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“POEMAS DE ALBERTO CAEIRO 
 

Há metafísica bastante em não pensar em nada. 
(...) 

O mistério das cousas? Sei lá o que é o mistério! 
O único mistério é haver quem pense no mistério. 

Quem está ao sol e fecha os olhos, 
Começa a não saber que é o sol 

E a pensar muitas cousas cheias de calor. 
Mas abre os olhos e vê o sol, 

E já não pode pensar em nada, 
Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos 

De todos os filósofos e de todos os poetas. 
A luz do sol não sabe o que faz 

E por isso não era e é comum e boa. 
Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores? 

A de serem verdes e copadas e de terem ramos 
E de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, 

À nós, que não sabemos dar por elas. 
Mas que melhor metafísica que a delas, 

Que é a de não saber para que vivem 
Nem saber que não o sabem? 

“Constituição íntima das cousas”... 
“Sentido íntimo do Universo”... 

Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada. 
É incrível que se possa pensar em cousas dessas. 

É como pensar em razões e fins 
Quando o começo da manhã está raiando, e pelos lados das árvores 

Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. 
(...) 

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 
E comer um fruto é saber-lhe um sentido. 

 
Por isso quando num dia de calor 

Me sinto triste de gozá-lo tanto, 
E me deito ao comprido na erva,  

E fecho os olhos quentes, 
Sinto todo meu corpo deitado na realidade, 

Sei a verdade e sou feliz”. 
 

Fernando Pessoa1

 
 

                                                           
1 PESSOA, Fernando. CASSAL, Sueli Barros (org). Poesias. Porto Alegre: L&M Pocket, 2006, p. 89. 
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RESUMO 

 
 

BRAGA, Fernanda Gonçalves. Ponderação judicial e limites racionais na justificação das 
decisões.  2009. 193 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2009. 

 

 

 

A ampliação das exigências do Estado social põe em relevo o processo de 
“constitucionalização” do direito, que se caracteriza pela crescente abrangência da 
Constituição. Esse processo desencadeia a conformação de um novo modelo de Estado, 
estruturado a partir de características ideológicas e teóricas aglutinadas sob a denominação de 
“neoconstitucionalismo”. O novo modelo estatal pressupõe a afirmação da superioridade 
hierárquica e da rigidez formal da Constituição, além da existência de garantia judicial da 
constitucionalidade. Por outro lado, a formatação desse modelo implica a atribuição de força 
normativa à Constituição, o que equivale a reconhecer aplicabilidade e eficácia às normas 
constitucionais, bem como a existência de normas implícitas, reveladas pela construção de 
sentido mediada pela atividade de concretização. Tudo isso coloca a jurisdição constitucional 
em evidência, do que decorre a importância de serem estabelecidos critérios de controle da 
objetividade das decisões. O aumento da complexidade social transporta para a Constituição 
uma multiplicidade de valores antagônicos que potencializa as dificuldades interpretativas, 
sobretudo, diante da insuficiência do método positivista de subsunção do fato ao texto da 
norma. Como alternativa, assiste-se ao crescente prestígio da ponderação enquanto proposta 
metodológica. As tentativas de fixar sua estrutura e limites, entretanto, não conseguem 
eliminar a subjetividade inerente ao método. Tal como estruturada, a ponderação permite que 
muitos dos argumentos relevantes para o caso sejam omitidos, do que resulta a sua 
incapacidade de oferecer parâmetros seguros de controle. 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: Concretização – Ponderação – Racionalidade – interpretação constitucional – 
Robert Alexy – Friedrich Müller.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 

Braga, Fernanda Gonçalves. Balancing of interests and rational limits in decision making. 
2009.  193 f. Dissertation (Master Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
 
 
 
 
 
The increase of Welfare State’s demands puts in highlight the law constitutionalisation 
process, characterized by the growing extension of the Constitution. This process sets off the 
conformation of a new State model, structured upon ideological and theoretical characteristics 
brought together under the label of “neo constitutionalism”. The new State model requires the 
assertion of the Constitution’s superiority and formal rigidity, as well as judicial review of 
constitutionality. On the other hand, the formatting of this model implies attribution of 
normative strength to the Constitution, which means to recognize applicability and 
effectiveness to the constitutional norms, as well as the existence of implicit norms, revealed 
through meaning construction mediated by concretion. All of this puts in evidence the 
constitutional jurisdiction, from which arises the importance of setting control standards of 
decision´s objectivity. The growth of social complexity carries to the Constitution a 
multiplicity of antagonistic values that reinforces the interpretation difficulties, mostly when 
considered the insufficiency of the positivistic method of subsuming the facts to the norm 
text. As alternative, there has been a growth in the prestige of balancing as a methodological 
proposal. The attempts to determine its structure and limits, however, cannot eliminate the 
inherent subjectivism of the method. Such as structured, balancing allows many of the case´s 
relevant arguments to be omitted, what results in its incapability to offer safe control 
parameters. 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Balancing of  interests  – Rationallity – constitutional interpretation  – Robert 
Alexy – Friedrich Müller. 
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INTRODUÇÃO 

 

A interpretação constitucional assume, no campo da Teoria do Direito, 

especial destaque a partir da difusão do fenômeno denominado pela doutrina de 

“neoconstitucionalismo”. A expressão, cujo marco histórico remete à redemocratização 

européia, pós Segunda Guerra Mundial, e tem na Lei Fundamental de Bonn (Constituição 

Alemã de 1949) a sua principal referência, é empregada para denominar o conjunto de 

transformações teóricas relativas ao Direito Constitucional, que ensejaram, no plano da teoria 

do Direito: a) o reconhecimento de força normativa à Constituição; b) a expansão da 

jurisdição constitucional; c) o desenvolvimeünto de uma nova dogmática da interpretação 

constitucionalF

1
F. 

Com o neoconstitucionalismo, e a vertente teórica da força normativa da 

Constituição, ressalta-se a importância das regras de preservação da própria ordem 

Constitucional e a questão das garantias. A supralegalidade da Constituição coloca em relevo 

a discussão acerca do controle de constitucionalidade das leis, tema de que é emblemático o 

clássico embate teórico travado entre Hans Kelsen e Carl Schmitt.  

Despontam, nessa seara, questões como a possibilidade e a legitimidade 

democrática do controle judicial da constitucionalidade das leis. Embora relevantes os 

exemplos de ordens constitucionais, v.g. França e Inglaterra, em que a consagração da 

Supremacia Parlamentar afasta a possibilidade de controle dos atos emanados do legislativo, a  

expansão do modelo judicial de controle acentua o papel e importância da atividade 

jurisdicional e, principalmente, do juiz. 

A evolução do Estado Democrático de Direito e a transposição do 

paradigma liberal-individualista, com a consolidação da idéia de proteção da coletividade, do 

Estado e do homem, enquanto cidadão, amplia-se o espectro de proteção constitucional. 

Reconhece-se a necessidade de proteção não apenas de direitos individuais pré-existentes ao 

                                                           
1 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo – O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. 
http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20060502.htm 
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Estado e oponíveis a ele, mas também, de toda uma categoria de direitos que só existem no 

Estado e nos limites estabelecidos pela própria ordem estatal (liberdades positivas)F

2
F. 

Aos poucos, a “constitucionalização” de políticas públicas e de programas 

sociais, aumenta o espectro de abrangência da Constituição e, com isso, os casos em que o 

judiciário é chamado a intervir. 

De outro lado, a possibilidade de controle judicial da legislação, não raro, 

apresenta-se intrincada com questões de cunho eminentemente político (political questions) 

afeito à materialização e concreção de princípios e programas constitucionais cujo conteúdo 

ou “textura aberta” (na expressão cunhada por HartF

3
F) ressalta um viés de subjetividade na 

atividade jurisdicional. 

Tudo isso fica acentuado, ademais, pela retomada da preocupação jurídica 

com os valores e a reaproximação do Direito com as questões morais – sobretudo como 

conseqüência imediata da perda de credibilidade da ideologia do positivismo, exclusivamente 

formal, evidenciada a partir da ascensão do regime nazista na Alemanha.  

No plano teórico, essa preocupação com valores põe em evidência a 

necessidade de discutir temas como legitimidade do processo decisório jurídico – a partir do 

qual são definidas as diretrizes políticas, sociais e morais adotadas –, aí incluída a discussão 

mesma acerca de valores universais, mínimo ético, razão prática etc. e o controle 

intersubjetivo da racionalidade das decisões. 

No campo pragmático, a “textura aberta” dos valores, políticas e princípios 

inseridos nos textos normativosF

4
F aumenta o ônus argumentativo ou de justificação das 

decisões tomadas no âmbito de casos concretos, já que há a necessidade de definir conceitos 

multívocos como dignidade da pessoa humana. 

Mas o aumento dessa carga argumentativa não deriva exclusivamente de 

dificuldades semânticas no manuseio de termos multívocos ou imprecisos. É que, além disso, 

o reflexo da crescente complexidade social impõe seja inserida nos diversos sistemas jurídicos 

uma diversidade enorme de valores – muitas vezes antagônicos – que se, de certa forma, 
                                                           
2 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 7ª ed., 1998. 
3 A expressão foi concebida pelo Prof. Hart. HART, Herbert. L. A. O Conceito de Direito. Coimbra: Calouste 
Gulbekian, 2007. 
4 Com a expressão não se pretende excluir as constituições não escritas próprias dos sistemas da commom law 
em que o mesmo fenômeno – de multiplicidade valorativa – é percebido e enfrentado em igual intensidade. 
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atende às exigências de uma sociedade plural, naturalmente amplia o espaço próprio de 

interpretação jurídicaF

5
F.  

É que se torna comum a adoção de valores em que, mesmo em tese, é 

possível divisar algum espaço de intersecção e conflito, v. g., propriedade privada e função 

social, liberdade de expressão e direito à intimidade, etc., para citar apenas os mais comuns. 

Pode-se resumir, portanto, que o relevo do papel do juiz enquanto intérprete 

de valores traz consigo a preocupação intrínseca com questões como a racionalidade e 

legitimidade das decisões. 

Esse problema vem sendo enfrentado das mais diversas maneiras e, apesar de 

muitas as soluções propostasF

6
F, é possível afirmar – sem receio da peremptoriedade da 

afirmação – que nenhuma das teorias sobre o assunto “parecem satisfatórias, nem abarcam ou 

dão respostas compatíveis comas inquietudes, os conflitos e as complexidades dos assuntos 

que os juízes têm diante de si”F

7
F.   

A teoria do Direito sempre esteve às voltas com questões como cientificidade 

e legitimidade. Em essência, todas elas se referem a dois aspectos centrais: O que é o Direito? 

Quem diz o Direito? Todo o esforço, inclusive, aqueles dirigidos a demonstrar a cientificidade 

do Direito foram e são envidados para evitar que o conteúdo jurídico possa ser fixado de 

forma arbitrária. Daí a afirmação de autores como Alexandre da Maia de que tanto os 

problemas jurídicos clássicos como os atuais “buscam, cada qual a seu modo, estabelecer uma 

ontologia jurídica”F

8
F.   

Sendo o juiz, em última instância, encarregado de dizer o Direito, é para ele, 

em especial, que se voltam as investigações teóricas. A preocupação em controlar a atividade 

intelectual exercida pelo juiz, no dizer o Direito, é levada ao extremo com a concepção 

positivista (legalista) de supremacia incontestável do legislador, em que o juiz é mero 

aplicador da norma estando sua atividade intelectual rigidamente circunscrita a uma operação 
                                                           
5 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p. 8. 
6 Refere-se aqui, exemplificativamente, à tópica de Viehweg, a teoria da argumentação de Perelman, e de Alexy, 
ou, ainda, à tese da legitimação pelo procedimento de Niklas Luhmann, Cf. Teoria da Argumentação. 
ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2002, p. 64. 
7 ALVARENGA, Lucia Barros Freitas de. Aplicación judicial del derecho em perspectiva hermenêutica. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2007, p. 12. 
8 MAIA, Alexandre. Ontologia Jurídica o problema de sua fixação teórica com relação ao garantismo jurídico. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 40. 
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lógico-dedutiva em que basta verificar a subsunção do caso concreto (premissa menor) aos 

parâmetros da premissa maior fixados na normaF

9
F.  

Essa concepção dominou todo o imaginário da modernidade, permeada pelo 

ideal de cientificidade das ciências da natureza e pela crença no conhecimento através da 

racionalidade. A crítica da modernidade vai demonstrar, no entanto, que o ideal da 

racionalidade (pelo menos na acepção moderna do termo) não é capaz de dar conta, sozinho, 

de muitos campos do conhecimento humano, entre eles, e em especial, o Direito.  

No contexto dessa crise de racionalidade, acena-se para o risco da 

universalização extremada e simplificação amesquinhadora da tarefa judicante a que a lógica 

dedutiva, subsuntiva, de aplicação do Direito conduz. Isso porque, tal como defendido por 

GadamerF

10
F, passa-se a considerar que tão inadmissível quanto uma ordem judicial surgida de 

arbitrariedades imprevisíveis, é a idéia de uma dogmática jurídica perfeita, sob a qual se 

pudesse baixar qualquer sentença com um simples ato de subsunção. A tarefa de 

concretização não se resume a um mero conhecimento de códigos e artigos, na esteira da 

teoria estruturante proposta por Friederich Müller, os textos das normas apresentam-se apenas 

como dados de entrada de um processo material em que jogam papel relevante elementos de 

realidadeF

11
F. 

À insuficiência do modelo subsuntivo é também observada por Karl Larenz 

quando afirma que “ninguém mais pode afirmar seriamente que a aplicação das normas 

jurídicas não seja senão uma subsunção lógica às premissas maiores abstratamente 

formuladas”F

12
F. Robert Alexy acrescenta que a constatação de Larenz “caracteriza um dos 

poucos pontos em que há unanimidade dos juristas na discussão da metodologia 

contemporânea”F

13
F. 

                                                           
9 Isso se afirme sem desconhecer que o próprio Kelsen, na sua Teoria Pura do Direito, reconhece que a norma 
apresenta-se para o intérprete como simples moldura que delimita as possibilidades interpretativas, do que 
decorre reconhecer que inexiste uma solução única correta. No entanto, isso não invalida a afirmação de que, 
para o positivismo, a concreção normativa deva ser realizada debaixo do modelo subsuntivo-dedutivo de 
racionalidade. Em outras palavras, embora autores como Kelsen admitam a existência de mais de uma decisão 
correta, qualquer que seja a decisão tomada, o método empregado é ainda o subsuntivo. KELSEN, Hans. Teoria 
Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
10GADAMER, Hans-Georg,. Verdade e método I: traços fundamentais de uma nova hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista; EDUSF, 2004, 6ª ed., p. 433. 
11MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria metódica estruturantes do direito. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 
12 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa, 1999, 3ª ed., p. 154. 
13 ALEXY, Robert. A Teoria da Argumentação Jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 
justificação jurídica. São Paulo: Landy, 2005, 2ª ed.,  p. 33 
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Dessa constatação é que serão desenvolvidas as teorias críticas do modelo de 

racionalidade moderno. As primeiras propostas apresentadas, no entanto, têm, como constata 

Fraçois Ost, o equívoco de se posicionarem no pólo extremo opostoF

14
F, deixando abertos 

flancos para a arbitrariedade e pragmatismo judicial (sem falar no problema da legitimidade 

democrática), na medida em que fixam na figura do juiz o papel de protagonista – quase único 

– na tarefa da interpretação e concreção do Direito.  

No âmbito da interpretação constitucional, a ponderação de interesses assume 

papel destacado no arsenal metodológico. Para Canotilho, várias são as razões que justificam 

o recurso cada vez maior à ponderação: (1) inexistência de uma ordenação abstrata de bens; 

(...) (2) formatação principial de muitas das normas do Direito constitucional (sobretudo das 

normas consagradoras de direitos fundamentais) (...); (3) fractura da unidade de valores de 

uma comunidade que obriga a leituras várias dos conflitos de bens, impondo uma cuidadosa 

análise dos bens em presença e uma fundamentação rigorosa do balanceamento efectuado 

para a solução dos conflitos”F

15
F.  

E ainda que exista um certo consenso em torno da idéia de que o Direito não 

é apenas subsunção, ainda hoje é possível destacar esforços de autores como Alexy em 

desenvolver uma teoria que seja capaz de racionalizar, pelo menos em alguns aspectos, a 

estrutura argumentativa da ponderação. 

Reacende-se, então, a problemática de teorização da interpretação como 

forma de realização do Direito. Isso porque, conforme esclarece Castanheira Neves, o 

problema da interpretação jurídica está “a sofrer uma radical mudança de perspectiva”, pois 

“deixou de conceber-se tão-só e estritamente como interpretação da lei, para se pensar como 

actus da realização do direito”. Significando que a interpretação jurídica já não se resume à 

uma interpretação da lei, mas é antes “problemática autônoma e específica de realização do 

Direito”F

16
F.  

É esse cenário que justifica o interesse pelo tema a ser investigado no 

presente trabalho: a hermenêutica constitucional. A palavra hermenêutica será aqui 

                                                           
14 OST, Fraçois. Jupter, Hercules e Hermes: tres modelos de juez, Universidad Alicante, Cuadernos de 
filosofia del derecho, Doxa [Publicaciones Periódicas] n.º 14, 1993, p. 171. 
15 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 
2003, 7ª edição. 
16 NEVES, A. Castanheira. O actual problema metodológico da interpretação jurídica. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2003, p. 11. 
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empregada, não na acepção filosófica que assumiu a partir de Gadamer, mas, como disciplina 

dos métodos de concretizaçãoF

17
F. Ao termo interpretação, por outro lado, será atribuído 

espectro mais amplo do que a simples atividade de compreensão de enunciados lingüísticos. 

