Wmfmartinsfontes, 2013. p. 69. 
310 Consultar capítulo sobre Neves. 
311 “Sabe-se que a tese de Dworkin surgiu como crítica ao positivismo analítico de Hart, segundo o qual o 

ordenamento jurídico, conjunto formado por regras primárias de conduta e regras secundárias de organização, 

deixa ao juiz um campo de discricionariedade, dentro do qual a escolha por uma das alternativas oferecidas não é 

suscetível de um enquadramento em regras, o que implicaria a „textura aberta do direito‟. Para Dworkin, nas 

situações em que o caso não pode ser solucionado por regras, devem incidir os princípios jurídicos, fundados 

moralmente, que impediriam todo e qualquer espaço ou poder discricionário para o juiz Hércules. Em nossa 
formulação, ao contrário, os princípios têm o caráter de Hidra, enquanto as regras são hercúleas. Essa questão 

não diz respeito à existência ou não de discricionariedade, tema ao qual retornaremos no correr desta tese. Ela 

relaciona-se à flexibilização que os princípios ensejam ao sistema jurídico, ao ampliarem as possibilidades da 

argumentação. Conforme essa compreensão, os princípios atuam como estímulos à construção de argumentos 

que possam servir a soluções satisfatórias de casos, sem estas se reduzam a opções discricionárias”. Ibidem, p. 

xvi. 
312 Ibidem, p. xvii. Conferir, também, a seguinte passagem: “Nesse sentido, na sociedade complexa de hoje, os 

princípios estimulam a expressão do dissenso em torno de questões jurídicas e, ao mesmo tempo, servem à 

legitimação procedimental mediante a absorção do dissenso”. Ibidem, p. xviii. 
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Dessa maneira, pode-se afirmar que os autores brasileiros analisados que 

aceitam a ponderação como técnica racional de solução dos conflitos constitucionais
313

 

concebem-na também para resolver a tensão envolvendo regras.  

Curiosamente, a insatisfação com a controlabilidade racional das decisões 

judiciais que fazem uso da ponderação se mostrou uma preocupação não apenas dos críticos 

externos (embora, como acabamos de dizer, esse mal estar pode ter sido agravado pela leitura 

que a doutrina brasileira vem empreendendo da técnica), mas também daqueles que 

compartilham da tese alexyana, em seus pressupostos básicos, isto é, que a ponderação é um 

método confiável de resolução de conflitos constitucionais.  

Dizemos isso porque é recorrente entre os críticos de aprimoramento aqui 

analisados a referência a diretrizes ou parâmetros materiais, no intuito de dotar a ponderação 

de um substrato que auxilie o intérprete na tomada de decisão
314

.  

Barroso, por exemplo, afirma que as decisões que resultam do sopesamento hão 

ser reconduzidas ao sistema jurídico, devendo ser indicada a norma do ordenamento que 

justifique o enunciado jurídico. Uma vez feito isso, diz o autor, é imperativo que a razão 

basilar da decisão seja generalizada para os casos futuros semelhantes. Por fim, conclui 

Barroso, deve-se sempre buscar a concordância prática dos enunciados contrapostos, evitando 

a exclusão total de um deles do caso apreciado. 

De forma semelhante, Barcellos alega que quem faz uso da ponderação deve 

delimitar os enunciados em conflito, determinar os fatos juridicamente relevantes e sua 

repercussão jurídica, com o fim de alinhar os enunciados com a hipótese para, ao fim, conferir 

peso aos elementos normativos. Cumpridas as etapas, a decisão deve obedecer a três 

diretrizes: respeitar a pretensão de universalidade, a concordância prática dos enunciados e a 

construção de um núcleo mínimo essencial. Barcellos ainda estabelece dois parâmetros 

materiais: as regras sempre prevalecem sobre os princípios e as normas que protegem 

diretamente os direitos fundamentais devem ter preferência sobre as que os protegem apenas 

indiretamente
315

. 

                                                             
313 Excepcionamos apenas Bustamante. 
314 Novamente excepcionamos Bustamante, pois embora o autor formule a proposta de se conferir peso em 

abstrato aos princípios, entendemos que esse parâmetro difere consideravelmente dos elaborados por Barroso e 

Barcellos, dado que o autor trabalha dentro da concepção rígida de distinção entre as normas, nos termos do 

modelo original delineado no início do presente trabalho. 
315 Ávila propõe passos para uma pesquisa jurisprudencial que auxiliem o intérprete a extrair diretrizes para a 

aplicação tanto dos princípios quanto dos postulados. Ou seja, auxilia o intérprete sobre como desenvolver uma 

investigação dos precedentes para, a partir deles, delinear o sentido específico que os tribunais vêm atribuindo 

aos diversos princípios e postulados. Como o propósito desse trabalho volta-se às propostas puramente 

doutrinárias (mesmo que formuladas a partir da pesquisa jurisprudencial), não consideramos que Ávila prescreve 
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Não pudemos chegar a uma conclusão sobre se os autores brasileiros entendem a 

proporcionalidade como um princípio, como uma regra ou como uma terceira categoria. Para 