No curso desse estudo, interpretação e concretização são pressupostas como atividade de 

construção do sentido das normasF

18
F, e, em especial, da Constituição. 

A teorização dos métodos de realização do Direito encontrará inúmeras e 

distintas soluções. A presente análise, entretanto, tem como objetivo examinar algumas das 

soluções teóricas desenvolvidas sobre a ponderação judicial e seus limites racionais, sob o 

enfoque de uma abordagem crítica que pretende investigar se a ponderação oferece critérios 

seguros de controle da racionalidade das decisões, ou se, por outro lado, finda por facilitar a 

subjetividade e o arbítrio. 

Essa tarefa está especialmente inspirada na proposta metodológica da teoria 

estruturante, tal como formulada por Müller.  

O trabalho está subdividido em quatro capítulos. No primeiro deles, fixam-se 

os pontos de partida: a questão da cientificidade do Direito, que explicam o cenário teórico e 

político em que surge o problema da racionalidade para o Direito e a crise pós-moderna; o 

cenário do neoconstitucionalismo como catalisador das dificuldades em matéria de 

concretização da Constituição. Ainda no primeiro capítulo, serão estabelecidas as premissas 

teóricas em que se baseia a apresentação da ponderação como alternativa na solução de “casos 

difíceis”.  

No segundo capítulo, examina-se criticamente a distinção entre princípios e 

regras e o problema da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. O terceiro 

capítulo será dedicado à apresentação de algumas formulações em matéria de hermenêutica 

constitucional que servirão de enfoque metodológico para a abordagem crítica da ponderação. 

O quarto capítulo destina-se à apresentação da ponderação judicial, enquanto 

proposta de solução metodológica para os chamados hard cases constitucionais em que estão 

em jogo – como a maioria da doutrina costuma nominar – princípios e valores mais abertos. 

Ainda nesse capítulo será trazida abordagem crítica sobre as diversas soluções propostas. 

                                                           
17 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2008, 6ª ed., p. 
106. 
18 MÜLLER, Friedrich. O novo Paradigma do Direito: Introdução à teoria metódica estruturante do 
direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,  2007. 
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Sobre a importância do tema escolhido pode-se dizer que, se é verdade que a 

problemática sobre realização do Direito, interpretação constitucional, hermenêutica e 

linguagem não é inteiramente nova no campo das investigações científicas do Direito, 

também não se pode olvidar que o tema permanece de grande atualidade, tendo sido, com a 

pós-modernidade, (re)colocado no centro das discussões travadas pelos teóricosF

19
F. 

Uma abordagem crítica da ponderação, no entanto, conduz ao desalento da 

conclusão de que, em matéria de metodologia e racionalidade, há, ainda, muito pouco de que 

os juízes, em geral, se possam socorrer.  

Nos limites desse estudo isso é tudo o que se pode aspirar. E esse, por outro 

lado, é o maior desafio: repassar criticamente as teorias e proposições sobre o tema da 

hermenêutica constitucional com a resignação de que a única contribuição científica 

consistente que se pode adir é a de que não existem respostas prontas, soluções acabadas, mas 

um longo e tormentoso caminho ainda por ser construído e reconstruído, enquanto trilhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Vide: VERNENGO, Roberto J. El discurso del derecho y el lenguaje normativo. Revista de Teoria y 
Filosofia del derecho, Cidade do México, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, nº 4, p. 87-95, abr. 1996. 
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CAPÍTULO 1 - FIXANDO PONTOS DE PARTIDA 

1.1 A QUESTÃO DA OBJETIVIDADE DO DIREITO 

A primeira questão que surge quando se trata da objetividade jurídica refere-

se à cientificidade do Direito e a racionalidade do Direito, temas, portanto, que se apresentam 

em estreita vinculação.  

Cientificidade e racionalidade apresentam-se, ainda hoje, como tema de 

constante preocupação metodológica e inesgotável discussões teóricas. Mas embora ainda 

situado em profícuo campo acadêmico, o tema da cientificidade do Direito não é novo. Há 

muito se controverte sobre a possibilidade de enxergar no Direito verdadeiro status de ciência. 

Por muito tempo, predominou a crença de que a cientificidade do Direito estaria atrelada à 

possibilidade de adequar o objeto do Direito aos parâmetros de racionalidade das ciências 

naturais, como a matemática e a físicaF

20
F. 

Essa preocupação aparece tanto da dificuldade do manuseio metodológico do 

objeto do DireitoF

21
F, quanto da arraigada concepção clássica de ciência, pródiga de pré-

concepções formalísticas ainda hoje sustentadas com paixão. 

Com efeito, uma das principais objeções feitas à natureza científica do 

Direito refere-se à mutabilidade do objeto jurídico. Realmente, já Pascal alertava para o fato 

de que 

“Quase não existe nada justo ou injusto cuja particularidade não se altere 
com a mudança de clima. Três graus de latitude distanciados do pólo 
revolucionam toda a jurisprudência. Um meridiano decide sobre a verdade, 
um par de anos sobre a posse. As leis fundamentais modificam-se: o direito 
tem sua época. Curiosa justiça essa que estabelece limites para um rio ou 
uma cordilheira! Verdade para este lado dos Pirineus, equívoco para o 
outro!”F

22
F 

                                                           
20 CF. KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p.21. 
21 Segundo lição de Souto Borges, o direito positivo transparece como base experimental da ciência do direito, já 
que falar em ciência do direito sem normas jurídicas configuraria uma contraditio in terminis. Isso, entretanto, 
não significa a redução ingênua de circunscrever todo o jurídico à norma positiva. Embora a ciência do direito 
não s restrinja ao exame da norma positiva, “o direito positivo visualizado como objeto é, ao menos, um ângulo 
legítimo de investigação da ciência do direito”. BORGES, Souto Maior. Pró-dogmatica: por uma 
hierarquização dos princípios constitucionais. Revista trimestral de direito público, n.ª 1, 2000,, p. 142. 
22 Cf. RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 180 

 



 

 

17

Radbruch, no entanto, argumenta que essa variabilidade do objeto da ciência 

jurídica não é uma prova definitiva contra a sua cientificidade, posto que com o mesmo 

argumento se poderia negar caráter científico à história, por exemploF

23
F.  

Com efeito, A influência do modelo clássico de racionalidade pode ser 

sentida na obra de juristas como Radbruch, embora aqui já seja possível identificar alguma 

relativização da visão ontológica. Cuidando para não se afastar em demasiado das concepções 

clássicas de racionalidade, mo anticientífico, Radbruch vai afirmar que  

“O conceito de ciência não é idêntico ao valor de verdade; a ciência de uma 
época abrange as suas conquistas como também os seus erros científicos. 
Mas, ao reunirmos no conceito de ciência seus trabalhos, tanto os bem 
quanto os malsucedidos, isso ocorre porque todos eles, ao menos, pretendiam 
ou se propunham ser verdade: ciência é aquele dado que, alcance ou não a 
verdade, tem, contudo, o significado, o sentido de servir à verdade”. 

A noção de ciência e de racionalidade defendida por Radbruch, não se pode 

negar, atenua o rigor peremptório da concepção clássica – em que o alcance da verdade figura 

como premissa absoluta para que se conceda status cientifico ao conhecimento –, mas não 

deixa de evidenciar certa ingenuidade ou purismo epistemológico. A nota de ingenuidade fica 

por conta da crença, pressuposta, de que exista uma “verdade” a ser perseguida. E, mais, na 

medida em que distingue entre os trabalhos bem sucedidos e os malsucedidos, Radbruch 

deixa assente que crê não só na existência da verdade, como também na possibilidade de ser 

alcançada pela racionalidade humana. 

Seguindo a argumentação de Radbruch, ao Direito, portanto, não poderia ser 

negado o atributo da cientificidade apenas porque exista a possibilidade de serem dadas 

soluções distintas para um mesmo caso, já que, embora às vezes incorretas, todas as soluções 

são orientadas pela busca da verdade.  

Os conceitos de racionalidade e cientificidade aparecem um tanto 

reformulados. Racional e científico não é apenas o conhecimento que efetivamente logra 

atingir a natureza das coisas, mas o que se dirige para a descoberta dessa natureza. A tese da 

única resposta correta, destarte, continua pressuposta. 

                                                           
23 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 180. 
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Mas o fato é que a complexidade do Direito agrava-se quando se tem em 

conta que, para além da mutabilidade do objeto jurídico, a questão de sua cientificidade 

esbarra ainda em problemas de ordem lingüística, determinado, em especial, pela vaguidade, 

ou ambigüidade dos termos jurídicos e pela ausência de uma linguagem propriamente técnico-

científicaF

24
F.  

A dificuldade lingüística, nesse sentido, traz implícita a conseqüência de, para 

um mesmo preceito normativo, poder ser atribuídos significados distintos e aceitáveis, sem 

que, de outro lado, seja possível estabelecer de maneira absoluta e definitiva uma opção como 

sendo a única correta entre as várias possibilidades semânticas.  

E, mais, se se vincula a cientificidade do Direito aos padrões de racionalidade 

formais das ciências naturais, então o problema afigura-se ainda muito mais amplo. É que 

dificuldades racionais – no que respeita a estabelecer uma única resposta correta – não 

aparecem apenas em relação aos preceitos jurídicos enunciados através de termos vagos, 

ambíguos ou imprecisos. Conforme precisa observação de Tribe, não é verdade que os 

problemas interpretativos se restrinjam ao contingenciamento da ambigüidade ou imprecisão 

terminológica. Mesmo quando há certo consenso quanto à acepção, ao conteúdo e ao 

significado de termos considerados claros ou não controvertidos, não está excluída a 

possibilidade de, ainda assim, serem encontradas soluções divergentesF

25
F. 

O que está em jogo, portanto, por trás da discussão sobre a cientificidade do 

Direito, muito mais do que a mutabilidade de seu objeto ou a imprecisão lingüística com que 

ele se apresenta, é exatamente o problema da fixação de conteúdos, que por sua vez relaciona-

se à pergunta sobre como determinar a resposta correta. Em outras palavras, “o que é direito 

correto? Como reconhecemos ou realizamos o direito correto?”F

26
F   

Sob inspiração do ideal de racionalidade das ciências naturais, essas 

perguntas tentaram ser respondidas através do processo de codificação do direito. Acreditava-

se que o estabelecimento de regras minuciosas em um código escrito e impositivo solveria, a 

                                                           
24 Wassermann assevera que “no fundamental a linguagem jurídica não é ainda uma linguagem técnica, mas 
antes uma linguagem da classe dos juristas, pois aqui os técnicos põem-se de acordo sobre determinado uso 
lingüístico”. Apud: KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, 
p. 171 
25 TRIBE, Laurence. DORF, Michael. Hermenêutica Constituicional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 47. 
26 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 57. 
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um só tempo, a mutabilidade do objeto do Direito e as dificuldades lingüísticas, e, enfim, o 

problema de cientificidade.  

Isso poderia ser obtido basicamente pelo seguinte: controvérsias jurídicas só 

admitem uma única resposta correta e essa resposta é dada pela aplicação das regras 

estabelecidas no código, cuja validade impõe-se – de maneira axiomática – através do 

argumento de autoridade. O Direito é aquilo que dizem os Códigos e estes valem porque 

editados por autoridade competente.  

A aparente simplicidade da solução codificadora sustentava-se na premissa de 

que a aplicação das regras dos Códigos realiza-se mediante simples subsunção. A partir do 

texto normativo seria possível então deduzir diretamente – sem a necessidade de qualquer 

labor criativo o interpretativo – a solução aplicável ao caso. 

Acontece que, por paradoxal que possa parecer, é sobretudo a partir das 

grandes codificações que os problemas de racionalidade ganham volume. Embora a tendência 

codificadora esteja intimamente ligada ao ideal de segurança, a regra de direito escrito não 

exclui a necessidade de interpretação do texto normativo e, assim, não evita que para um 

mesmo caso continuem a ser dadas soluções diferentes.  E, pior, antes de por termo à 

vaguidade ou imprecisão terminológica, a codificação do Direito, conforme observa Maria 

Bono, findou por enseja maiores problemas interpretativos:  

“Como el siglo XIX corresponde al período de codificación do derecho, la 
ciencia del derecho se enfrentó con mayores problemas de los que hasta 
entonces se había en contrado: la fijación escrita de las normas, lejos de 
proporcionar seguridad jurídica, provocaba más problemas interpretativos, 
originados de alguna forma por un inapropiado uso de la técnica legislativa 
y de sus herramientas”F

27
F. 

Ainda que a má técnica legislativa possa contribuir para dificultar a tarefa 

interpretativa, ela não é a causa única do fracasso das codificações, no que se refere ao 

contingenciamento racional do DireitoF

28
F.  

                                                           
27 BONO, Maria. La ciencia del derecho y los problemas del lenguaje natural: la identificación del 
conflicto. Revista de Teoria y filosofia del derecho, Cidade do México, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
nº 13, p. 159-175, out., 2002, p. 160 
28 Aliás, conforme se verá adiante, o problema da linguagem jurídica vai permear significativamente as 
discussões contemporâneas sobre interpretação, em especial sob a vertente da dicotomia linguagem natural x 
linguagem técnica, da formalização da linguagem jurídica e de critérios interpretativos como o “sentido literal”. 
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O Direito surge de uma necessidade humana, de modo que as questões e 

problemas jurídicos serão sempre dignos de investigação e respostaF

29
F, já que refletirão 

amiúde, relevante impacto social. As respostas a serem dadas, todavia, certamente não 

assumirão o caráter de absolutasF

30
F. O jurista não deve ficar adstrito a um posicionamento 

hermético, pró ou contra qualquer tese. É preciso ter em mente que a positivação do Direito, 

para cumprir seu papel de justiça, não raro, deve admitir como plausíveis posicionamentos 

diferentes, e mesmo divergentesF

31
F. 

Mas se é assim, então convém indagar se atribuir ao Direito a característica 

de ciência pressupõe assumir a tese da única resposta corretaF

32
F. Ou, por outro lado, se é 

defensável a idéia de ciência mesmo que se admita que um mesmo comando normativo possa 

ensejar uma pluralidade de alternativas válidas. 

Tal como alerta Karl Popper, não se pode perder de vista que “a 

irrefutabilidade não é uma virtude e sim um vício”F

33
F. Uma teoria que se pretenda científica 

deve estar preocupada, menos com verificações, e mais como falsificações de seus 

argumentosF

34
F. 

                                                           
29 Segundo Mario Bunge, a investigação científica surge de uma pergunta que se propõe a responder uma 
inquietação. Cf: STAMFORD, Artur. E por falar em teoria jurídica, onde anda a cientificidade do direito?. 
Disponível em http://www.mundojuridico.adv.br/, 2005, p.2. 
30Karl Popper critica de forma enfática respostas absolutas e definitivas em ciência, pois que “a cada problema 
que resolvemos, não só descobrimos problemas novos e não solucionados, porém, também, descobrimos que 
aonde acreditávamos pisar em solo firme e seguro, todas as coisas são, na verdade, inseguras e em estado de 
alteração contínua”. Mais adiante esclarece que “se uma solução proposta não está aberta a crítica pertinente, 
então é excluída como não científica, embora, talvez, apenas temporariamente”. POPPER, Karl. Lógica das 
ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p.13 –16.  
31 Tal entendimento decorre do reconhecimento da existência dos hard cases e da impossibilidade prática de 
serem previamente estabelecidas todas as hipóteses juridicamente relevantes ou todas as controvérsias jurídicas. 
32 Na síntese elaborada por Aulis Aarnio, a tese da resposta correta assume duas versões distintas: a versão forte 
e a versão fraca. A versão forte argumenta que existe uma única resposta correta, para cada caso, e que essa 
resposta pode ser encontrada. Todo intérprete dotado de apropriada expetise profissional estará habilitado a 
encontrar a resposta correta através das fontes do direito e dos métodos de interpretação legal. Este tipo de visão 
é representada pelas doutrinas do direito natural racionalista e da jurisprudência dos conceitos. A versão fraca 
admite a existência de uma única resposta correta, mas oscila quanto à possibilidade dessa resposta ser 
encontrada. A versão fraca, então, subdivide-se entre a corrente que admite a possibilidade de ser encontrada a 
resposta correta, embora nem sempre seja ela efetivamente alcançada; e a corrente que nega essa possibilidade.  
AARNIO, Aulis. The Rational as reasonable. Dordrdrecht: D. Reidel Publishing, 1986, p. 159. 
33 POPPER, Karl. A demarcação entre ciência e metafísica. In: CARRILHO, Manuel Maria. Epistemologia: 
posições e críticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 258 
34 Vale aqui a referência às palavras precisas de Souto Borges: “...a maior homenagem a uma teoria científica é a 
sua superação. Porque a identificação de erro de uma teoria grandiosa é o caminho mais curto para a fulguração 
de uma verdade científica: a adequação dos fatos descritos com a hipótese teórica descritiva. O mesmo é dizer: a 
ampliação do seu conteúdo explicativo”. BORGES, Souto Maior. Hierarquização dos princípios 
constitucionais. Revista Trimestral de Direito Público, nª 1, 2000. p. 141. 
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O status científico, nessa ordem de idéias, não pressupõe necessariamente 

que exista uma única resposta correta. Mesmo porque, a atitude auto-defensiva de “recusar 

admitir que determinados casos não se ajustam à teoria representam, na verdade, um 

‘estratagema convencionalista’ típico, (...) uma ‘imunização’, como lhe chama Hans 

Albert”F

35
F. Seria, então, a crítica dialética e constante entre tese e antítese que permitiria 

chancelar com o atributo de cientificidade as investigações, inclusive, no campo das ciências 

sociais. 