Neves é uma condição de possibilidade de qualquer ordenamento jurídico, não sendo, a rigor, 

nem regra nem princípio; considerando que uma condição de possibilidade pode vir a integrar 

o ordenamento por um processo chamado reentry, Neves entende a proporcionalidade-

adequação e a proporcionalidade-necessidade como regras; a proporcionalidade em sentido 

estrito é um híbrido, pois, preenchido seu sentido, ou seja, concluindo-se que uma medida é 

desproporcional, ela deixará de ser aplicada; contudo, essa apreensão do sentido atua no nível 

reflexivo da norma, pelo que a proporcionalidade em sentido estrito também possui a natureza 

de princípio, fazendo dela um híbrido na visão de Neves. Na perspectiva de Barroso, a 

proporcionalidade seria é princípio instrumental reconhecido pela doutrina e pela 

jurisprudência, não expresso no texto constitucional, e dirigido ao intérprete
316

. Já para Ávila, 

a proporcionalidade é um postulado, terceira categoria na qual estariam contidas as chamadas 

metanormas ou normas de segundo grau, que agiriam no nível reflexivo do sistema. Barcellos 

e Sarmento tratam-na por princípio; Já Afonso da Silva, na tradução do livro Teoria dos 

Direitos Fundamentais, de Alexy, chama a proporcionalidade de máxima. Bustamante 

concebe-a também como metanorma, inferida da própria natureza dos princípios. Assim, não 

há posição uníssona na doutrina a respeito do enquadramento da proporcionalidade. Contudo, 

independentemente da nomenclatura que se utilize para se referir à proporcionalidade 

(princípio instrumental, condição de possibilidade, postulado), parece-nos que a natureza de 

norma de segundo grau, dirigida à regulação das outras normas, é uma característica 

relativamente aceita pelos doutrinadores. 

Conexa ao tema da proporcionalidade encontra-se a exigência de razoabilidade. 

Aqui também reside o problema da natureza dessa exigência, se princípio, postulado, 

standard ou máxima. Ávila e Bustamante concebem-na como um postulado normativo-

aplicativo, que remete a um estado ideal de coisas ou estabelece uma relação de equivalência 

entre o critério diferenciador considerado e a medida efetivamente adotada, distinto da 

proporcionalidade. Barroso, por sua vez, entende proporcionalidade e razoabilidade como 

conceitos fungíveis. Em geral, contudo, os autores brasileiros aqui analisados alocam a 

ponderação dentro da proporcionalidade, e não da razoabilidade. 

 

                                                                                                                                                                                              
diretrizes ou parâmetros particularmente seus. Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à 

aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 98, 160. 
316 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2013-a. p. 322. 



99 
 

5.2 DIÁLOGO COM DWORKIN E ALEXY A PARTIR DAS PROPOSTAS DE 

DISSOCIAÇÃO DO MODELO ORIGINAL 

 

Parece-nos que a tentativa de Barroso e Barcellos de transformar a ponderação em 

uma técnica mais controlável e previsível, por meio da criação de parâmetros materiais, acaba 

se diluindo na percepção ampla que eles têm do fenômeno ponderativo – diluição, esta, que 

compromete especialmente o primeiro parâmetro proposto por Barcellos, no qual as regras 

precedem os princípios, pois apesar da autora considerar que duas regras não podem 

efetivamente colidir, mas apenas as razões ou fundamentos que as originaram (razões 

entrincheiradas)
317

, esses casos não parecem ser tão restritos se considerarmos “quaisquer 

valores ou opções políticas em tensão” como aptos a ser balanceados; pelo menos não tão 

restritos quanto a corrente que prega a distinção estrutural entre regras e princípios, na qual o 

sopesamento é modo de aplicação típico destes últimos. (Como diz Bustamante, o 

sopesamento é mera consequência metodológica dessa distinção estrutural)
318

. 

Essa compreensão do fenômeno ponderativo relaciona-se com o confuso critério 

de distinção normativa que Barroso e Barcellos retratam em seus escritos, uma mescla dos 

critérios de grau (fraco) e de qualidade (forte)
319

.  