Diga-se ainda que nem mesmo a estreita relação do Direito com aspectos 

axiológicos mutáveis, como justiça, é suficiente para lhe retirar a chancela da cientificidade. 

Mesmo no âmbito das ciências naturaisF

36
F não se pode perder de vista – conforme alerta Krieg 

– que a observação ‘pura’ nunca é neutra, mas sempre, necessariamente o resultado de 

interpretaçãoF

37
F: 

“Por otro lado, sin embargo, si el conocimiento humano es limitado, no por 
eso es imperfecto. Por el contrario, el intelecto humano participa de la 
perfección del conocimiento divino, y es el mal uso que hacemos de él lo que 
introduce las imperfecciones, cuando nos dejamos llevar por nuestras 
inclinaciones y pasiones contingentes”F

38
F. 

Tendo isso em mente, é possível extrair a conclusão de que as dificuldades 

inicialmente encontradas para atribuir caráter científico ao Direito residem exclusivamente em 

um problema alheio ao objeto jurídico. Na verdade, essas dificuldades somente são 

encontradas quando a noção de cientificidade esteja atrelada a um modelo específico de 

racionalidade que, no entanto, não é o único, nem o mais correto. O paradigma lógico-formal, 

dedutivo das ciências naturais é apenas uma das possibilidades racionais que, evidentemente, 

                                                           
35 POPPER, Karl. A demarcação entre ciência e metafísica. In: CARRILHO, Manuel Maria. Epistemologia: 
posições e críticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 320 
36 Souto Borges formula aguda crítica sobre a atribuição do qualitativo de “exatas” às chamadas ciências 
naturais: “Essas [ciências da natureza] costumam ser nomeadas, com inexatidão, ‘exatas’. Acaso o desacerto 
doutrinário é privativo dos juristas? (...) De modo nenhum. Não há acordo na física entre os adeptos do 
determinismo (causalidade) e do indeterminismo (probabilidade). A física relativista e a quântica não conseguem 
acordar sobre os próprios fundamentos. Nós, os juristas, não nos perturbemos, portanto”. BORGES, Souto. Pró-
dogmática. Ob Cit. p. 142. 
37 POPPER, Karl. A demarcação entre ciência e metafísica. In: CARRILHO, Manuel Maria. Epistemologia: 
posições e críticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 213 
38WATZLAWICK, Paul. KRIEG, Peter. PEICHOCKI, Cristóbal (Trad.). El Ojo do Observador: 
Contribuciones al constructivismo, Homenaj a Heinz Von Foester. Barcelona: Editorial Gedisa, 1998, p.36 
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nele não se esgota. O modelo lógico-formal de racionalidade aliás, vai, adiante, terminar por 

ser duramente criticado a partir da crise dos paradigmas modernosF

39
F.  

Tudo isso permite afirmar, a partir da lição do Prof. João Paulo Teixeira, que 

a perspectiva clássica de racionalidade “representa apenas uma possibilidade de racionalidade, 

exacerbada na modernidade é verdade, mas que uma análise histórica permite descortinar um 

quadro bem mais amplo sobre os limites e possibilidades de um pensamento racional”F

40
F. 

Uma vez modificado o modelo de racionalidade de método científico, será 

possível reconhecer cientificidade ao Direito a despeito da complexidade de seu objeto.  

A idéia clássica de racionalidade está associada com o conhecimento objetivo 

da realidade, com a busca da verdadeF

41
F, através da redução ou eliminação de todas as 

interferências oriundas de paixões, crenças ou subjetividade. A concepção tradicional de 

racionalidade traria como conseqüência a possibilidade de, uma vez seguidas as regras 

lógicas, pessoas diferentes chegarem ao mesmo resultado apesar das vivências e experiências 

pessoais distintas. Racional, então, seria apenas o conhecimento objetivo da realidade, por 

isso, absoluto. 

Esse modelo de racionalidade pressupõe, como se vê, em primeiro lugar a 

existência de uma “realidade” ou “verdade” objetiva e, em segundo lugar, a possibilidade de 

ser encontrada ou descoberta essa realidade objetivada a partir do conhecimento mediado pela 

razão humana. Ao pressupor uma verdade objetiva cognoscível, o modelo clássico de 

racionalidade apresenta, portanto, caráter nitidamente ontológico, que ademais é exarcebado 

pela crença na onipotência da razão. 

A ingenuidade dessa concepção ontológica vai ser, posteriormente, 

descortinada com os avanços obtidos no campo da filosofia do conhecimento a partir de 

noções como a de “abismo gnoseológico”, bem sintetizada nas lições de João Maurício 

Adeodato: 

“Pode-se explicar o que aqui se compreende por abismo gnoseológico 
mediante três problemas que o compõem e que precisam ser transpostos ou 

                                                           
39 A modernidade, aqui, refere-se ao momento ou contexto histórico social em que floresceram os ideais 
iluministas, cientificistas e formais de razão. 
40 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 
2002, p. 7. 
41 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 
2002, p.8 ss. 
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ao menos tratados pela teoria do conhecimento: são as incompatibilidades 
recíprocas entre: a) evento real; b) idéia (ou ‘conceito’, ‘pensamento’); e c) 
expressão lingüística (ou simbólica). (...) Todo o individual é, em certo 
sentido, irracional para o ser humano, pois a individualidade, que é uma das 
características indeléveis do mundo real, não se adapta ao aparato 
cognoscitivo do ser humano, que não consegue proceder sem generalizações. 
(...) Em sua plenitude, a idéia é incomunicável, pois o processo de concebê-la 
e transmiti-la a outrem passa, por sua vez, pela linguagem, a qual já passa a 
ser um evento da realidade, e submete-a aos critérios relativos ao receptor da 
mensagem, do ambiente e do contexto de comunicação”F

42
F. 

Admitido o abismo genoseológico, nos termos expostos pelo Prof. João 

Maurício Adeodato, torna-se difícil aceitar, sem temperamentos, o ideal ingênuo de que existe 

uma verdade objetiva imanente e que ela é cognoscível pela racionalidade humana. 

Mas isso ainda não importa a rejeição da noção de verdade objetiva e 

imanente. Reconhecer o abismo gnoseológico que separa o pensamento (idéia) do “real” 

significa apenas demonstra que existem graves limitações à racionalidade e ao conhecimento. 

Retomando-se a questão da resposta correta, a noção de abismo gnoseológico 

permite afirmar que – exista ela ou não – a razão humana depara-se com limitações 

gnoseológicas intransponíveis que colocam em evidência, em primeiro lugar, a 

impossibilidade de se saber se a resposta correta é cognoscível, está disponível ao 

conhecimentoF

43
F e, em segundo lugar, a impossibilidade de se saber se e quando ela foi 

efetivamente encontrada, ou dito de outra forma, a impossibilidade de se reconhecer a 

resposta corretaF

44
F. 

Superar, então, o ideal ontológico da verdade objetivada exigirá um pouco 

mais. Exigirá examinar criticamente o conceito de verdade, sem que isso importe conduzir à 

ingenuidade oposta. Desconfiar de uma verdade imanente não pode implicar a conclusão 

extrema (e, portanto, também ingênua) que refute absolutamente a possibilidade de apreensão 

racional da realidade. 

                                                           
42 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2002, p. 288-291. 
43 É o que Aulis Aarnio denomina “dilema fabilistico”. La tesis de la unica respuesta correcta y el principio 
regulativo del razonamiento jurídico. Doxa-8 (1990), p. 24. 
44 AARNIO, Aulis. The Rational as reasonable. Ob Cit. p. 160. In litteris: “we can never be sure that we know 
we have found the answer. The answer, as it were, may be found by accident quite independently of our 
awerness that we have found it”. 
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Apesar do “abismo gnoseológico”, das limitações racionais e sensoriais 

humanas, os fatos demonstram que é possível apreender e transmitir conhecimento sobre, ao 

menos, uma parcela do real. Essa conclusão, por sua vez, é experimentada, sobretudo (mas 

não apenas), na seara das chamadas ciências naturais em que, a despeito de toda limitação, se 

é capaz de generalizar ao ponto de permitir que um mesmo resultado físico – como a 

construção de uma ponte, a ebulição de um líquido – seja vivenciado por diversos e distintos 

observadoresF

45
F. 

A partir daí já é possível intuir que superar a ontologia científica clássica não 

significa, nem pode significar, a rejeição todo e qualquer conhecimento racional. A 

ingenuidade da única resposta correta – corolário do modelo científico clássico – reside, 

menos na afirmação de sua existência, e mais na afirmação de sua existência imanente. 

A verdade como realidade imanente, existente em si, centra-se na perspectiva 

sujeito-objeto do fenômeno de compreensão em que “o sujeito cognoscente conhece o objecto 

na sua pura objectividade sem interferência de elementos subjectivos (o conhecimento como 

‘decalque’ do objecto na consciência)”F

46
F. 

  Acontece que, com acuidade observa Kaufmann, “este esquema já é 

contestado nas próprias ciências da natureza”F

47
F. Refira-se, a esse título, exemplificativamente, 

ao princípio da incerteza de Heisenberg, pelo qual se demonstra que “não há método de 

observação sem ação dos processos do método sobre o objeto observado”F

48
F.  Em outras 

palavras, a contribuição dada pela física quântica põe em destaque a descoberta de que “o 

observador ‘perturba’ o objeto investigado” e, por esse motivo, “nenhum fato existe antes de 

nossa observação”F

49
F. 

 Assim, se método e objeto estão irremediavelmente imbricados, a conclusão, 

ainda nas palavras de Kaufmann é que “a compreensão é simultaneamente objectiva e 
                                                           
45Vale nesse sentido, as lições de Hans Reichenbach “as condições a que se submetem ao cálculo não são, de 
fato, nunca realizadas; assim, no cálculo do movimento de um ponto material, de um projétil, por exemplo, 
estamos na impossibilidade de levar em conta todos os fatores que intervêm. Se, contudo podemos fazer 
excelentes previsões, devemo-la à noção de probabilidade, que exprime uma lei para fatores não considerados no 
cálculo”. REICHENBACH, Hans. La philosophie scientifique, 1932, p. 26-8. apud Le nouvele sprit 
scientifique. trad. Juvenal Hahne Junior. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, p. 107. 
46 KAUFMANN, Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 150. 
47 KAUFMANN, Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 150. 
48O princípio da incerteza é formulado a partir da constatação de que para encontrar o lugar de um elétron é 
preciso iluminá-lo, por um fóton, mas o encontro de um fóton com um elétron modifica o lugar do elétron e, 
modifica, aliás, a freqüência do fóton”. HEISENBERG, p. 9 apud Le nouvele sprit scientifique. trad. Juvenal 
Hahne Junior. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, p. 107. 
49 BORGES, Souto Maior. Pró-dogmática. Ob cit. p 142. 
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subjectiva, o sujeito que compreende insere-se no ‘horizonte de compreensão’ e não se limita 

a representar passivamente o objecto da compreensão na sua consciência, mas configura-o”F

50
F 

desempenhando um papel “activo-configurador”, em que a realidade ou verdade não é 

alcançada em sua imanência, senão construída e reconstruída, a partir da interferência do 

sujeito cognoscente.   

Com base nisso, é possível divisar uma nova perspectiva de racionalidade, 

construída a partir da reformulação da verdade, o que, em conseqüência credencia 

cientificamente as investigações das chamadas sociais ou do espírito.  

O abandono do esquema sujeito-objeto e a reformulação da perspectiva sobre 

a verdade, a objetividade reclamada pelo método científico é deslocada para uma abordagem 

críticaF

51
F, uma tradição crítica e repousa na objetividade do método. O conhecimento deve ser 

revisado constantemente e as bases do real devem ser inferidas, em lugar de descobertas; “a 

epistemologia não-cartesiana é, pois, por essência, e não por acidente, em estado de crise” e o 

conhecimento científico sustenta-se, senão a título provisórioF

52
F. Valem aqui as conclusões de 

Popper quanto ao método científico das ciências sociais: 

“O método das ciências sociais, como aquele das ciências naturais, consiste 
em experimentar possíveis soluções para certos problemas; (...) As soluções 
são propostas e criticadas. Se uma solução proposta não está aberta a uma 
crítica pertinente, então é excluída como não científica, embora, talvez, 
apenas temporariamente. Se a solução tentada está aberta a críticas 
pertinentes, então, tentamos refutá-la; (...) Se ela resiste à crítica, aceitamo-la 
temporariamente; e a aceitamos, acima de tudo, como digna de ser discutida 
e criticada mais além. Portanto, o método da ciência consiste em tentativas 
experimentais para resolver nossos problemas por conjeturas que são 
controladas por severa crítica. É um desenvolvimento crítico consciente do 
método de ‘ensaio e erro’”F

53
F. 

Como se vê, a objetividade do método científico, nesses moldes, depende 

essencialmente da circunstância de que as teorias (ou soluções tentadas) possam ser 

submetidas à crítica. E, se é, assim, a conclusão a ser extraída é que os argumentos 

empregados para “justificar” uma solução tentada assumem especial relevância, na medida 

em que toda tentativa de refutação pressupõe existam “razões” a serem criticadas.  

                                                           
50 KAUFMANN, Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 150. 
51 POPPER, Karl. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, p 17 
52 Le nouvele sprit scientifique. trad. Juvenal Hahne Junior. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, p. 107. 
53 POPPER, Karl. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978, P. 16 
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E se a crítica é inevitável, então, a solução tentada será sempre e apenas 

plausível ou aceitável, à luz de dados e específicos argumentosF

54
F.  

O caso do Direito é bem representativo desse pensamento. Uma solução 

jurídica para um caso concreto é considerada válida se puder ser, em primeiro lugar, 

submetida a um exame crítico, e em segundo lugar, se forem aceitáveis ou plausíveis os 

argumentos apresentados em sua justificação. Como uma abordagem crítica só é possível se 

os argumentos levados em consideração na decisão estão explicitados, então, o conceito de 

justificação é dos mais caros à objetividade e cientificidade do Direito. 

E embora a plausibilidade da solução seja, como visto, temporária ou 

“derrotável”F

55
F, porquanto continuamente sujeita à refutação, quando considerados outros e 

novos argumentos, ela é o que basta como medida objetivaF

56
F.  

Por isso é autorizado afirmar, com Aarnio, que “pressupor uma resposta 

correta não nos ajuda a servir melhor à sociedade. O que realmente necessitamos é de 

justificação racional”F

57
F.  

Não se desconhece, aqui, as dificuldades que, também, essa proposta 

enfrenta.  A definição de aceitabilidade, tal como formulada, encerra um movimento cíclico: é 

aceitável a decisão que esteja racionalmente justificada, e, por outro lado, é racionalmente 

justificada a decisão que é seja racionalmente aceita pela comunidade. Além disso, esta 

concepção não deixa de pressupor, nos moldes da teoria de Perelman, um auditório, ficando 

sujeita, portanto, a todas as objeções críticas dirigidas a uma tal representaçãoF

58
F. 

                                                           
54 Assim, “um argumento tido como válido a partir de um dado conjunto de premissas pode a seguir demonstra-
se inválido se mais premissas são incluídas”. JAPE, Hage. Studies in Legal Logic. Springer, 2005, p. 11. 
(Tradução livre do seguinte excerto: “...a valid argument from a set of premises becomes invalid if more 
premises are added”.) 
55 É o que Jaap Hage denomina defeasibility. HAGE, Jaap. Studies in legal logic. Springer, 2005. Sobre o 
assunto: BAYÓN, Juan Carlos. ¿Por qué es derrotable el razonamiento jurídico? Doxa-24 (2001). 
56 Define-se a aceitabilidade racional como o resultado do processo de justificação dos juízes que tem força 
racional a ponto de beneficiar da aceitação dos membros da comunidade jurídica. 
57 AARNIO, Aulis. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento 
jurídico. DOXA-8 (1990). 
58 Para uma crítica da teoria da argumentação de Perelman vide, por todos: ATIENZA, Manuel. As razões do 
direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 3ª ed., 2003. 
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Não deixa de ser, no entanto, uma tentativa válida de aproximação do 

problema que, como de resto as soluções tentadas em ciências sociais, abre-se à crítica e à 

refutaçãoF

59
F. 

  A questão da racionalidade do Direito surge como corolário das 

preocupações modernas acerca da sua cientificidade, tendo sido realçada, a partir da 

“concepção de dogmática jurídica com os seus caracteres essenciais, do non liquet à 

inegabilidade dos pontos de partidaF

60
F” e à tentativa positivista de construir uma “teoria 

científica pura” e, portanto, livre das influências de elementos estranhos ao Direito, como 

moral, ética e religião. 

1.1.1 Repercussões para a hermenêutica jurídica 

Nesse ponto do estudo, em que se pretende traçar breve e parcial evolução 

histórica acerca do tema da racionalidade, socorrer-se-á da síntese elaborada por Fraçois Ost, 

em artigo intitulado “Jupter, Hécules e Hermes: tres modelos de juez”. A ressonância das 

idéias do autor, de um modo geral, no meio acadêmico dispensam, ou no mínimo diminuem, o 

ônus de justificar esta referência bibliográfica. No entanto, cumpre acrescer que a síntese 

histórica apresentada pelo filósofo belga, além de marcadas, como de costume, pela precisão 

didática, clareza e concisão, permitem importar para este ponto do trabalho uma nota lúdica 

que suaviza a complexidade do tema, como, aliás, é a pretensão expressa de Ost. 

No texto, o autor analisa as diversas teorias e modelos sobre o Direito a partir 

de três categorias distintas identificadas com personagens da mitologia helênica: Júpter, 

Hércules e Hermes. O aspecto central na distinção entre os modelos reside na figura do juiz, 

enquanto aplicador e intérprete do Direito, sem embargo do reconhecimento da importância 

do papel exercido pelos demais partícipes, como o legislador, por exemplo.  

Há, para Ost, clara evolução histórica e sucessão ideológica entre os modelos 

analisados, desde Júpter (identificado com o modelo positivista), passando-se por Hércules 

(referenciado às idéias do realismo americano) até Hermes (designativo do modelo, proposto 

por Ost como melhor alternativa de solução aos problemas da pós-modernidade). 

                                                           
59 Mais uma vez, lapidar a lição de Souto Borges: “em ciência só o provisório é definitivo”. BORGES, Souto 
Maior. Pró-dogmática. Pró-dogmatica: por uma hierarquização dos princípios constitucionais. Revista 
trimestral de direito público, n.ª 1, 2000.Ob Cit. p, 143. 
60 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 
2002, p. 23. 
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 “Paradójicamente, esta crisis de los modelos proviene, sin duda, no tanto 
de la ausência de referencias como de su excesiva abundancia. (...) Esta 
manera de proliferacioan – a la que no es extraña cierto sentimiento de 
burla engendrado por la conciencia misma de disfraz – podría ser, 
calificación de entrada, uno de los rasgos del postmodernismo, 
caracterizado precisamente por la superposición y las interferências 
constantes de los juegos del lenguaje. ?Cómo construir entonces el modelo 
de quien parece sustraerse a la modelización? (...). Nos encontramos 
entonces ante la configuración de um nuevo modelo em el que conviene 
fijarse. Proponemos representar este modelo bajo los rasgos de Hermes, el 
mensajero de los dioses. (...) Hermes es el mediador universal, el gran 
comunicador. No conoce outra ley  que la circulación de los discursos, com 
la que arbitra los juegos siempre recomenzados”F

61
F. 

Na descrição e crítica dos modelos, Ost justifica a alusão aos personagens 

míticos criando atmosfera jocosa, aliás, proposital, como ele mesmo chega a reconhecer 

quando expressamente designa de “lúdico” o modelo ou teoria do Direito proposto como 

resposta à complexidade pós-moderna. 

Tal como descreve Ost, o modelo de direito representado por Júpter esteia-se, 

basicamente, na figura da pirâmide popularizada com as lições de Kelsen em sua teoria pura 

do Direito. Essa estrutura piramidal, como se sabe, funda-se na noção de hierarquia 

normativa, decrescente do ápice até a sua base. No ápice, ou seja, no topo da ordenação 

hierárquica estaria, na lição de Kelsen, a norma fundamental, enunciado desprovido de 

conteúdo que serviria de fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico. Do ápice 

à base, ter-se-ia um conjunto de “normas superpostas e subordinadas umas às outras, 

superiores ou inferioresF

62
F”, sendo que a validade de cada uma delas dependeria de se 

encontrar um seu fundamento de validade na norma imediatamente superior, e assim 

sucessivamente.  

Conforme bem colocado por Ost, o movimento que anima a elaboração e 

aplicação do Direito nesse modelo é sempre linear e unidirecional: o intérprete-aplicador “se 

ascenderá da norma inferior à norma superior para chegar à norma fundamental que habilita à 

autoridade suprema criar o Direito válido”. Historicamente, situa-se o modelo jupterino 

(positivista ou clássico) com as grandes codificações que pretenderam reduzir a complexidade 

                                                           
61 OST, Fraçois. Júpter, Hércules, Hermes: Tres modelos de juez. Universidad Alicante, Cuadernos de 
filosofia del derecho, Doxa [Publicaciones Periódicas] n.º 14, 1993. 
62 KELSEN, Hans.Teoria pura do direito, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 255. 
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do Direito a partir da reunião, em único documento, elaborado por fonte única, a 

multiplicidade de normas sobre determinada matéria, aspecto ou bem juridicamente tutelado.  

Como efeito das grandes codificaçõesF

63
F e do uso excessivo do Direito 

Romano, o aplicador do Direito é então enxergado como mero “autômato, enquadrado em 

regras precisas e cheias de minúcias”F

64
F. 

“No âmbito da interpretação do direito, destaca-se a concepção Kelseniana 
de que “o texto normativo fixa os limites (a ‘moldura’) da decisão e o jurista 
atua criativamente nas lacunas em que falha a concepção silogística, 
mantendo porém a visão exegética segundo a qual a norma é previamente 
dada”F

65
F. 

A conseqüência colocada em relevo pelo autor, com muita perspicácia, é de 

que o modelo jupterino pressupõe, quando se ascende para além do ápice piramidal, uma 

autoridade produtora máxima, marcada vivamente pelas características do sagrado e da 

transcendência. Trata-se de constatação perspicaz se considerado que o modelo positivista 

concebido por Kelsen, pretendiam justamente o oposto: ser “cientificamente puros”, livres de 

toda mitologia ou transcendência.  

“La ordenación lógica de esta construcción enmascara bastante mal, em 
nuestra opinión, la teologia política implícita que la inspira. Em este punto, 
W. Krawietz há podido mostrar que la soberania del legislador (príncipes 
legibes solutus) no sería más que la laicización de la suprema potestas 
divina, mientras que la articulación de lãs normas jurídicas positivas 
transpondría la cascada normativa que, especialmente, santo Tomás 
estabelece entre lex divina, lex aeterna, lex naturalis y lex positiva. Por lo 
demás, el mismo Kelsen, que jamás há cesado de reconsiderar ele status de 
la norma fundamental, terminará por admitir que uma norma debe 
necesariamente expresar el significado de um acto de voluntad y no solo de 
uma hipótesis intelectual. Suponer la norma fundamental significa suponer 
igualmente la existência de uma autoridad imaginaria que quiere esa 
norma”F

66
F.  

                                                           
63 Segundo alerta KAUFFMAN, por paradoxal que possa parecer, é a partir das grandes codificações que serão 
acesas as críticas ao racionalismo iluminista, com a criação da Escola Histórica. O direito natural passa a ser 
enxergado como “abismal pedantismo dos filósofos”, já que o “direito não é produto da razão”, mas é antes, 
“criado pelas forças silenciosas do espírito do povo”. KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 39 
64 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 19ª 
edição. p. 36 
65 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica. São Paulo: Editora Forense, 2002, p. 237 
66 OST, Fraçois. Júpter, Hércules, Hermes: Tres modelos de juez. Universidad Alicante, Cuadernos de 
filosofia del derecho, Doxa [Publicaciones Periódicas] n.º 14, 1993, p.172 
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Todavia, a chegada da era da complexidade pós-moderna coloca em crise o 

paradigma da pirâmide e do código. As teorias positivistas formalistas do Direito acabaram 

por deparar com a sua “progressiva degeneração num puro positivismo legalista”. A pouca 

preocupação com a fixação de conteúdos jurídicos findou por servir de base teórica para a 

ideologia do nacional-socialismo (nazista e facista). Aliás, conforme argumenta Kauffman, a 

ideologia do nacional-socialismo não perverteu apenas o positivismo, como também abusou 

da idéia do Direito natural, ao recusar aplicação a leis vigentes em nome de um ‘direito 

natural étnico’F

67
F.  

A primeira resposta à crise trazida com a pós-modernidade, no entanto, 

carrega, para Ost, o pecado da “bipolaridade dos erros”, na medida em que “consiste em 

abandonar uma posição errônea, para ocupar imediatamente a posição oposta, que é 

igualmente reducionista”. É exatamente nesse cenário que se situariam as teorias que fazem 

do juiz o foco exclusivo da juridicidade.  

A partir desse prisma, desenvolve-se como solução a idéia de argumentar 

num sistema aberto, deixando para trás tanto o Direito natural quanto o positivismo. Essa 

concepção vai ser defendida não só pela hermenêutica filosófica, como também pelas 

denominadas Teorias da Argumentação, muito embora cada uma delas apresentem traços 

bastante distintivos. Em especial, destaca-se o esforço lógico-racional ainda presente de forma 

marcante nas Teorias da ArgumentaçãoF

68
F. A hermenêutica, por sua vez, “não é ela própria 

irracional, procura apenas chamar a atenção para processos que não são ou não são puramente 

racionais e é deste tipo o processo de determinação do direito”F

69
F .  

As Teorias da Argumentação e Hermenêutica, assim, têm em comum a 

preocupação em fixar critérios que auxiliem na realização do Direito nos chamados casos 

difíceis e permitam justificar de forma legítima as decisões judiciais. 

“... naturalmente, além dos casos simples há também casos difíceis (de que se 
ocupa em especial a teoria da argumentação jurídica), isto é, suposições nas 
quais a tarefa de estabelecer a premissa fática e/ou a premissa normativa 
exigem novas argumentações que podem ser ou não dedutivas. Wróblewski 
(e sua terminologia é hoje amplamente aceita) chamou ao primeiro tipo de 
justificação, o que se refere à validade de uma inferência a partir de 
premissas dadas, justificação interna. E ao segundo tipo de justificação, o que 

                                                           
67 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 45 
68 TEBBIT, Mark. Philosophy of Law: an introduction. Nova Iorque: Routledge, Taylor & Francis Group, 2ª 
ed., 2005, p. 21 
69 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 56 
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põe à prova o caráter menos ou mais fundamentado de suas premissas, 
justificação externa (Wróblewski, 1971 e 1974). A justificação interna é 
apenas questão de lógica dedutiva, mas, na justificação externa, é preciso ir 
além da lógica em sentido estrito”F

70
F.  

O modelo de Hércules surge no contexto do desenvolvimento do modelo 

político do Estado Social (Welfare State) em que a ideologia liberal, de intervenção mínima é 

insuficiente para atender os anseios sociais a prestações positivas do Estado. Isso tem reflexos 

diretos no âmbito do Direito constitucional, já que passam a ser incorporados aos textos das 

Constituições preocupações de cunho marcadamente político, garantias a prestações em face 

do Estado e, em especial, programas e valores com acentuado nível de abstração. 

Logo se vai verificar que a transposição dessa ideologia para as 

Constituições, no entanto, não é suficiente para assegurar a concretização de suas normas. 

Esse fato, aliado à ampliação dos temas alçados ao status constitucional, amplifica, de 

maneira expressiva, a participação e a relevância da atividade judicial, na medida em que, 

mais e mais, o juiz é chamado a decidir sobre uma gama infinita de aspectos da vida social, 

política e, mesmo, íntima. 

O juiz Hércules, portanto, premido pela proibição do non liquet e pela 

complexidade social é forçado a decidir sobre tudo, desde a guarda dos filhos menores, a 

utilização do nome de família pelos cônjuges, a interrupção de gravidez de risco, até os 

destinos da economia nacional, a oferta pública de ações de determinada empresa, ou a 

legitimidade e limites da greve em atividades essenciais à população. 

Em agravo, a relativização do primado da lei e da supremacia do legislador, 

além da vaguidade e complexidade dos plúrimos valores abraçados pela Constituição aumenta 

o ônus argumentativo na justificação das decisões judiciais. Enquanto o “juiz jupterino era um 

homem da lei, Hércules se desdobra em engenheiro social”F

71
F. 

Pode-se, mais uma vez, mencionar RabruchF

72
F – sem olvidar que o ideal da 

racionalidade moderna, característica de seu tempo, é, de fato, nota marcante em seu trabalho 

–  como exemplo de teoria em que foram lançadas as bases e concepções iniciais sobre a 

                                                           
70 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 3ª ed., 
2003 p. 4. 
71 OST, Fraçois. Júpter, Hércules, Hermes: Tres modelos de juez. Universidad Alicante, Cuadernos de 
filosofia del derecho, Doxa [Publicaciones Periódicas] n.º 14, 1993, p. 177. 
72 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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relevância do exame das decisões judiciais que, à frente, seria extremada na vertente do 

pragmatismo judicial, no realismo americano. 

É que Radbruch, embora permaneça preso aos ideais de cientificidade de sua 

época, já em 1922 (antes mesmo da experiência nazista e da crise do positivismo), deixa 

também assentada a idéia de que “o caso jurídico individual não é apenas exemplo de uma lei 

geral, como para a ciência natural, mas justamente o contrário: a lei existe tão-somente em 

função da decisão dos casos individuais, e portanto, nesse sentido teleológico, o Direito não é 

o conjunto das normas, mas o conjunto das decisões”.F

73
F Essa afirmação marca, de certa 

forma, uma viragem no foco das discussões sobre racionalidade jurídica, eis que antecipa a 

máxima, mais tarde exacerbada pelo realismo, de prevalência do papel desempenhado na 

concreção judicial do Direito, em mitigação do dogma da soberania absoluta do legislador – 

viés ideológico do modelo precedente. 

Em antagonismo ao modelo jupterino, o modelo de Hércules seria marcado 

pelas seguintes características: (i) o Direito deixa de ser visto como um conjunto de regras, 

para assumir o status de “fenômeno fático complexo formado pelo comportamento das 

autoridades judiciais”; (ii) as regras gerais abstratas passam a ser enxergadas como paper 

rules, meras possibilidade jurídicas, cabendo aos juízes convertê-las em real rules a partir de 

decisões judiciais, de modo que não é a decisão que deriva da regra, mas, pelo contrário, é a 

regra que deriva da decisão; (iii) a validade das decisões não se esteia simplesmente na 

fundamentação legal em uma norma abstrata, para além disso, entram em cena questões 

afeitas à efetividade e à legitimidade. 

Como reverso do modelo jupterino, o modelo de Hércules implica pluralismo 

normativo proliferado nas milhares de decisões judiciais adotados ante um caso concreto; do 

mesmo modo, substitui-se o monismo político pelo pluralismo de opções políticas, muitas 

vezes antagônicas; no lugar do método de racionalidade dedutiva ou linear, coloca-se a lógica 

indutiva, em que a “pretensão de coerência se submete à busca do resultado prático” 

(pragmatismo judicial)F

74
F; a temporalidade voluntarista é suplantada por uma idéia descontínua 

de tempo, consistente em “irrupções jurídicas esporádicas que se mostram descartáveis depois 

do uso”. 

                                                           
73 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2004 p. 178. 
74 CANOTILHO, J.J. Gomes. Jurisdição constitucional e novas intranqüilidades discursivas. Do melhor 
método à melhor teoria. Revista Fundamentos n.º Volumen 4 La Rebelión de las Leyes. Demos y Nomos : La 
agonía de la justicia constitucional Coordinador: Juan Luis Requejo Pagés. p. 36. 
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Para Ost, nenhum dos dois modelos, entretanto, consegue desvencilhar-se de 

um fundamento mítico, transcendental: enquanto Júpter socorre-se da autoridade de um 

legislador absoluto promotor e forjador do consenso geral, Hércules apóia-se na justiça 

promovida por um ideal de juiz dotado de habilidade e sabedoria super-humanas. 

A importância dos balizamentos essenciais de ambos os modelos, no entanto, 

não é relevada por Ost.  

“Si Júpter se humaniza, Hércules podría también, a la inversa, alejarse – al 
menos parcialmente – de su humana condición y elevarse a culaquiera 
forma de racionalidad superior. (...) ¿No es tiempo de pensar la complejidad 
del Derecho a partir de ella misma, y no como enmienda y complicación de 
los modelos simples? ¿No es tiempo de pensar el Derecho como circulación 
incesante de sentido, más que como discurso de la verdad? ¿No es tiempo de 
advertir la pluralidad y la diversidad de los actores que juegan sobra la 
escena jurídica y contribuen, cada uno a su manera, a <<aplicar el 
Derecho>>? 