Nesse ponto, devemos retornar à observação de Afonso da Silva e Bustamante de 

que a única conceituação de princípios possível, em Alexy, é a que os define como 

mandamentos de otimização. Não é difícil perceber esse dado na obra do autor alemão, que 

descredencia todos os critérios de grau ou axiológicos
320

 até estabelecer como critério 

definitivo a distinção de que os princípios são mandamentos de otimização, que podem ser 

satisfeitos em vários graus, enquanto as regras comportam determinações, que podem ser 

satisfeitas ou não satisfeitas. Infere-se igualmente que a dimensão de peso é atributo exclusivo 

dos princípios; no caso das regras, os conflitos se resolvem na dimensão de validade: 

                                                             
317 Consultar capítulo sobre Barcellos. 
318 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do direito e decisão racional: temas de teoria da argumentação 

jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 263. 
319 Escreve Barcellos: “Para além de outros critérios distintivos, há algum consenso acerca do fato de que 

princípios e regras são categorias de enunciados que têm estrutura diversa, sendo que essa diferença pode ser 
descrita de modos variados. Uma forma bastante simples de apresentar a questão é a seguinte: as regras 

descrevem comportamentos, sem se ocupar diretamente dos fins que as condutas descritas procuram realizar. Os 

princípios, ao contrário, estabelecem estados ideais, objetivos a serem alcançados, sem explicitarem 

necessariamente as ações que devem ser praticadas para a obtenção desses fins”. Em um segundo momento a 

autora afirma que também se pode considerar que: “As regras são enunciados que estabelecem desde logo os 

efeitos que pretendem produzir no mundo dos fatos, efeitos determinados e específicos”. BARCELLOS, Ana 

Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 169, 171. 

Consultar, também, capítulo sobre Barroso. 
320 Conferir capítulo sobre Alexy. 
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“Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre 

princípios – visto que só princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa 

dimensão, na dimensão de peso”
321

.  

Ressalte-se que a leitura que fazemos de Alexy não é inovadora ou desconhecida 

dos autores brasileiros que abordamos no presente trabalho. Como ficou demonstrado, todos 

eles estão cientes de que o critério alexyano de distinção entre as espécies normativas é 

estrutural
322

. 

Portanto, não é de estranhar que críticos céticos em relação à argumentação por 

meio de princípios, ou de métodos hermenêuticos de uma maneira geral, como Streck, 

Michelon e Sundfeld, estejam ainda mais insatisfeitos com a amplitude e a forma com que 

esse tipo de argumentação vem sendo empreendida no Brasil, buscando, esses críticos 

externos, alternativas não metodológicas para reforçar o grau de constrangimento dos 

aplicadores da lei no momento de julgar. Assim é que Mendes apela à honestidade intelectual 

(apelo compartilhado por Afonso da Silva) e à prática deliberativa dos participantes do 

discurso jurídico; Michelon endossa a ideia do ônus argumentativo para aquele que tome uma 

decisão contrária ao histórico institucional da corte; e Sundfeld vincula a argumentação 

jurídica ao ideal de coerência. Streck, por sua vez, desqualifica a argumentação jurídica como 

um todo (e, portanto, as ideias de Alexy desde suas origens), entendendo que incentiva uma 

abertura hermenêutica da constituição não compatível com uma realidade jurídica pós-

positivista, revoltando-se com a leitura equivocada das teses professadas pelo jurista alemão 

(no nosso entender, como já explanado, mais intencional do que equivocada), realizada pela 

doutrina brasileira, especialmente no que diz respeito à expansão da técnica ponderativa para 

além da seara dos princípios. 

Ora, com exceção de Streck, que tenciona investir contra a argumentação jurídica 

de forma mais profunda e elaborada, as demais críticas externas podem ser facilmente 

reconduzidas aos autores estrangeiros aqui abordados e satisfatoriamente respondidas, o que 

demonstra que são críticas que, embora tencionem investir contra a inconsistência 

metodológica da técnica da ponderação ou de um método hermenêutico em particular, acabam 

refletindo uma insatisfação geral contra a retórica principiológica conduzida pela doutrina e 

jurisprudência nacionais.   

                                                             
321 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Luis Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012. p. 94. 
322 O próprio Alexy se proclama adepto deste critério em detrimento dos critérios de grau. Ibidem, p. 90. 
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Um dos temas centrais da teoria da argumentação jurídica de Alexy é a noção de 

ônus argumentativo. Diz o autor: 

 

Entretanto, isso não significa que cada enunciado dogmático que tenha sido uma vez 

aceito deva ser mantido estritamente por tempo ilimitado. Mas exclui que possa ser 

abandonado sem justificativa. Não é suficiente que haja boas razões tanto a favor da 

nova solução como da tradicional. As razões em prol da nova solução devem ser tão 

boas para justificar não só a nova solução, mas também para romper com a tradição. 

Tem vigência, portanto, o princípio da inércia de Perelman. Quem propõe uma nova 

solução suporta a carga da argumentação323. 

 

A ideia do ônus argumentativo serve para avalizar o respeito pelos precedentes 

(pela prática institucional) e, ao mesmo tempo, possibilitar a mudança no direito ou a releitura 

dos fatos pelo julgador, desde que assuma o ônus da mudança de posição com o reforço da 

carga argumentativa. Essa é uma ideia central do pensamento de Alexy (presente também em 

Dworkin)
324

.  