A resposta a todos esses questionamentos é formulada por Ost a partir de sua 

“teoria lúdica do Direito”, centrada na figura de Hermes, mensageiro dos deuses, encarregado 

da constante circulação de sentido. O Direito concebido como jogo, com pluralidade de 

partícipes, em que mais importante que as regras é o jogo em si. Direito como processo 

coletivo, ininterrupto, multidirecional de circulação do logos jurídico 

 

1.2 INTERPRETAÇÃO, HERMENÊUTICA E CONCRETIZAÇÃO: PREMISSAS 

TERMINOLÓGICAS 

Embora com alguma variação terminológica – perceptível inclusive em 

relação ao mesmo autor ou no corpo de uma mesma obraF

75
F – de maneira geral, o termo 

interpretação, entre os juristasF

76
F, é empregado para designar o procedimento, vinculado ao 

manejo de textos, que tem por finalidade esclarecer ou revelar o seu conteúdo de sentidoF

77
F.  

                                                           
75 Certamente a falta de critério terminológico rígido é sintomático da própria deficiência metodológica com que 
o direito ainda se depara. 
76 A ressalva justifica-se porque o termo “interpretação” não é exclusivo da ciência do direito. O termo 
interpretação é comumente empregado em linguagem leiga, tanto quanto é chamado a integrar o acervo 
terminológico de outros ramos científicos. Conforme nos lembra Dworkin, “as pessoas interpretam em muitos 
contextos diferentes e, para começar, devemos procurar entender em que esses contextos diferem. A ocasião 
mais conhecida da interpretação – tão conhecida que mal a conhecemos como tal – é a conversação. Para decidir 
o que uma outra pessoa disse, interpretamos os sons ou sinais que ela faz. A chamada interpretação científica 
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No entendimento clássico de Savigny, interpretação é a “reconstrução do 

conteúdo da lei, na sua elucidação, de modo a operar-se uma restituição de sentido ao texto 

viciado e obscuro”F

78
F. No entanto, desde que superado o tradicional aforismo “in claris non fit 

interpretatio” prevalece em doutrina a noção de que todas as normas jurídicas, estejam clara 

ou obscuramente redigidas, precisam ser interpretadas. E isso é afirmado com base na 

premissa de que o juízo sobre a clareza do texto já é um juízo que depende de interpretaçãoF

79
F. 

Ainda que não se possa perder de vista a circunstância de que texto e 

linguagem são os veículos pelos quais o discurso normativo – e, assim, também a 

Constituição – materializa-se e é comunicativamente transmitidoF

80
F, o termo interpretação, 

nessa concepção restrita – e majoritariamente aceita –, no entanto, não se mostra suficiente 

para designar a tarefa de compreensão e realização da Constituição, em toda sua 

complexidade.  
                                                                                                                                                                                     
tem outro contexto: dizemos que um cientista começa por coletar dados, para depois interpreta-los. Outro, ainda, 
tem a interpretação artística: os críticos interpretam poemas, peças e pinturas a fim de justificar algum ponto de 
vista acerca de seu significado, tema ou propósito”. DWORKIN, Ronald. O Império dos direitos. São Paulo: 
Editora Martins Fontes, 2007, p. 60-1. 
77MÜLLER, Friedrich. Os Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
ed.; HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998.; CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. Coimbra: Almedina, 2000, 7ª ed. In litteris: “interpretar consiste em estabelecer o conteúdo 
semântico dos enunciados lingüísticos dos textos constitucionais ver referência”. Para uma acepção mais 
ampla, veja-se Maximiliano, para quem “Interpretar é explicar, esclarecer, dar o significado de vocábulo, 
atitude ou gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado (...) Pode-se procurar e definir a 
significação de conceitos e intenções, fatos e indícios; porque tudo se interpreta, inclusive o silêncio”. 
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 19ª 
edição, p. 8.  
78Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 435 
79 Nesse sentido, a afirmação de Francesco Ferrara de que não se pode confundir interpretação com dificuldade 
de interpretação. Interpretação e aplicação das leis. P. 129. Apud: BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e 
aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2008, 6ª ed., p. 106. BONAVIDES, Paulo. Ob. Cit. 437-8. In 
litteris: “quando se diz que não há norma jurídica que dispense interpretação, essa afirmativa se acerca deveras 
daquela que entende que toda a aplicação de leis já reveste por si mesma um ato interpretativo”. Na mesma linha, 
Harbele: “...quem vive a norma acaba por interpreta-la, ou pelo menos, co-interpretá-la. Toda atualização da 
Constituição, por meio da atuação de qualquer indivíduo, constitui, ainda que parcialmente, uma interpretação 
constitucional antecipada”. HÄBERLE, Peter, Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos 
intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997, reimpressão 2002, p. 14. Ou ainda, 
Maximiliano: “Obscuras ou claras, deficientes ou perfeitas, ambíguas ou isentas de controvérsia, todas as frases 
jurídicas aparecem aos modernos como suscetíveis de interpretação”. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e 
Aplicação do direito. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2007, 19ª, p. 29. Em sentido contrário, no entanto, 
veja-se Hesse, para quem na atualização constitucional não há propriamente interpretação, como processo 
intencional e consciente: “Onde não existem dúvidas, não se interpreta e, muitas vezes, também não é necessária 
a interpretação. (...) .Assim, não se trata de interpretação, porém sim, de atualização, quando o conteúdo da 
norma constitucional é realizado e não surgem dúvidas sobre a constitucionalidade dessa atividade, o 
procedimento da realização possivelmente nem sequer se torna consciente – na fundação de uma associação, na 
eleição do parlamento, na promulgação de leis, atos administrativos ou decisões judiciais no exercício de 
competências (limitadas constitucionalmente)”. HESSE, Konrad.  Ob. Cit., p. 54. 
80 SILVA, Cláudia Regina Alves da. A decisão jurídica sob a perspectiva da intertextualidade e da 
interdiscursividade. Recife, Nossa Livraria Jurídica, 2007, Revista Idéia Nova, Ano 5, número 3, p. 65-81. 
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É que, uma vez superadas as concepções tipicamente positivistasF

81
F do 

Direito – em que a atividade do aplicador se resume à idéia de subsunção do fato à norma – e 

se assume uma postura substantiva, que, no conceito de norma e, também de Constituição, 

leva em consideração aspectos axiológicos e elementos de realidadeF

82
F, é evidente que a 

explicação do processo de realização e compreensão, na esfera constitucional, irá reclamar 

justificação mais ampla do que a mera análise de textos. 

Partindo dessa acepção, é comum distinguir interpretação de termos 

congêneres como hermenêuticaF

83
F, aplicaçãoF

84
F ou construçãoF

85
F – ainda que seja possível 

                                                           
81 Cumpre esclarecer que, salvo quando expressamente especificada uma corrente particular, a referência a 
“´positivismo” será aqui empregada em sentido lato, para englobar todas as diversas posturas que têm como 
núcleo comum o sistema formal de regras, a esterilização axiológica do direito e o esquema conceitual 
(subsuntivo e silogístico) de decidibilidade racional. Por outro lado, adotar-se-á a expressão “pós-positivista” 
para referir “todas as teorias contemporâneas que privilegiam o enfoque dos problemas da indeterminabilidade 
do direito e as relações entre o direito, a moral e a política”. Cf. STRECK, Lenio Luiz. Da Interpretação de 
textos à concretização de direitos: a incidibilidade entre interpretar e aplicar a partir da diferença 
ontológica (ontologische differentz) entre texto e norma. In: COPETTI, André. STRECK, Lenio Luiz. 
ROCHA, Leonel Severo. (orgs.) Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica. UNISINOS Programa de 
Pós-graduação em Direito, Anuário n.º 2, 2005, Livraria do Advogado Editora, Porto Alegre, p.137-180. 
82A necessidade de superação do positivismo vai ser sentida, de maneira particular, no campo da interpretação 
jurídica uma vez que o esquema dedutivo de subsunção do fato à norma se mostra incapaz de fornecer subsídios 
interpretativos para o aplicador do direito na solução dos chamados casos difíceis em que a indeterminabilidade 
se acentua e aspectos da realidade e valorativos figuram como dados de entrada a serem levados em 
consideração na aplicação do direito. “Daí a debilidade do positivismo (latu sensu), que sempre dependeu de 
uma teoria de adjudicação (...). Veja-se a pouca importância dada pelo positivismo à teoria da interpretação, 
sempre deixando aos juízes as escolhas dos critérios a serem utilizados nos casos complexos. Para o pós-
positivismo, uma teoria da interpretação não prescinde de valoração moral , o que está vedado pela separação 
entre direito e moral que sustenta o positivismo. O pós-positivismo aceita que as fontes do direito não oferecem 
resposta a muitos problemas (...) Alguns são céticos em relação à possibilidade do conhecimento prático, porém, 
em linhas gerais, é possível afirmar que existe um esforço pela busca de instrumentos adequados para resolver 
estes problemas (Dworkin e Soper são bons exemplos disso)”.  STRECK, Lenio Luiz. Idem. p. 138. 
83 Etimologicamente, a palavra hermenêutica está associada ao verbo grego hermeneuein e ao substantivo 
hermeneia, em regra traduzidos por interpretação. Cf. OST, Fraçois. Júpter, Hércules, Hermes: Tres modelos 
de juez. Universidad Alicante, Cuadernos de filosofia del derecho, Doxa [Publicaciones Periódicas] n.º 14, 
1993, p. 169-194. Ao longo do tempo, o significado atribuído ao termo evoluiu de interpretação, num primeiro 
momento, para, em seguida, referir a própria disciplina das regras objetivas de compreensão, tal como formulado 
por Schleiermacher e Dilthey, e daí para, finalmente, ser compreendido como postura filosófica que indaga sobre 
a compreensão em si mesma, na linha da teoria de Gadamer: “Hermeneutics as Gadamer conceives of it, then, is 
no longer to be seen as a discourse on methods of ‘objective’ understanding as it was for hermeneutic tradition of 
Schleiemacher e Dilthey. It no longer seeks to formulate a set of interpretative rules; rather, in referring to his 
analysisas ‘philophical hermeneutics’, Gadamer turns to an account of the conditions of the possibility of 
understanding in general, conditions that in hhis view undermine faith in the ideas of both ,ethod and 
objectivity”. WARNKE, Georgia. Gadamer: Hermeneutics, traditions and reason. Cambridge: Polity Press, 
1987. Apud. PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica Filosófica e Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 
2007, 2ª ed., p. 8-18. O estudo detido sobre as acepções do termo hermenêutica e das teorias hermenêuticas 
forjadas a partir de Gadamer desborda dos limites do presente trabalho e, portanto, aqui, hermenêutica será 
empregada, para fins didáticos, em sua acepção clássica, para referir à disciplina dos métodos de concretização. 
Assim, a hermenêutica nos termos aqui propostos não se esgota no “no estudo e na sistematização dos processos 
aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito”. Cf. MAXIMILIANO, Carlos. 
Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 19ª ed., p 1. Assim como a 
interpretação não implica apenas a análise dos dados lingüísticos das normas. 
84 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit., p. 103. 



 

 

36

identificar ocasiões em que são eles empregados, indiscriminadamente, com o mesmo 

significadoF

86
F. 

Para superar a estreiteza da acepção restrita dada, tradicionalmente, à 

“interpretação” é comum a formulação de proposições como realizaçãoF

87
F ou concretização 

normativa, com que se pretende designar a atividade prática de atribuir, construir ou fixar o 

conteúdo de uma disposição normativa, realizada a partir de uma metodologia mais 

abrangente do que o termo interpretação, referido exclusivamente a textos, em sua acepção 

tradicional e restrita poderia sugerir.  

É o que propõe, por exemplo, Müller. Ao cunhar a expressão concretização 

constitucional, o autor pretende superar a noção restrita de interpretação, porque não 

considera a análise de texto critério suficiente no processo de compreensão da Constituição, 

abandonando o termo e o substituindo pela expressão que com ele se notabilizou. 

“Hermenêutica não se refere aqui à tradicional doutrina da técnica retórica na 
sua aplicação à ciência jurídica, mas às condições de princípio da 
concretização jurídica normativamente vinculada ao direito. Por fim, 
interpretação ['Interpretation’ ou ‘Auslegung’] diz respeito às possibilidades 
de tratamento jurídico-filológico do texto, i.é, da interpretação de texto de 
normas. Ocorre que uma norma jurídica é mais do que o seu texto de norma. 
A concretização prática da norma é mais do que a interpretação do texto. 
Assim, a “metódica” no sentido aqui apresentado abrange em princípio todas 
as modalidades de trabalho da concretização da norma e da realização do 
direito, mesmo à medida que elas transcendem – (...) – os métodos de 
interpretação [Auslegung] ou interpretação [Interpretation] no sentido 
tradicionalmente restringido”F

88
F. 

De fato, a acepção estrita do termo interpretação afigura-se mesmo 

insuficiente para os propósitos perseguidos no presente trabalho em que se pretende repassar, 

                                                                                                                                                                                     
85 Seguindo a lição de Cooley, Luís Roberto Barroso afirma que a interpretação é limitada à exploração do texto, 
ao passo que a construção é que recorre a considerações extrínsecas. Por outro lado, a hermenêutica seria a 
sistematização dos princípios e regras de interpretação.  
86 Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 
19ª edição, p. 2. 
87 Cf. NEVES, A. Castanheira. O actual problema metodológico da Interpretação. Coimbra: Editora 
Coimbra, 2003, p. 11. In litteris: “Deixou-se de conceber-se tão-só e estritamente como interpretação da lei, para 
se pensar como actus da realização do direito. E isto significa, por uma lado, que a realização do direito não se 
identifica já com a interpretação da lei, nem nela se esgota; (...) Com o que o próprio conceito de interpretação se 
altera: de interpretação da lei converte-se em interpretação do direito, de novo a interpretatio legis se confronta 
com a interpretatio juris”.  
88 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição. p. 2-3. 
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ainda que sucintamente todos os métodos de compreensão e aplicação da Constituição, 

estejam ou não referidos às normas e aos seus textos. 

Acontece que – não se pode perder de vista – analisar textos é apenas uma 

das possibilidades, ou aspectos, da atitude interpretativa. Mesmo em ciência jurídica, é 

possível, além de textos, interpretar dados concretos da realidade, conceitos, sentimentos, 

expressões, imagens, signos, frases oralmente comunicadas, idéias e uma infinidade de outras 

manifestações lingüísticasF

89
F.   

Conforme proposto por Dworkin, em ciência jurídica interpreta-se uma 

prática social e essa atitude reveste-se de dois componentes: “a interpretação decide não 

apenas porque [o direito, as normas] a cortesia existe, mas também o que, devidamente 

compreendida, ela agora requer”. Interpretar em ciência jurídica significa não somente 

compreender o conteúdo de normas, como também indagar sobre o seu valorF

90
F. 

Assim entendido, não há, mesmo em uma noção substantiva do Direito, 

necessidade de abandonar o termo interpretação ou reduzir a sua abrangência à mera análise 

textual. Por isso, será na acepção ampla – que, portanto, atende aos reclamos de uma postura 

normativa substantiva e não meramente formalista – que o termo será empregado doravante. 

Acredita-se, assim, que parece ser uma boa opção terminológica a adoção 

do termo interpretação latu sensu – e de seus aqui referidos como sinônimos realização e 

concretização – para referir ao procedimento de compreensão do Direito, e com isso 

possibilitar a alusão a critérios metodológicos tipicamente tópicos ou de política do Direito (e 

da Constituição), por exemplo, que, de resto, ficariam excluídos caso o termo interpretação 

fosse empregado em sua acepção tradicional. 

Apesar disso, impõe-se uma importante ressalva. Ao termo concretização 

não se atribuíra a abrangência dada por Müller, que incluí tanto a atividade judicial de 

aplicação e realização do Direito, como também a que é desenvolvida pelo legislativo e pela 

administração (em todas as esferas de poder, portanto)F

91
F.  

                                                           
89 É, como já visto, a posição adotada por autores como Dworkin.  
90 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2007, p. 58.  
91 Vale anotar, nesse ponto, a posição particular defendida por Häberle, para quem o rol de atores do processos 
de concretização constitucional é ainda mais amplo. Em sua obra o constitucionalista alemão defende que uma 
sociedade aberta e democrática pressupõe a participação de todos os atores sociais no processo de interpretação. 
Seriam, nesse sentido, atores ativos, não só os interpretes oficiais, mas todos os cidadãos da sociedade 
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Tal acepção – sem que a isso corresponda qualquer objeção de cunho 

científico – afigura-se demasiado larga, em relação aos limites das pretensões perseguidas no 

presente estudo. Assim, para a finalidade pretendida, forçoso registrar que a concretização 

será aqui abordada apenas na vertente que diz respeito à atividade judicial (excluídas as 

atividades desempenhadas pelo legislativo e executivo) de interpretação e aplicação das 

normas, realizada de maneira substantiva ou material e não necessariamente limitada à mera 

análise de textos ou de normas.  

Por outro lado, para adotar uma linha terminológica mais criteriosa, ainda 

aqui, distinguir-se-á interpretação de hermenêutica. Por hermenêutica designar-se-á a 

sistematização dos princípios e regras de interpretação, compreendida em seu aspecto 

abrangente. Hermenêutica, como visto, será aqui referida sem o conteúdo filosófico, portanto, 

que adquiriu após as formulações de GadamerF

92
F. Para as investigações que serão 

desenvolvidas o termo hermenêutica será aqui empregado para designar exatamente o que 

Müller chama metódica constitucional que, certamente, sofre as influencias da teoria de 

gadameriana, mas, no entanto, a ela não se restringe. 

Essa opção justifica-se porquanto “a metódica jurídica não pode fiar-se 

[exclusivamente] (...) nos resultados da hermenêutica mais recente de matriz filosófica e 

genericamente peculiar às Ciências Humanas”F

93
F. A ciência jurídica, uma vez que está 

vinculada normativamente, exige mais rigor metodológico, no que se refere aos reclamos de 

vigência e obrigatoriedade do que as disciplinas não-normativas. Os limites dos métodos 

empregados, “fundamentabilidade e nexo material, de modo nenhum estão abandonadas à 

gratuidade de modos individuais de trabalho”F

94
F.    

Além disso, fixar o conteúdo da hermenêutica, como condições de princípio 

da concretização, permite estabelecer um campo de investigação nem tão amplo que desborde 

dos limites dos objetivos propostos, nem tão estreito, que exclua da análise aspectos 
                                                                                                                                                                                     
democrática: “... a interpretação constitucional não é um ‘evento exclusivamente estatal’, seja do ponto de vista 
teórico, seja do ponto de vista prático. A esse processo tem acesso potencialmente, todas as forças da 
comunidade política. O cidadão que formula um recurso constitucional é intérprete da constituição tal como o 
partido político que propõe um conflito entre órgãos ou contra o qual se instaura um processo de proibição de 
funcionamento”. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da 
constituição: uma contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997, reimpressão 2002, p. 24-5. 
92 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma nova hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista; EDUSF, 6ª ed., 2004. p. 123. 
93 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 1. 
94 Idem, p. 1-2. 
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relevantes da hermenêutica constitucional, entendida como estudo teórico ou metodologia da 

concretização. Não implica, entretanto, filiação a teorias cientificistasF

95
F, nem menosprezo à 

concepção hermenêutica gadameriana.  