O mesmo se pode dizer da relação entre a argumentação jurídica e o ideal de 

coerência. A relação do discurso jurídico com a ideia de coerência manifesta-se, na tese 

alexyana, por meio da fundamentação interna e externa das premissas das quais se parte; na 

primeira, verifica-se “se a decisão se segue logicamente das premissas que se expõem como 

fundamentação”
325

; na segunda, aborda-se a pretensão de correção destas premissas. Sobre 

sua importância, escreve Alexy: 

 

O núcleo da tese do caso especial consiste por isso em sustentar que a pretensão de 

correção também se formula no discurso jurídico; mas essa pretensão, 
diferentemente do que ocorre no discurso prático geral, não se refere à racionalidade 

das proposições normativas em questão, mas somente a que, no ordenamento 

jurídico vigente, possam ser racionalmente fundamentadas326.    

    

Dworkin, por sua vez, aduz que a força gravitacional dos precedentes está 

assentada na noção de equidade, que “exige a aplicação coerente dos direitos”
327

.  

No que tange à honestidade intelectual propugnada por Mendes (e também por 

Afonso da Silva, quando fala que o intérprete deve expor as premissas que originam seu 

                                                             
323 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva, rev. técnica da trad. 
Cláudia Toledo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 262. 
324 “Um argumento de princípio pode oferecer uma justificação para uma decisão particular, segundo a doutrina 

da responsabilidade, somente se for possível mostrar que o princípio citado é compatível com as decisões 

anteriores que não foram refeitas, e com decisões que a instituição está preparada para tomar em circunstâncias 

hipotéticas”. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2010. p. 138. (Biblioteca Jurídica WMF). 
325 ALEXY, op. cit., p. 219. 
326 Ibidem, p. 217. 
327 DWORKIN, op. cit., p. 181. 
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argumento), a teoria do discurso de Alexy, parece-nos, procura justamente não ficar 

dependente da manifestação de espírito daqueles que participam da prática deliberativa no 

direito, posto que incontrolável. Alexy busca oferecer ao operador ferramentas 

argumentativas que permitam avaliar a correção do enunciado jurídico, ou seja, se sua 

fundamentação pode ser racionalmente fundada no ordenamento jurídico. Pode ser objeto de 

avaliação aquilo que se expõe, não as manifestações internas dos indivíduos.  

Assim sendo, a objetividade que a maioria dos críticos externos exige da 

argumentação jurídica, quando da solução dos conflitos entre direitos fundamentais, parece 

também estar motivada pelo distanciamento das razões por trás do modelo de Dworkin e 

Alexy, tendente a limitar e controlar de forma mais rígida o grau de liberdade do intérprete no 

manejo das expectativas de direito assentadas na tradição jurisprudencial a que está vinculado, 

a partir de um modelo de distinção entre regras e princípios sabidamente menos maleável. 

Isso porque autores brasileiros como Ávila, Barroso, Barcellos e Neves, ao 

dilatarem a técnica do balanceamento para os conflitos normativos de uma forma geral, não 

terão dificuldades em aceitar que quaisquer interesses ou valores com repercussão 

constitucional possam ser objeto de sopesamento. 

Com essa constatação, talvez se torne mais saliente a associação que Streck e 

Torres estabelecem entre a Jurisprudência dos Interesses (ou sua versão mais moderna, 

chamada de Jurisprudência dos Valores)
328

 e o fenômeno da ponderação, a despeito dessa 

matéria não ser objeto de nosso trabalho. 

A preocupação excessiva de críticos como Barroso e Barcellos em atribuir à 

técnica da ponderação um substrato material que lhe confira limites e propósitos nos pareceu 

um pouco desalinhada com suas formulações doutrinárias de ampliação da técnica, 

transformando-a em um modo de resolução de conflitos envolvendo valores ou interesses 

constitucionais de uma forma geral, alargando as possibilidades de seu uso de maneira quase 

incontrolável. Diga-se, ainda, que, na nossa visão, as diretrizes e os parâmetros expressos por 

eles não são desconhecidos para Alexy, pelo que não constituem uma proposta efetivamente 

inovadora.  

                                                             
328 “A transformação da „jurisprudência dos interesses‟ em „jurisprudência de valorações‟ patenteia-se em 

ESSER de modo particularmente nítido quando critica a teoria de HECK segundo a qual „a lei é o produto causal 

dos interesses que lutam pelo predomínio da sociedade – por assim dizer a resultante de um „paralelogramo‟ de 

forças. „Esta concepção mecanicista‟, escreve ESSER, „passa por alto o facto de que a diagonal não resulta de 

uma lei causal física segundo um nexo necessário, antes tem de ser traçada pelo juízo de valor do legislador e do 

juiz. Pois a força material de um interesse não é critério da sua justificação intrínseca‟”. LARENZ, Karl. 

Metodologia da ciência do direito. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978. p. 156. 
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O jurista alemão assevera que a universalidade ou generalidade é uma condição de 

possibilidade de qualquer discurso que tenha a pretensão de ser racional e correto. Por isso, 

apresenta-a como regra fundamental do discurso prático geral racional, ao estabelecer que:  

 

(1.3) Todo falante que aplique um predicado F a um objeto A deve estar disposto a 

aplicar F também a qualquer objeto igual a A em todos os aspectos relevantes.  

 

(1.3‟) Todo falante só pode afirmar os juízos de valor e de dever que afirmaria dessa 

mesma forma em todas as situações em que afirme que são iguais em todos os 

aspectos relevantes329.  

 

Constata-se também que Alexy considera a busca da concordância prática dos 

enunciados normativos, na aplicação da técnica da ponderação, equivalente ao próprio modelo 

de sopesamento concebido por ele. Por fim, em relação à crítica geral de que o sopesamento 

seria uma fórmula vazia desprovida de critérios substanciais que auxiliem o intérprete na 

decisão do caso, o autor alemão afirma que o sopesamento está indissociavelmente ligado à 

teoria da argumentação jurídica, devendo buscar nela os parâmetros materiais necessários 

para a decisão. (Essa mesma leitura de Alexy é feita por Bustmante, como visto.) Segue 

trecho do autor sobre esses dois pontos, quais sejam, a questão do princípio da concordância 

prática e da associação indispensável entre o modelo de sopesamento e a argumentação 

jurídica: 

 

O modelo fundamentado apresentado aqui evita uma série de dificuldades que estão 

freqüentemente associadas ao conceito de sopesamento. Ele faz com que fique claro 

que o sopesamento não é um procedimento por meio do qual um interesse é 
realizado às custas de outro “de forma precipitada”. De acordo com esse modelo, o 

sopesamento é tudo, menos um procedimento abstrato ou generalizante. Seu 

resultado é um enunciado de preferências condicionadas, ao qual, de acordo com a 

lei de colisão, corresponde uma regra de decisão diferenciada. Do próprio conceito 

de princípio decorre a constatação de que os sopesamentos não são uma questão de 

tudo-ou-nada, mas uma tarefa de otimização. Nesse sentido, o modelo de 

sopesamento aqui defendido é equivalente ao chamado princípio da concordância 

prática. Também não é procedente a objeção segundo a qual não haveria um 

parâmetro com base no qual o sopesamento pudesse ser decidido e que, por isso, a 

máxima do sopesamento de interesses seria uma “fórmula vazia”. Ainda que o 

sopesamento em si não estabeleça um parâmetro com o auxílio do qual os casos 

possam ser decididos de forma definitiva, o modelo de sopesamento como um todo 
oferece um critério, ao associar a lei de colisão à teoria da argumentação jurídica 

racional. A lei de colisão diz o que deve ser fundamentado de forma racional. Nesse 

sentido, não se pode dizer que ela nada diz e que é, portanto, uma fórmula vazia. A 

recorrente objeção do irracionalismo já foi refutada. Já a tese segundo a qual os 

sopesamentos conduziriam a “decisões particulares” é, no mínimo, equivocada. Na 

medida em que as decisões de sopesamentos são decisões judiciais, é claro que elas 

são proferidas, em geral, para a solução de casos particulares. Mas, com base nessas 

                                                             
329 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva, rev. técnica da trad. 

Cláudia Toledo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 287 (grifos do autor). 
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decisões e nos termos da lei do sopesamento, é sempre possível formular uma regra. 

Por conseguinte, nada há de inconciliável entre o sopesamento no caso particular e 

sua universalizabilidade. No modelo aqui defendido, ambos estão associados330.   

 

Quanto ao primeiro parâmetro proposto por Barcellos em seu estudo, de que 

regras têm preferência sobre princípios, acreditamos que sua análise sob o aspecto de proposta 

de aperfeiçoamento do modelo idealizado por Alexy fica irremediavelmente prejudicada, pois 

o parâmetro já está incluído na própria concepção alexyana (e também na de Dworkin) de que 

as regras se distinguem dos princípios em razão de sua estrutura, podendo ser cumpridas ou 

não (critério forte ou qualitativo). Assim, sendo válida uma regra e não tendo exceções, deve 

ser cumprida, antecedendo sempre aos princípios.  