Com isso, a abordagem aqui desenvolvida poderá analisar a interpretação ou 

concretização da Constituição que é realizada pelo juiz, no âmbito da jurisdição 

constitucional, a partir de um ponto de vista metodológico, não exclusivamente limitado à 

análise de textos, porém includente das abordagens substantivas ou materiais, nos moldes 

formulados pelas concepções mais modernas da hermenêutica constitucional, entre as quais se 

insere a ponderação – temática central do presente estudo. 

Finalmente, vale esclarecer que com a expressão jurisdição constitucional 

designa-se não apenas a que é realizada por ocasião da verificação de compatibilidade das leis 

com a Constituição, como também aquela que se realiza quando uma determinada situação 

posta à consideração enseja a aplicação ou análise de regras constitucionais, como nos casos 

em que estão em disputa pretensões relativas a direitos fundamentais.  

 

1.3 NEOCONSTITUCIONALISMO E HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

O termo neoconstitucionalismo aprece empregado em doutrina com 

diferentes significados. Em linhas gerais, pode-se resumir os diferentes usos lingüísticos do 

termo a três acepções principais: neoconstitucionalismo como forma ou modelo de Estado, 

como ideologia que justifica ou defende essa formatação política e, finalmente, como teoria 

de direito, apta a explicar as características desse modeloF

96
F. 

                                                           
95 Nesse ponto vale o registro de que não se está em acordo com a opinião de autores, como Rodolfo Pereira, que 
enxergam caráter cientificista e positivista na definição – dada por Dilthey e aqui expressamente adotada – de 
hermenêutica como disciplina de sistematização dos princípios de interpretação. PEREIRA, Rodolfo Viana. 
Hermenêutica Filosófica e Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, 2ª edição. Encarar a hermenêutica 
como teoria da interpretação não significa aprisionar o trabalho do intérprete em métodos dedutivos, tradicionais 
ou positivistas. Pretender uma teoria da interpretação não é incompatível com as idéias de concretização e 
normatividade (tal como formuladas por Müller), nem mesmo com as conclusões da teoria gadameriana de 
linguagem.  Essas questões, aliás, constituem o cerne das investigações da hermenêutica constitucional, no 
aspecto referente aos métodos de interpretação. Diga-se, ainda, que o próprio Müller expressamente reconhece a 
importância dos métodos clássicos de interpretação, pondo-os ao lado de elementos valorativos e de realidade, na 
construção da norma. MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, 3ª edição. p. 63. 
96 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un anlísis metateórico. In: CARBONELL, 
Miguel. Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 75. 
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Seja qual for a acepção tomada, o termo neoconstitucionalismo aparece como 

designativo de um novo (daí o prefixo “neo”) contexto, ou uma reformulação do 

constitucionalismo moderno, cujas características, portanto, servem de paradigma para 

explicar em que medida o neoconstitucionalismo é diferente.  

Também o termo constitucionalismo – do qual o neoconstitucionalismo 

deriva diretamente – apresenta-se multívoco, empregado, usualmente, nas três acepções antes 

referenciadas. Enquanto forma de Estado, o constitucionalismo identifica-se com o modelo 

estatal surgido, da ideologia liberal, em contraposição ao absolutismo monárquico. Tem como 

características principais, a elaboração de um conjunto de regras fundamentais, materializado 

em uma Constituição (escrita ou consuetudinária) com a finalidade de limitar o poder do 

Estado, através de um sistema institucional de separação de poderes (checks and balances) e 

de um catálogo de liberdades individuaisF

97
F. 

Historicamente, a origem do constitucionalismo moderno identifica-se com as 

Constituições forjadas na Europa continental do século XVIII e início do século XIX, entre as 

quais se destaca a Constituição Francesa de 1795, pela influência que exerceu na elaboração 

das demais Cartas Constitucionais. 

De um ponto de vista ideológico, esteve inicialmente atrelado à concepção 

jusnaturalista, de pré-existência ao Estado de certos direitos fundamentais (então identificados 

com liberdades individuais) que, por serem imanentes à humanidade, não poderiam ser 

limitados pelo poder estatal. 

Sob o enfoque da teoria do Direito, pode-se dizer que na vigência do 

constitucionalismo moderno, durante o século XIX e a primeira metade do século XX, 

predominou a concepção positivista – em suas mais diversas conformações – já que o 

constitucionalismo jamais ensaiou formular nenhuma proposta teórica diferenteF

98
F. 

                                                           
97 As características descritas pressupõem o uso do termo constitucionalismo em seu sentido estrito, e na acepção 
forte, nos moldes descritos por Paolo Comanducci, sem que se desconsidere que o modelo constitucional 
moderno não se apresenta de maneira uniforme e, portanto, a depender da acepção tomada algumas das 
características descritas podem ou não estar presentes. COMANDUCCI, Paolo. Formas de 
(neo)constitucionalismo: un anlísis metateórico Ob. Cit. p. 77. 
98 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un anlísis metateórico. Ob. Cit., p. 83.  
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O constitucionalismo moderno, fundado nos ideais liberais, seguiu 

convivendo com o positivismo jurídicoF

99
F como propostas hegemônicas de modelo estatal e 

teoria, respectivamente, até que a mudança no cenário histórico provocado pela segunda 

guerra mundial, colocou em evidência a insuficiência da neutralidade (ou pureza) científica do 

Direito e do método subsuntivo-dedutivo – propugnadas pelo positivismo jurídico – em 

primeiro lugar, para evitar que atrocidades, qual as cometidas sob o regime nazista, pudessem 

ser praticadas sob a égide de um sistema “legítimo” de direito e, em segundo lugar, para 

acompanhar as necessidades emergentes de ampliação das funções Estatais – sobretudo no 

campo da intervenção econômica e da garantia de direitos sociais, ou de segunda ordem. 

Em outras palavras, a herança do pós-guerra coloca em foco a circunstância 

de que seria preciso construir novas bases teóricas para a questão da legitimidade do Direito, 

que não se contivessem na mera legalidade, isto é na formalidade do procedimento e na 

autoridade e vontade do legislador.  

Ao lado disso, assiste-se a um crescente desprestígio da visão liberal de 

intervenção mínima, na medida em que cresce a necessidade prática de ampliação do Estado, 

seja para regular da atividade econômica, seja para prover por seus recursos garantias sociais, 

como saúde e educação. Sobre as dificuldades enfrentadas pelo modelo constitucional 

moderno de estado elucidativa a síntese de Peña Freire: 

“todas as dificuldades do Estado de Direito clássico para assegurar seus 
próprios pressupostos se farão manifestas nas primeiras décadas do século 
XX ao verificar-se [sic] experiências políticas concretas que denotaram os 
riscos inerentes ao formalismo e ao absolutismo legislativo, assim como a 
insuportável desviação [sic] entre o modelo liberal e sua práxis social e 
econômica”F

100
F. 

A superação da concepção liberal, de separação da sociedade e Estado, 

traduziu-se num esforço cada vez mais crescente de institucionalizar um Estado social.  

Conforme anota Jorge Novais  

                                                           
99 No mesmo sentido, entendendo pela compatibilidade entre constitucionalismo e positivismo jurídico: BOBIO, 
Norberto. Giusnaturalismo e positivismo giuridico. Comunità, Milano, 1988. Em sentido contrário, defendendo a 
incompatibilidade entre ambos: MATEUCCI, N. Positivismo giuridico e constituzionalismo, em Revista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1963. Apud: DUARTE, Écio Ramos. POZZOLO, Suzana. 
Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico. São Paulo: Landy Editora, 2006, p. 16. 
100 PENÃ FREIRE, Antônio Manuel. La garantia en el Estado constitucional de derecho. Madrid: Trotta, 
1997, p. 54. apud: DUARTE, Écio Ramos, POZZOLO, Suzana. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico. 
Ob Cit., p. 17. 
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“os direitos fundamentais são agora concebidos não só como técnica de 
defesa contra os abusos e violações provenientes da autoridade pública, mas 
também como valores que se impõem genericamente a toda a sociedade e 
que, dirigidos igualmente contra os poderes particulares, adquirem 
relevância nas relações jurídicas privadas enquanto direitos contra 
terceiros”F

101
F 

Pouco a pouco, assiste-se à ampliação das exigências de um Estado social o 

que finda por ensejar fenômeno denominado em doutrina como “constitucionalização” do 

Direito. O fenômeno de constitucionalização é definido por Comanducci como um processo 

através do qual o “derecho es ‘impregnado’, ‘saturado’ o ‘embebido’ por la Constitución; un 

derecho constitucionalizado se caracteriza por una Constitución invasiva, que condiciona la 

legislación, la jurisprudencia, la doctrina y los comportamientos de los actores políticos”F

102
F. 

E, nesse sentido, o processo de constitucionalização do Direito está em 

proporção direta com o aumento da complexidade social.  

Nesse cenário é que desponta o neoconstitucionalismo, enquanto modelo de 

Estado, como conseqüência direta de um contexto de pluralidade, tolerância, 

multiculturalidade e de extrema complexidade social, que se faz sentir nas múltiplas e, não 

raro, antagônicas opções políticas inseridas no texto Constitucional.  

As Constituições se apresentam com alto grau de dirigismo político-

programático, pretendo regular não apenas temas constitucionais clássicos como as regras 

para elaboração de normas, a repartição de poderes, e garantias mínimas do cidadão em face 

do Estado. Os textos constitucionais incursionam por temas morais, éticos e políticos, fixam 

programas e diretrizes econômicas e sociais. 

A constitucionalização de grande parcela da complexidade social, se por um 

lado propicia um discurso jurídico de tolerância, antenado com os anseios da realidade plural, 

por outro lado, tem como custo a sobrecarga teórica na manutenção da unidade e coerência 

sistêmica. 

O neoconstitcucionalismo, enquanto teoria do Direito é resultado da fusão 

entre duas tradições que implicaram, por um lado, garantismo judicial e, por outro lado, 
                                                           
101 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado e de direito. Do Estado de direito liberal ao 
Estado social e democrático de direito. Coimbra, 1987, p. 197. apud: DUARTE, Écio Ramos. POZZOLO, 
Suzana. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico Ob. Cit., p. 21. 
102 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un anlísis metateórico. Ob. Cit. p. 81. 
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dirigismo programático, no sentido de que a Constituição pretende regular de maneira mais 

ampla possível intervindo nas opções do legisladorF

103
F. 

A teoria neoconstitucional amplia de maneira sensível a importância da 

interpretação constitucional, já que a constitucionalização do Direito pressupõe, nas lições de 

Ricardo Guastini, (i) a existência de uma constituição rígida, (ii) com mecanismos de garantia 

jurisdicional; (iii) normas dotadas de eficácia e aplicabilidade (fuerza vinculante); (iv) 

inclusive nas relações entre particulares (aplicación directa); (v) e quanto a aspectos políticos; 

(vi) cuja interpretação (concretização) permita sejam extraídas normas implícitas 

(sobreinterpretación); e (vii) priorize a harmonização das leis com a Constituição 

(interpretación conforme de las leyes)F

104
F. 

 Como se vê, a teoria do neoconstitucionalismo coloca em primeiro plano a 

necessidade de garantia efetiva (e, nesse caso, jurisdicional) dos direitos fundamentais 

enumerados na Constituição. A descrição de um catálogo de direitos e a limitação do poder 

estatal já não se mostram suficientes. E é essa a diferença marcante entre a concepção 

neoconstitucional e o constitucionalismo moderno. 

Na formulação do neoconstitucionalismo teórico, pode-se destacar duas 

tendências distintas: a que considera que o neoconstitucionalismo deve operar com o mesmo 

método positivista, a despeito da modificação parcial (sobretudo em razão no novo modelo de 

Estado acima referido) do objeto do Direito constitucionalF

105
F; e a vertente que sustenta a 

necessidade de uma mudança radical de metodologiaF

106
F. 

Segundo Comanducci, essa segunda vertente justifica a necessidade de uma 

reformulação teórica sob o argumento de que a interpretação constitucional, em razão do 

processo de constitucionalização do Direito, apresenta-se hoje com características peculiares 

em relação à interpretação das leisF

107
F. Essas características peculiares seriam conseqüência do 

caráter político da Constituição e da sua superioridade hierárquica. 

                                                           
103 SANCHIS, Luís Prieto. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. In: CARBONELL, Miguel. 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 123-158. 
104 GUASTINI, Ricardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico. In: CARBONELL, Miguel. 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 49-74. 
105 Essa primeira vertente não será aqui examinada, na medida em que sua descrição e análise crítica 
significariam a reprodução das análises sobre o positivismo jurídico.  
106 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un anlísis metateórico. Ob. Cit. P. 83. 
107 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un anlísis metateórico. Ob. Cit, p. 84. 
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A seguir haverá lugar para analisar criticamente a afirmação de que a 

natureza política da Constituição e seu status hierárquico possam justificar a existência de 

diferenças qualitativas entre a interpretação constitucional e a interpretação das demais leis. 

Por hora, basta referir que essa visão representa uma premissa equivocada de uma conclusão 

verdadeira. 

Explica-se. Há, de fato, uma necessidade de reformulação metodológica do 

Direito; mas essa necessidade decorre mais das vicissitudes do modelo positivista do que de 

uma eventual distinção qualitativa da interpretação constitucional como conseqüência do 

processo de constitucionalização. 

Se bem que esse processo – e o modelo neoconstitucional de Estado –tenha 

atuado como catalisador dos problemas metodológicos em matéria constitucional, em 

conseqüência da sobrecarga argumentativa que a ampliação do espectro da Constituição (e o 

contexto de pluralismo) impõe ao juiz; não se pode perder de vista que a crise metodológica 

assenta raízes na própria estrutura teórica produzida pela dogmática positivista.  

Adeodato resume bem a questão elencando, como raiz dessa crise, os cinco 

constrangimentos inerentes ao positivismo dogmático, a saber: (i) estabelecer textos 

normativos, (ii) interpretá-los, para (iii) decidir todo e qualquer conflito, (iv) fundamentando 

suas decisões, (v) alegando expressamente esses textos normativos pré-fixados: 

 “O ordenamento jurídico-dogmático precisa fundamentar suas decisões, o 
que envolve, além do problema da legalidade, o problema da legitimidade. A 
obediência a normas inferiores fundamenta-se progressivamente nas 
superiores, mas há situações limite nas quais o sistema precisa explicitar 
mais crucialmente fundamentos axiológicos para as suas decisões. (...) O 
sistema jurídico-dogmático da modernidade é constrangido a isso justamente 
em função de sua relativa emancipação dos demais subsistemas normativos 
sociais, afastando o problema dos conteúdos éticos específicos. Ao perder 
suas bases éticas comuns em um ambiente social grandemente diferenciado, 
no qual as pessoas e os grupos humanos não concordam sobre questões vitais 
para as relações sociais, as normas jurídicas precisam de um alto grau de 
maleabilidade interpretativa e o direito se vê sobrecarregado com problemas 
de legitimação, (...) Para isso, o outrora eficiente positivismo dogmático não 
apresenta solução. (...) o problema da legitimidade, acoplado ao da 
racionalidade, foi definitivamente herdado da modernidadeF

108
F”. (grifos no 

original) 

                                                           
108 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. Rio de Janeiro: 
Editora Saraiva, 2002, p. 313 a 316. 
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É exatamente na seara constitucional, sobretudo em tempos de 

constitucionalização, que os problemas metodológicos se agravam, já que a Constituição 

situa-se exatamente na situação limite em que não recursos normativos superiores que 

justificassem, apenas sob o argumento da hierarquia, as opções axiológicas que precisam ser 

feitas. 

A interpretação (concretização) da Constituição compartilha, nesse sentido, 

das mesmas dificuldades inerentes à toda interpretação jurídica. E se há alguma nota distintiva 

da interpretação constitucional, em relação à interpretação das leis, ela reside numa questão de 

grau (as situações limites mostram-se agravadas), e não propriamente em razão de 

características qualitativamente distintas. 

É nos textos das constituições que figuram com mais evidência problemas na 

fundamentação das escolhas políticas e morais, do que decorre a questão dos limites ao 

legislador constituinte. Além disso, é também com relação à Constituição que os problemas 

de concretização se avolumam, de que são exemplo as questões relativas ao controle 

intersubjetivo da discricionariedade das decisões judiciais ou a legitimidade democrática do 

controle de constitucionalidade. 