De todas as formas, o que resta salientar nas formulações doutrinárias de Barroso 

e Barcellos, que pretendem propor diretrizes e parâmetros materiais à técnica da ponderação, 

é que podem ser facilmente absorvidas ou reconduzidas ao modelo delineado por Alexy, às 

vezes se revelando um pouco sem sentido em razão do distanciamento desses autores do 

critério forte de distinção entre as espécies normativas adotado pelos juristas estrangeiros, 

caso do primeiro parâmetro proposto por Barcellos, ou mesmo se mostrando esporádicas ou 

avulsas, sem ressonância consistente na doutrina brasileira como um todo, caso do outro 

parâmetro proposto por Barcellos, segundo o qual normas que realizam diretamente direitos 

fundamentais têm preferência sobre aquelas que os realizam apenas indiretamente, e das 

propostas de Bustamante, relativas à “pesagem” abstrata dos princípios (nas quais os 

princípios que protegem os direitos individuais e que conferem maior coerência ao 

ordenamento gozam de preferência sobre os demais). A questão da hierarquia abstrata dos 

princípios é um tema sensível da doutrina constitucionalista
331

, levando o próprio Bustamante 

a afirmar, quando da exposição de sua proposta, que não estava defendendo uma hierarquia 

jurídico-formal entre os vários princípios consagrados na constituição
332

. Trata-se de 

formulações isoladas que não encontram maior repercussão na doutrina nacional. 

                                                             
330 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Luis Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012. p. 173 (grifos do autor). 
331 Barcellos rejeita a possibilidade da hierarquia entre princípios, em razão do axioma da unidade da 

constituição. BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 71. Ávila entende que uma relação definitiva de prevalência ou hierarquia abstrata é 

“insustentável”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. 

ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 146.  
332

 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do direito e decisão racional: temas de teoria da argumentação 

jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 289. Contudo, mais à frente o autor assevera que: “Todavia, nem por 

isso devemos ser ingênuos a ponto de concluir que não exista um certo tipo de hierarquia axiológica entre os 

enunciados principiológicos”. Ibidem, p. 290 (grifos do autor). 
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O objetivo de nosso trabalho é verificar a existência de propostas dissociativas 

que reverberem na doutrina brasileira de forma recorrente e consistente. Não há como se 

atestar uma teoria dos princípios de matiz brasileiro sem que existam posições doutrinárias 

ressonantes na doutrina nacional, ou seja, compartilhadas por uma parte significativa dos 

autores, que aceitem a concepção do discurso racional propugnada por Alexy, e que busquem 

formular propostas dissociativas com vista ao aprimoramento da teoria dos direitos 

fundamentais de uma forma geral (comumente chamada de teoria dos princípios) e da técnica 

da ponderação em particular.  

Ressaltamos, ainda, que a pretensão de aperfeiçoamento emana dos próprios 

autores brasileiros, declaradamente, não sendo objeto de nossas investigações avaliar se essas 

propostas vão efetivamente melhorar ou não o modelo original; apontamos, contudo, as 

discrepâncias.  

As propostas de aprimoramento formuladas pela doutrina brasileira que se situam 

dentro da teoria dos princípios fazem todo um remanejamento dos conceitos formulados por 

Dworkin e Alexy.  Ao desmerecer o critério forte de distinção entre as espécies normativas, 

conceituar os princípios como mandamentos de comparação
333

, expandir a ponderação e 

balancear regras, vê-se que muito pouco ficou preservado das ideias de Dworkin e Alexy, 

talvez sendo o exemplo mais significativo a máxima da proporcionalidade, com suas máximas 

parciais da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, dentro da qual se 

localiza a ponderação e opera a lei de colisão. Nesse tocante, conforme se verificou na 

pesquisa realizada, ainda não se vislumbram propostas de deslocamento conceitual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
333 Consultar capítulo sobre Neves. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação busca empreender um estudo descritivo-analítico da 

doutrina brasileira a respeito do que se convencionou denominar teoria dos princípios, com a 

exposição das ideias dos principais expoentes e críticos da doutrina especializada do país, 

efetuando um esboço das concepções por eles defendidas, com o objetivo de tentar identificar 

uma proposta alternativa consistente ao modelo original, ou seja, que encontre ressonância 

entre esses críticos.      

Nesse desiderato, procuramos delinear o sentido das teses formuladas por 

Dworkin e Alexy no campo do estudo da norma, cientes das diferenças de conteúdo e de 

contexto em que foram produzidas, mas influenciados em nosso intento pela abordagem que a 

doutrina brasileira vem conferindo ao desenvolvimento da matéria. Assentadas as propostas 

idealizadas pelos autores estrangeiros, chamamo-las de modelo original. 

Os críticos brasileiros foram divididos em de aprimoramento, de adaptação 

(chamados ambos de internos) e externos, conforme suas propostas em relação ao modelo 

original tivessem o objetivo de aperfeiçoá-lo, apontar problemas de adaptação no contexto 

jurídico brasileiro ou rejeitá-lo.   

Constatamos que os juristas nacionais que tencionam aprimorar o modelo original 

compartilham a concepção alexyana do discurso racional (pretensão de correção), pois 

consideram que satisfaz a demanda de objetividade que deve estar presente na ciência do 

direito, bem como concebem a técnica ponderativa como uma atividade incontornável do 

intérprete na resolução dos conflitos constitucionais. Concomitantemente, porém, revelam 

uma preocupação em dotar a técnica da ponderação de diretrizes e parâmetros materiais que 

auxiliem o aplicador da lei nas decisões a proferir. Esses parâmetros e diretrizes estão 

registrados de forma mais propositiva nos estudos encabeçados por Barroso, Barcellos e 

Bustamante. 

Quanto aos críticos externos, percebemos que se caracterizam por questionar os 

métodos hermenêuticos como procedimentos necessários para o conhecimento da norma e a 

ponderação como técnica racionalmente apropriada de solução dos conflitos principiológicos. 

Isso se verifica na tentativa de autores como Michelon, Mendes e Sundfeld de tornar a 

argumentação jurídica mais previsível e controlável por meio de mecanismos não 

necessariamente relacionados a procedimentos hermenêuticos, como o apelo ao ideal de 

coerência, o reforço ao acento democrático das cortes deliberativas e a assunção dos ônus da 

competência e do regulador para quem for se utilizar de normas-princípio como base de seu 

 



107 
 

argumento. Todos parecem preocupados com o valor da segurança jurídica, buscando reforçar 

a carga argumentativa para aquele que pretende inovar o sentido da norma ou proferir uma 

decisão “surpresa”, fora das expectativas da comunidade político-jurídica. Streck se distingue 

dos demais do grupo por formular uma crítica mais vertical à teoria da argumentação jurídica 

de Alexy, aplaudindo a maioria dos aspectos da tese dworkiana, em razão do seu 

“fechamento” hermenêutico constritivo da discricionariedade judicial. 

Afonso da Silva e Sarmento, representantes do que qualificamos como crítica de 

adaptação, procuram retratar a teoria dos princípios nos termos do modelo original aqui 

delineado, da forma mais fidedigna possível, ressaltando, o primeiro, o descuido da doutrina 

nacional com a assimilação do critério forte de distinção entre as regras e os princípios, bem 

como com o conceito alexyano de princípio como mandamento de otimização, e o segundo, o 

desleixo do judiciário brasileiro com a aplicação da técnica da ponderação na solução dos 

conflitos normativos, pois considera a correção do seu uso uma necessidade imperativa.   

Percebemos que as diretrizes e os parâmetros materiais, tomados em si, não 

trazem nada de novo ao modelo original, pois podem ser, em sua maioria, reconduzidos e 

identificados nas ideias propugnadas por Alexy, como restou demonstrado no decorrer do 

trabalho, ou considerados propostas isoladas, sem repercussão na doutrina. Revelam, antes, 

uma preocupação com o valor da segurança jurídica, valor que se mostrou preponderante 

entre os críticos externos. A maioria dessas formulações prescritivas está relacionada com a 

compreensão particular que a doutrina brasileira tem da técnica da ponderação, mais ampla do 

que a concebida pelo modelo original, pois parte de uma reformulação dos critérios de 

distinção entre regras e princípios, estabelecidos por Dworkin e Alexy, e que ficou conhecida 

como critério forte de distinção (ou qualitativo ou estrutural).  

Segundo o autor norte-americano, princípios e regras são normas com 

características lógicas diferentes, devendo as regras ser aplicadas seguindo a lógica do tudo-

ou-nada e os princípios, aplicados dentro de uma dimensão de peso; o autor alemão, por sua 

vez, idealiza que os princípios são mandamentos de otimização e as regras, mandamentos 

definitivos, devendo as regras ser aplicadas mediante subsunção e os princípios, por 

ponderação, dado que são normas com estruturas lógicas diferentes.  

Os juristas brasileiros aqui trabalhados, que aceitam a técnica da ponderação 

como meio idôneo de resolução de conflitos constitucionais e que se destacam por formular 

propostas de aperfeiçoamento do modelo original, caso específico de Ávila, Barroso, 

Barcellos e Neves, distanciam-se dele de forma substancial e intencional, pois, apesar de 

estarem cientes que Dworkin e Alexy repudiam qualquer critério de distinção entre as 
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espécies normativas que não seja o qualitativo (ficando essa rejeição bem evidenciada em 

Alexy), o que significa que a ponderação foi concebida para ser um meio de resolução de 

tensões normativas exclusivo dos princípios, buscam ampliar a técnica para além da seara do 

campo das normas-princípio, com o objetivo de torná-la um modo de aplicação geral para 

quaisquer valores ou interesses em tensão que possam encontrar abrigo na constituição. Isso 

significa um distanciamento do critério rígido de diferenciação entre regras e princípios 

(critério forte) e, por consequência, também do modelo original.  