Tais dificuldades, no entanto, não justificam a diferenciação qualitativa da 

interpretação constitucional. Diga-se, aliás, que é sob o pálio dessa suposta diferenciação que 

se desenvolvem teorias metodológicas, como a idéia de “justiça constitucional 

compreensiva”; “minimalismo jurisprudencial” e a ponderação, que exacerbam a nota 

subjetiva na justificação das decisões judiciais, em grave prejuízo para o controle de 

racionalidade e legitimidade da jurisdição constitucionalF

109
F.  

 Esse risco é apontado com muita acuidade por CanotilhoF

110
F, ao afirmar que o 

Direito constitucional padece, nos dias atuais, de total carência metodológica: 

“Basta ler os acórdãos mais recentes de vários tribunais constitucionais, e por 
identidade ou maioria de razão, as sentenças do Tribunal de Justiça das 
Comunidades, para se concluir imediatamente que, (i) se rejeita 

                                                           
109 Para uma análise aprofundada sobre as duas primeiras teorias, vide: CANOTILHO, J.J. Gomes. Jurisdição 
constitucional e novas intranqüilidades discursivas. Do melhor método à melhor teoria. Revista 
Fundamentos n.º Volumen 4 La Rebelión de las Leyes. Demos y Nomos : La agonía de la justicia constitucional 
Coordinador: Juan Luis Requejo Pagés. 
110 CANOTILHO, J .J. Gomes, Jurisdição constitucional e novas intranqüilidades discursivas. Do melhor 
método à melhor teoria. Revista Fundamentos n.º Volumen 4 La Rebelión de las Leyes. Demos y Nomos : La 
agonía de la justicia constitucional Coordinador: Juan Luis Requejo Pagés. p., 35. 
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decididamente o amparo maiêutico das grandes teorias, (discurso racional, 
razão pública, agir comunicativo), quer na ratio decidendi, quer nas 
sentenças propriamente ditas; (2) se evita abordagens expressas 
relativamente a problemas metódico-metodológicas (sic) de interpretação-
concretização das normas constitucionais. Se não há teoria nem método, 
então o que é que há? A resposta, numa palavra, é esta: positivismo 
jurisprudencial. Instalou-se, a nosso ver, um precedentismo metodológico 
jurisdicionalmente fechado”. 

Na medida em que são desprezadas as questões metodológicas, diminuem os 

recursos disponíveis para o controle intersubjetivo das decisões judiciais, o que, 

evidentemente, aumenta, na mesma proporção, o espectro de discricionariedade e, na 

seqüência, arbitrariedade. 

Como proposta de controle dessa discricionariedade, decorrente da carência 

de teoria e método, o neoconstitucionalismo-teoria apresenta dois caminhos mais relevantes: o 

pragmatismo e a ponderação. Com relação ao pragmatismo, observa Canotilho que: 

 “Desde o juiz Holmes, na senda do filósofo Pierce, até o juiz Posner, na 
época actual, que o pragmatismo opera um downsize no sujeito de 
interpretação das normas jurídicas: (1) obriga o aplicador de normas (aqui, o 
aplicador de normas constitucionais) a encontrar uma solução prática, 
operacional, aceitável e credível, para um problema constitucional concreto; 
(2) coloca entre parêntesis os fundamentos ou concepções teóricas 
eventualmente discordantes. (...) Se procurarmos captar o sentido profundo 
de uma perspectiva pragmatista na justiça constitucional ela poderá 
reconduzir-se à rejeição de concepções fundamentalista e cartesianas do 
direito a favor de perspectivas mais experimentalistas e culturalmente 
relativisticas. Num plano prático, o pragmatismo legal liberta a 
jurisprudência do peso teoricizante. Na conhecida formulação de Posner, o 
pragmatismo permite, muito simplesmente, ‘clearing the underbrush’”F

111
F. 

Sob o argumento da praticidade da solução adotada diminui-se a pressão 

argumentativa no sentido de justificar a adoção de uma ou outra opção política, moral, já que, 

extrinsecamente, a justificação passa a se apoiar na atribuição de maior importância ao 

resultado prático daí decorrente. Em outras palavras, a diminuição da pressão para 

externalizar argumentativamente as opções políticas e morais assumidas no processo 

decisório, somente pode ser entendida na medida em que o pragmatismo permite ao juiz 

explicar ou justificar as suas escolhas axiológicas em função de uma efetividade ou utilidade 

prática – ainda que seja essa ou não, realmente, a motivação determinante. 
                                                           
111 CANOTILHO, J. J. Gomes. Jurisdição constitucional e novas intranqüilidades discursivas. Do melhor 
método à melhor teoria. Ob. Cit., p. 38 
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Isso, no entanto, não implica autocontenção judicial. Pelo contrário. O juiz 

continua forçado a realizar escolhas políticas e axiológicas, mas está liberado para justificá-las 

com base no argumento da “solução prática, operacional, aceitável e credível”, o que, em 

certa medida, apenas aumenta a crise de legitimidade e, mesmo, estimula a incursão judicial 

em searas eminentemente políticas. 

Finalmente, restaria expor a alternativa metodológica proposta pelas teorias 

que pretendem solucionar a questão da legitimidade e racionalidade das decisões judiciais, de 

cunho axiológico, a partir da técnica de ponderação de princípios ou ponderação de interesses 

– tema de particular interesse para os fins deste trabalho. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que a ponderação – em sua acepção mais 

difundida –, enquanto técnica sugerida para solução judicial de conflitos, pressupõe estejam 

em cheque normas (valores, princípios) de igual hierarquia, igualmente válidas, mas que 

indiquem resultados contraditórios. 

Nessas hipóteses, a ponderação figuraria como única técnica decisória 

disponível, tendo em vista que a insuficiência dos critérios tradicionais de solução de 

antinomias (temporal, hierárquico e de especialidade)F

112
F. Ponderando-se os interesses ou bens 

em conflito, o intérprete chegaria à conclusão casuística – e, por isso válida apenas no caso 

concreto – em favor da prevalência de um deles. 

Muitas são as propostas metodológicas para a ponderação. A todas elas a 

crítica que se dirige é de natureza similar àquelas formuladas em relação ao pragmatismo. A 

técnica de ponderação é desenvolvida e enunciada com olhos fixamente voltados para o juiz, 

que, através dela, fica liberado de explicitar todos os argumentos considerados na decisão. 

Essa, entretanto, não é a opinião de Canotilho 

“É possível que a manipulação do modelo ponderador seja uma das 
explicações para o actual pragmatismo jurisprudencial dos tribunais 
constitucionais. A nosso ver, a ponderação não é um processo desordenado e 
desregulado que termina em qualquer decisão. Pelo contrário, é um processo 
estruturado de investigação e descoberta de decisões. O problema não está no 
‘modelo de princípios’ nem na ponderação metódica de princípios. O risco de 
‘oportunismo casuistico’ espreita, sim, quando a justiça constitucional se 
torna refém das contingências do caso concreto e das escolhas aleatórias dos 

                                                           
112 BARCELLOS, Ana Paula. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. São Paulo: Editora 
Renovar, 2005, p. 28-9. 
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operadores do direito. E corre esse risco, precisamente quando, como 
acontece hoje, revela uma completa desvinculação jurídico-metódica na 
concretização de princípios. (...). O risco do pragmatismo e do ‘facto erguido 
a direito’ não reside nem nos princípios, nem na ponderação de princípios. A 
crise de justiça existe quando os tribunais constitucionais se limitam a 
ponderações situativas assentes num pragmatismo ocasionalístico e 
eclético”F

113
F. 

Daí a afirmação de que se precisa muito mais de um tribunal constitucional 

do que de uma constituição. A Constituição seria, não um programa normativo ou conjunto de 

normas, mas uma enunciação de valores pluralísticosF

114
F. 

Nesse sentido, também a ponderação, ou sua vertente exacerbada de 

pragmatismo, fracassa na tentativa de legitimar e explicar racionalmente um direito tão 

propenso ao influxo de mudanças sociais e políticas cada vez mais freqüentes e profundas. 

Nos limites estreitos propostos neste estudo, é sobre a solução apresentada 

pelas teorias de ponderação de princípios ou ponderação de interesses que será realizada 

análise crítica, no sentido de investigar a sua inaptidão para municiar o juiz, em sua tarefa de 

dizer o Direito, com um arsenal metodológico satisfatório, capaz de atender aos anseios de 

racionalidade e legitimidade. 

                                                           
113 CANOTILHO, J.J. Gomes. Jurisdição constitucional e novas intranqüilidades discursivas. Do melhor 
método à melhor teoria. Revista Fundamentos n.º Volumen 4 La Rebelión de las Leyes. Demos y Nomos : La 
agonía de la justicia constitucional Coordinador: Juan Luis Requejo Pagés, p. 40 
114 CANOTILHO, J.J. Gomes. Jurisdição constitucional e novas intranqüilidades discursivas. Do melhor 
método à melhor teoria. Revista Fundamentos n.º Volumen 4 La Rebelión de las Leyes. Demos y Nomos : La 
agonía de la justicia constitucional Coordinador: Juan Luis Requejo Pagés, p. 40. 
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CAPÍTULO 2 - CONSTITUIÇÃO E NORMAS CONSTITUCIONAIS: ENTRE 

PRINCÍPIOS E REGRAS 

2.1 CONSTITUIÇÃO E TEORIA NORMATIVA 

Desde a ascensão do constitucionalismo moderno, no século XVIII, como 

resultado das revoluções burguesas contra o Estado absolutista, passando-se pelo positivismo 

jurídico, representado, em especial, pelas formulações de Kelsen na sua Teoria Pura do 

Direito, o termo Constituição – seja qual for a acepção tomada – é empregado para designar 

conceito dos mais relevantes para o Direito, imagem da estrutura fundamental da ordem 

jurídica.  

E, no entanto, ainda hoje, não há consenso sobre o que efetivamente seja a 

Constituição, o que deve ser designado como tal, de modo que se afigura como conceito ainda 

não definidoF

115
F. Na síntese formulada por Müller, o conceito de Constituição aparece definido 

“como ‘ordenamento jurídico básico do Estado’, ordenamento jurídico do processo de 

integração pelo Estado, processo de atuação conjunta consciente, planejada e organizada, 

‘projeção do comportamento orientada segundo a idéia do que é correto’, com função 

estabilizadora, ou ainda, restrição e racionalização do poder e garantia de um processo livre 

da vida política”F

116
F. Fala-se, ainda, em Constituição material e formalF

117
F, Constituição real e 

jurídicaF

118
F. 

                                                           
115 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do 
direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 144. 
116Na seqüência das menções: HESSE, Konrad. Grundzuge dês Verfassungsrechts dês Bundesrepublik 
Deutschland, 20ª ed., 1995, p. 10 e ss; R. Smend. Versfassung und Versfassungrecht. Staatsrechtliche 
Abhandlungen, 2ª ed., 1968, p. 189. H. Heller, Staatslehre, 1934, p. 228; R. Baumlin, Staat, Recht und 
Geschichte, 1961, p. 17 e 24; H. Ehmke, Grezen der Verfassungsanderung, 1953, p. 88. Cf. MÜLLER, Friedrich. 
Idem, p. 144. 
117 A constituição formal compreende o conjunto de preceitos que foram editados através de procedimento 
específico, pela Assembléia Constituinte ou mediante revisão (poder constituinte derivado). Cf. MIRANDA, 
Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 1ª ed., 4ª tiragem, p. 321. Ou ainda, “o 
conjunto de fins e valores constitutivos do principio efetivo da unidade e permanência de um ordenamento 
jurídico (dimensão objetiva), ou conjunto de forças políticas e sociais (dimensão subjetiva) que exprimem esses 
fins ou valores, assegurando a esses a respectiva prossecução e concretização, algumas vezes para além da 
constituição escrita”. Critica-se a distinção entre constituição formal e material por implicar a possibilidade de 
serem excluídos do corpus constitucional (retirando-lhes o status de norma constitucional) preceitos 
expressamente inseridos no texto da Constituição, sob o argumento de que não tem essencialmente natureza 
material de normas constitucionais (v.g, artigo da Constituição Brasileira de 1988, em sua redação original, que 
dispunha sobre o limite da taxa de juros anual). “O problema suscitado pela redução do corpo constitucional é 
este: além de não haver critérios seguros para se distinguir entre o que e verdadeiramente consitucional e o que 
não é, não se pode reconhecer ao interprete o direito de desconstitucionalizar (a não ser em termos teoréicos ou 
dogmáticos) aquilo que o legislador constituinte democrático constitucionalizou”. Em virtude do princípio da 
unidade normativa, todas as normas tem o mesmo valor. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição. Ob. Cit., 2003, 1138-9. 
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Canotilho destaca a existência de duas acepções principais para o termo 

Constituição: a Constituição em sentido amplo “designa a estruturação do poder ou corpo 

político de uma comunidade politeia”, e nesse sentido, “nada mais é do que o conceito 

empírico-descritivo dessa realidade”F

119
F; em sentido estrito, a Constituição representa “um 

documento normativo escrito ou cristalizado em costumes (paramount law) que corresponde a 

um conjunto de normas (regras e princípios) de valor específico superior.   

Embora não definitivas, a maioria das definições apresentadas – de maneira 

mais ou menos explícita, estejam ou não vinculadas a paradigmas positivistas – pressupõem a 

idéia de conjunto de normas, o que reconduz à necessidade de definição desse conceito e, 

portanto, à formulação de uma teoria normativa. 

Não representa nenhuma novidade afirmar que o modelo normativo e o 

conceito de normaF

120
F – equiparada ao seu texto – formulados pelas várias concepções 

positivistas mostraram-se insuficientes para dar conta da complexidade jurídica, na medida 

em que pretenderam isolar o direito (dever ser) artificialmente de dados da realidade (ser). 

Entendida como norma, a Constituição é, na visão positivista, equiparada ao 

seu textoF

121
F e a sua aplicação um processo dedutivo de subsunção lógica.  

As tentativas de superação da teoria normativa positivista, que aqui serão 

genericamente designadas pós-positivistas, partem da reconciliação entre norma e realidade, 

do que sucede a idéia central de que “a normatividade não é nenhuma qualidade estática de 

textos de normas”F

122
F. Mas, um processo que apenas parte dos textos das normas e encontra 

neles o seu limite. Texto e norma, no entanto, são dimensões distintas que não podem ser 

equiparadas. 

Entre as propostas pós-positivistas destaca-se a teoria estruturante do 

Direito, que tem em Müller principal referencial e expoente. Assentada sobre a distinção entre 

norma e texto e explicitamente influenciada pela teoria tópica de argumentação e pelas 

                                                                                                                                                                                     
118 A distinção entre constituição real e jurídica será abordada adiante. Sobre o assunto vide: HESSE, Konrad. A 
força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1991. 
119 CANOILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. Cit., 2003, p. 1129. 
120 A título de registro, vale a referência à visão de Jaap Hage, para quem o conceito de norma e o próprio termo 
deveriam ser banidos da ciência do direito. HAGE, Jaap. Studies in legal logic. Springer, 2005. p. .202. 
121 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob. Cit. 2008, p. 146 
122 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. Ob. Cit. 2008, p. 146. 
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formulações lingüísticas da virada do pensamento de autores como GadamerF

123
F, a metódica 

estruturante antes de elaborar uma definição para o conceito de Constituição, toma-a como 

signo lingüístico, elemento de trabalho ou mera explicitaçãoF

124
F.  

O conceito de Constituição aparece intrinsecamente vinculado a um 

segundo conceito, o conceito de “concretização” constitucional. Concretizar, para a metódica 

estruturante, não significa, “à maneira positivista, interpretar textos, aplicar, subsumir 

silogisticamente e concluir”F

125
F. A atividade concretizante significa a construção da norma 

jurídica no caso concreto, a partir de elementos textuais, mas além dos dados textuais de 

entrada. 

A Constituição da teoria estruturante é, enfim, definida como o “conjunto 

total de normas no nível mais elevado da hierarquia de normas, e não, simplesmente, a 

totalidade dos textos da codificação que se apresenta em nível hierarquicamente superior”F

126
F. 

Essa definição continua a pressupor a visão do Direito como ordenamento hierarquizado de 

normas e, por outro lado, não propõe nenhum conteúdo essencial à ConstituiçãoF

127
F. Difere, no 

entanto, da visão positivista por não enxergar a norma jurídica apenas como texto lingüístico 

mas, como “modelo de ordem caracterizado materialmente”, cujo sentido é construído apenas 

a partir da concretização.   

A Constituição não se reconduz às normas enunciadas no texto 

constitucional, simplesmente porque o texto constitucional encerra uma infinidade de normas 

não divisáveis, nem catalogáveis a priori. O que há de quantitativamente limitado na 

                                                           
123 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. Ob. Cit. 2008, p. 146.  
124 Müller, no entanto, não propõe buscar o significado de ‘constituição’ no seu uso em linguagem ao argumento 
de que isso importaria depara com mais de dez definições e significados distintos.  
125 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional.Ob. Cit., 2005, p. 150. 
126 GADAMER, Hans-Georg, Verdade  e Método. Ob Cit. p. 150. 
127 Conforme esclarece Canotilho, o conteúdo material mínimo da Constituição (reserva de constituição) só pode 
ser definido em termos tendenciais, de acordo com o espírito do tempo e a consciência jurídica geral da 
comunidade, em um dado momento, em um dado contexto social, político e ideológico. Assim, por exemplo, 
enquanto a concepção liberalista de estado deixa de fora da reserva de constituição garantias sociais positivas 
(liberdades positivas, direitos de segunda e terceira geração); um Estado social vai considerá-las essenciais e, 
portanto, pertencente à reserva de constituição. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. Ob Cit, 2003, p. 1138. O problema da definição do corpus constitucional não é tanto de 
estabelecer as normas que o integram, mas de estabelecer os preceitos (enunciados lingüísticos) que serão 
considerados dados de entrada (e, limites como se verá adiante) para a concretização constitucional. Segundo 
Canotilho, a Constituição Portuguesa de 1976 estabelece que os preceitos constitucionais são apenas aqueles que 
tenham sido editados pela Assembléia Constituinte ou através de revisão. Outros países, entretanto, como a 
Áustria, atribuem valor constitucional a certos atos de direito interno e de direito internacional. Uma coisa é 
dizer que a constituição é mais do que o seu texto, outra bem diferente é afirmar que têm status constitucional 
outros textos alem do texto da constituição. Embora outros textos (mesmo outros elementos não textuais) sejam 
considerados na concretização constitucional, eles não se alcançam, por isso, hierarquia superior. 
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Constituição são apenas os preceitos textuais ou enunciados lingüísticos. As possibilidades 

normativas da Constituição, nesse sentido, são ilimitadas, já que o sentido das norma somente 

pode ser conhecido-atribuído por meio da atividade de concretização. “Uma só disposição 

(formulação, enunciado) pode revelar normas diferentes segundo os sentidos 

interpretativamente atribuídos ao texto da norma”F

128
F.  

A estrutura da norma compreende o “programa da norma” e o “âmbito da 

norma”. O primeiro refere-se ao enunciado lingüístico do preceito, ao texto mesmo da norma 

e, é, assim, o dado de entrada e o limite externo da concretização. Embora seja o ponto de 

partida, a concretização da norma não se esgota na atribuição de significado semântico ao 

“programa da norma”. Além dos elementos textuais clássicos de interpretação, a 

concretização normativa e, portanto, a fixação do sentido da norma que é o resultado dessa 

atividade, depende da consideração de outros elementos referentes, dados da realidade 

recortados pela norma. O “âmbito da norma” corresponde exatamente ao resultado desse 

segundo momento de concretização, de análise dos elementos materiais referentes. 