Portanto, de todo o exposto, é possível constatar que existe uma tendência da 

doutrina constitucionalista brasileira, que trabalha e aceita como idôneos e racionais os 

fundamentos da teoria dos princípios, em expandir a técnica da ponderação para além 

do campo dos conflitos entre as normas-princípio, a fim de envolver quaisquer interesses 

ou valores que possam encontrar repercussão constitucional. Essa postura dissociativa é 

intencional, pois parte de um critério distintivo das espécies normativas que rejeita a diferença 

estrutural entre regras e princípios, e parece ser motivada por uma concepção mais ampla da 

tarefa da argumentação jurídica no desenvolvimento da norma do caso concreto, denotando 

insatisfação com a postura metodológica que procura restringir a técnica da ponderação aos 

conflitos principiológicos, contendo a atividade do intérprete. 

Verificamos, assim, que existe uma concepção eclética da teoria dos princípios na 

doutrina brasileira que compartilha com Alexy noções sobre a racionalidade do discurso, lei 

de colisão, balanceamento de valores, e que vem fazendo uso de categorias e conceitos 

alexyanos, como regras e princípios, proporcionalidade e ponderação, de forma discrepante, 

realocando o conteúdo e a finalidade desses conceitos de forma a amoldá-los às suas 

propostas prescritivas de aprimoramento das ideias do autor alemão. Consequentemente, 

grande parte das propostas de remanejamento de conteúdo desses conceitos afetam, por via 

transversa, Dworkin, que também enxergava uma diferença lógica entre regras e princípios, 

concebendo esses últimos como uma modalidade de argumentação vinculante capaz de 

restringir a discricionariedade do julgador. 

A amplíssima concepção brasileira da técnica da ponderação, a fim de envolver 

em sua aplicação quaisquer interesses ou valores que encontrem densidade constitucional, 

aliada ao entendimento relativamente compartilhado de que a atividade do intérprete pode 

engendrar, sem constrangimentos, a formulação de novos princípios ou mesmo proceder a 

uma nova inteligência dos princípios já postos (chegando Neves a dizer que tal atividade deve 

ser estimulada), vem suscitando na doutrina oposta, na qual englobamos os críticos externos, 
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forte rejeição às propostas hermenêuticas que aguçam o protagonismo desmesurado do 

intérprete, comumente associadas ao neoconstitucionalismo. 

Ironicamente, ao mesmo tempo em que busca ampliar a colaboração do intérprete 

na feitura da norma, por meio da expansão do objeto que irá sofrer a ponderação (regras e 

princípios), a doutrina brasileira, como dito, procura meios de inibir essa participação 

inventiva formulando diretrizes e parâmetros materiais que auxiliem a atividade do julgador, 

estabelecendo itinerários obrigatórios e critérios preferenciais que funcionam como “amarras 

metodológicas”. Isso acaba denotando um círculo vicioso, de cariz ideológico: o estímulo à 

atividade do intérprete deixa claro que a feitura da norma é um processo eminentemente 

criativo, no que parece ser um brado antiformalista; por outro lado, ao fixar parâmetros 

materiais que limitam essa mesma atividade, presta-se tributo ao milenar valor da segurança 

jurídica. 

Suspeitamos que essa relação entre os valores da justiça e da segurança com a 

técnica ponderativa deve se dar de forma muita mais delicada e tormentosa na prática 

jurisprudencial, onde a realidade da vida pulsa e, muitas vezes, compromete o raciocínio 

lúcido e equidistante de quem tem o dever de julgar. No campo doutrinário brasileiro 

confirmou-se uma tendência expansiva da ponderação para compreender quaisquer valores ou 

interesses constitucionalmente relevantes, mas, como se dá essa conivência entre os juízes? 

Em que ocasiões a técnica é invocada pelo julgador? Enfim, o que se pondera na atividade 

judicial?  

A temática não só é interessante como extremamente atual. O projeto do novo 

Código de Processo Civil, já aprovado no Senado Federal e à espera da sanção presidencial, 

prevê em seu art. 487, §2º, que “No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o 

objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a 

interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão”
334

. 

Com base nesse dispositivo, existirá limite para a intervenção judicial na aplicação da técnica 

ponderativa? Poder-se-á, por meio dela, afastar a incidência de regras? 

A única certeza é que a técnica da ponderação aparentemente deixará o campo 

teórico-doutrinário e integrará o ordenamento jurídico como ferramenta legítima da decisão 

judicial. A repercussão desse fato no universo jurídico, contudo, demanda uma pesquisa 

independente.    

                                                             
334 STRECK, Lenio Luiz. Ponderação de normas no novo CPC? É o caos. Presidente Dilma, por favor, veta! 

Revista Consultor Jurídico, jan., 2015. Seção Senso Incomum. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-

jan-08/senso-incomum-ponderacao-normas-cpc-caos-dilma-favor-veta>. Acesso em: 23 jan. 2015. 

http://www.conjur.com.br/2015-jan-08/senso-incomum-ponderacao-normas-cpc-caos-dilma-favor-veta
http://www.conjur.com.br/2015-jan-08/senso-incomum-ponderacao-normas-cpc-caos-dilma-favor-veta
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