As normas constitucionais não se restringem ao seu programa e, são assim, 

ilimitadas porque o seu sentido depende de inúmeros outros fatores somente aferidos no 

processo de concretizaçãoF

129
F.  

Por outro lado, a normatividade não é enxergada como qualidade inerente à 

norma, mas como resultado do processo dinâmico entre o “programa da norma” e o “âmbito 

da norma” de concretização, de que fazem parte, além dos elementos lingüísticos, os 

elementos dogmáticos, os referentes à técnica de solução, os referentes à política 

constitucional e os elementos teóricos. 

 Entender a normatividade e o sentido da norma como resultado da atividade 

concretizante não significa, entretanto, que o intérprete tenha liberdade total (arbítrio). Não 

são avalizadas conclusões no sentido de admitir a atribuição de sentido da Constituição como 

sendo um simples ato de vontade. O subjetivismo e o arbítrio são, de alguma forma, 

                                                           
128 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob Cit., 2003,  p. 1120. 
129 Acentuando a inexistência de uma correspondência bi-unívoca entre a norma e o texto, Humberto Ávila 
destaca a possibilidade de existir normas sem dispositivo (do que seria exemplo o princípio da segurança 
jurídica), ao lado de dispositivos sem normas (do que seria exemplo a referência no texto constitucional à 
“proteção de Deus”). Disso sucede que a partir de um mesmo dispositivo podem ser construídas mais de uma 
norma, assim como uma única norma pode ser construída a partir de mais de um dispositivo. ÁVILA, Humberto. 
Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, 6ª edição, p. 30. 
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controlados, em primeiro lugar, pela afirmação de limite lingüístico à construção de sentido. 

Isso porque a concretização tem o texto como ponto de partida, ao qual são incorporados 

“núcleos de sentido” preexistentes à concretização. Há, no dizer de Humberto Ávila, “traços 

de significados mínimos incorporados ao uso ordinário ou técnico de linguagem”F

130
F. 

O limite lingüístico da atribuição de sentido significa, em outras palavras, 

que o uso em linguagem dos termos estabelece as possibilidades semânticas. Assim, embora o 

resultado da concretização não resulte necessariamente do teor literal, ele deve, de algum 

modo, ser compatível com o texto da norma. Para que se exclua um determinado resultado por 

incompatível com o teor literal, no entanto, há que haver “univocidade”. Se ainda existeno 

mínimo ambigüidade, “não se pode afirmar que o espaço de ação de variantes de qualquer 

modo ainda possíveis de compreensão do texto da norma tenha sido abandonado”F

131
F. 

Por outro lado, o controle da subjetividade é obtido, em segundo plano, a 

partir da formulação de uma metódica estruturada em um catálogo de elementos de 

concretização e de regras de preferência desses elementos. No conflito entre os diversos dados 

disponíveis, deve ser observada a hierarquia entre os elementos de trabalho, sendo que, em 

última análise, por razões ligadas à democracia e ao Estado de Direito, impõe-se como limite 

os dados lingüísticos. A concretização, nesse sentido, embora não se limite ao texto das 

normas não pode ir de encontro a esse mesmo texto. A metódica estruturante é, por esse 

ângulo, também um “dever ser”. 

A proposta material da normatividade que reconhece o efeito dinâmico da 

norma jurídica (“que influi na realidade que lhe deve ser correlacionada e que é influenciada 

por essa mesma realidade) também não implica torná-la conseqüente ou dependente exclusiva 

de dados da realidade, no sentido proposto por Lassale. 

Com efeito, o aspecto político da Constituição – que não é negligenciado na 

metódica estruturante – foi colocado em evidência na obra clássica de Ferdnand Lassale, “O 

que é uma Constituição?”. A essa pergunta Lassale responde afirmando que a verdadeira 

essência de uma Constituição tem por base os fatores reais de poder que regem um país. 

Aquilo a que chamamos Constituição jurídica, não passaria da representação escrita (“folha de 

                                                           
130E, por esse motivo, toda construção de sentido seria, para Ávila, também, reconstrução de sentido. ÁVILA, 
Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos..Ob Cit., p. 32. 
131 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do direito Constitucional. Ob. Cit. p. 64. 
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papel”F

132
F) dos fatores reais de poder. A transformação no cenário dos fatores reais de poder 

faz sucumbir a Constituição escrita que, nesse sentido, tem seu valor atrelado à efetiva 

tradução dos fatores de poder imperantes. Daí a afirmação de que “de nada servirá o que se 

escreve numa folha de papel, se não se justifica pelos fatos reais e efetivos de poder”F

133
F. 

Afirmar que uma Constituição escrita não passa de um pedaço de papel sem 

valor significa, nas seguras lições de Hesse, “a própria negação da Constituição jurídica”F

134
F 

e do valor do Direito constitucional enquanto ciência jurídica, com implicações, 

evidentemente, para a metodologia da interpretação.  

Com efeito, se a Constituição escrita nada mais expressa do que as relações 

fáticas, tem-se que concluir que a sua interpretação deverá, nessa ordem de idéias, ser 

orientada por critérios sociológicos ou políticos. Disso decorreria, então que “os problemas 

constitucionais não são problemas de direito, mas de poder”F

135
F.  

Acontece que uma Constituição não configura “apenas a expressão de um 

ser, mas também de um dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições 

fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à pretensão de 

eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e 

social”F

136
F. É determinada pela realidade, mas ao mesmo tempo é determinante dessa mesma 

realidadeF

137
F. “Constituição jurídica e Constituição real estão em uma relação de 

coordenação”, mas possuem existência autônoma. O valor da Constituição jurídica reside 

justamente em sua normatividade, ou na sua aptidão para impor tarefas, influir na realidade. 

                                                           
132 A afirmação teria sido feita, segundo Ricardo Rodrigues Gama, em alusão à célebre frase de Frederico 
Guilherme IV: “julgo-me obrigado a fazer agora, solenemente, a declaração de que nem no presente, nem no 
futuro permitirei que entre Deus do céu e o meu país se interponha uma folha de papel escrita como se fosse uma 
segunda Providência”. Apud. GAMA, Ricardo Rodrigues (trad.). LASSALE, Ferdinand. O que é uma 
Constituição? Campinas: Russel Editores, 2007, 2ª ed., p. 49, nota do tradutor. 
133 LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição? Campinas: Russel Editores, 2007, 2ª ed., p. 49. 
134 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editores, 1991, 
p. 11. 
135 LASSALE, Ferdnand. O que é uma Constituição?  Ob. Cit. p. 52. 
136 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Ob Cit., 1991, p. 15. 
137 Segundo Canotilho, “está condicionalidade recíproca entre constituição escrita [norma] e constituição 
material [realidade] explicará um conjunto de fenómenos conhecidos da teoria da constituição: transições 
constitucionais, obsolescência de normas constitucionais, mutações constitucionais, desenvolvimentos 
constitucionais, conflitos entre a constituição scripta e constituição viva. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. Cit. 2003, p. 1139.  
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Dizer que a Constituição é dotada de força normativa equivale a assinalar a 

característica de ser a Constituição norma vinculativa dotada de efetividade e 

aplicabilidadeF

138
F. 

Mas se a pretensão de eficácia da Constituição não se confunde com as 

condições de sua realização, a intensidade da força normativa, de outro lado, “apresenta-se, 

em primeiro plano, como uma questão de vontade normativa, de vontade de Constituição”F

139
F. 

Ainda sem escapar das palavras de Hesse, tem-se que “quanto mais intensa 

for a vontade de Constituição, menos significativas hão de ser as restrições e os limites 

impostos à força normativa da Constituição”, pelas condicionantes naturais. 

Nessa ordem de idéias, a jurisprudência, ou melhor, a concretização judicial 

desempenha papel fundamental na preservação da força normativa da Constituição. A vontade 

de constituição é preservada e a consitucionalização simbólica evitada, tanto mais, quanto for 

a disposição judicial de atribuir eficácia jurídica aos preceitos constitucionais, sobretudo, na 

seara das chamadas normas programáticas.  

“A falta de concretização normativo-jurídica do texto constitucional está 
associada à sua função simbólica. A identificação retórica do Estado e do 
governo com o modelo democrático ocidental encontra respaldo no 
documento constitucional. Em face da realidade social discrepante, o 
modelo social é invocado pelos governantes como álibi: transfere-se a 
‘culpa’ para a sociedade ‘desorganizada’ e ‘atrasada’, ‘descarregando-se’ de 
‘responsabilidade’ o Estado ou o governo constitucional. No mínimo, 
transfere-se a realização da constituição para um futuro remoto e 
incerto. No plano da reflexão jurídico-constitucional, essa situação 
repercute ‘ideologicamente’, quando se afirma que a Constituição de 1988 é 
a ‘mais programática’ entre todas  as que tivemos e se atribui sua 
legitimidade à promessa e esperança de realização no futuro. (...) Confunde-
se, assim, a categoria dogmática das normas programáticas, realizáveis 
dentro do respectivo contexto jurídico-social, com o conceito de 
constitucionalização simbólica, indissociável da insuficiente concretização 
normativa do texto constitucional”F

140
F. 

No Brasil, grande parcela da responsabilidade pela constitucionalização 

simbólica dos programas sociais da Constituição de 1988, deve ser cobrada ao Supremo 

Tribunal Federal. Com efeito, a posição que prevaleceu acerca do mandado de injunção e do 
                                                           
138 Sobre a eficácia e aplicabilidade das normas programáticas, vide: SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das 
normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2007, 2ª ed. 
139 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Ob. Cit., 1991, p. 24. 
140 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 187. 
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controle das omissões legislativas inconstitucionais, como garantia da efetivação dos 

programas políticos, findou por esvaziar a eficácia jurídica e a força normativa de parte 

significativa da Constituição.  

Felizmente, a contribuição incansável de autores como André Rosa 

garantiram que o debate se mantivesse acesoF

141
F, a despeito da jurisprudência consolidada. A 

recente decisão do STF no julgamento dos Mandados de Injunção MIs n.ºs 670, 708 e 712F

142
F, 

sobre a greve no serviço público, parece sinalizar uma mudança profícua de orientação, pelo 

menos no que se refere à mora legislativa, num caso em que haviam parâmetros analógicos.  

Remanesce o problema, no entanto, quanto a dar efetividade a programas 

político-sociais em que a inconstitucionalidade omissiva não é tanto um problema de lei, 

como registra Marcelo Neves, quanto uma ausência de “vontade de constituição” do poder 

executivo. As dificuldades, nesse sentido, esbarram em questões sensíveis como separação 

dos poderes e ativismo judicial, reserva do possível e discricionariedade administrativa na 

fixação das prioridades políticas e das ações para consecução das políticas públicas 

estabelecidas.  

Não obstante, a jurisdição constitucional continua a exercer papel relevante 

na manutenção da força normativa da Constituição. E se é assim, a tentativa de formulação de 

uma hermenêutica constitucional consistente é, nesse sentido, indispensável à vigilância 

crítica das decisões constitucionais quanto à responsabilidade – que, afinal, é de todos – de 

evitar que a Constituição finde por simbolizar nada mais do que uma “folha de papel” sem 

valor. 

 

2.2 NORMAS CONSTITUCIONAIS: ESPÉCIES E APLICABILIDADE 

As diversas espécies de normas constitucionais são estabelecidas e 

classificadas a partir dos mais variados critérios e com respeito a esses critérios, a partir das 

mais diferentes perspectivas. No relacionamento com o tema dos princípios, assume relevo, 

                                                           
141 Sobre as omissões legislativas inconstitucionais vide, por todos: ROSA, André Vicente Pires. Omisiones 
Legislativas y su Control Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
142 O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, declarar a omissão legislativa 
quanto ao dever constitucional em editar lei que regulamente o exercício do direito de greve no setor público e, 
por maioria, aplicar ao setor, no que couber, a lei de greve vigente no setor privado (Lei nº 7.783/89) enquanto 
persistente a mora legisativa. 
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sobretudo em razão da decisiva contribuição em direção ao reconhecimento de sua 

normatividade (força vinculativa), a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia 

ou aplicabilidadeF

143
F.  

Como grande parte dos conceitos jurídicos, o termo aplicabilidade não é 

empregado de maneira unívoca.  

Nesse sentido, vale o recurso às lições de Meirelles Teixeira que, ao 

enfrentar o problema, reduz sua complexidade, definindo “aplicabilidade”, em sinônimo de 

eficácia ou executoriedadeF

144
F, como “a possibilidade de produzir efeitos jurídicos” ou “a 

qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as 

situações, relações e comportamentos de que cogita”F

145
F.  

                                                           
143 Fixada, assim, a importância da questão da eficácia para a teoria dos princípios, exclui-se, de logo, o exame 
das classificações das espécies de normas constitucionais formuladas a partir de outros critérios. Serão, no 
entanto, examinadas algumas classificações cunhadas sob o enfoque da eficácia normativa constitucional, a fim 
de reconstruir o caminho teórico rumo à caracterização dos princípios como espécie do gênero norma. 
144MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, 
p. 289. No que tange à aplicabilidade, confira-se, exemplificativamente, a teoria formulada por Jaap Hage e 
denominada reason based logic (RBL). Segundo essa teoria, a aplicabilidade das normas pressupõe sua 
existência e validade (“application,presuposes validity”) como também “a ponderação (balance) de razões contra 
e a favor da aplicação da regra (rule)”. Saber se uma regra (rule) é aplicável ao caso depende de que as razões em 
favor de sua aplicação superem (outweigh) as razões contra a sua aplicação. As razões contra e favor não se 
limitam às condições (hipótese) estabelecidas nas regras (rules), abrangem fatos e circunstâncias verificáveis 
apenas no caso concreto (p. 88-95). Os aspectos relativos à vigência, validade e eficácia, propriamente dita, 
conferem às normas apenas uma pretensão de aplicabilidade que somente se confirma pela consideração de 
razões concretas que não podem ser divisadas a priori. Essa definição está baseada na idéia de que a manipulação 
de regras (rules) sua racionalidade e justificação caracterizam-se pela superabilidade (defeasibility) (p. 15-23). 
Aí o termo “regras” é empregado em uma acepção ampla (para incluir a categoria das regras em sentido estrito). 
Por outro lado, Jaap propõe o abandono do termo “norma” (p. 201-2). HAGE, Jaap. Studies in legal logic. 
Springer, 2005, p. 15-202.  
145Esse seria, na visão de Meirelles Teixeira aqui expressamente avalizada, o conceito jurídico de eficácia. Não 
se pode deixar de assinalar que o termo é, por vezes, empregado em outra acepção. Alguns autores, entre eles 
Kelsen, referem-se à eficácia como observância e obediência efetiva das normas, no sentido de serem realmente 
aplicadas e obedecidas. Trata-se de característica exterior à norma e, conforme acentua Meirelles Teixeira, um 
fenômeno sociológico e não jurídico. A norma não observada, não acatada, é assim, socialmente ineficaz. Nesse 
caso, não haveria coincidência entre a vigência e eficácia jurídica e a eficácia sociológica, o que se caracterizaria 
como uma “patologia” decorrente do antagonismo entre sociedade e Direito. Isso, no entanto, é considerado, por 
Meirelles Teixeira, um fenômeno natural ou essencial à própria noção de norma jurídica como dever ser. Em 
suas expressas palavras, “Se a norma é ‘dever-ser’, pressupõe, logicamente, a possibilidade de ‘não-ser’. O 
Direito é mandado, e seria absurdo mandar-se aquilo que só pudesse acontecer de uma só maneira, da maneira 
ordenada. Essa oposição, essa tensão entre o fato social e a norma jurídica, são, portanto, até certo ponto 
normais, inevitáveis”. Isso tem para o autor a conseqüência de rejeição da “teoria do reconhecimento”, de 
Bierling, “que faz depender a vigência e a eficácia jurídica (e, portanto, a exigibilidade) da norma, de sua 
eficácia real, sociológica, de seu acatamento pela comunidade (reconhecimento). Com isso conclui Meirelles em 
frase lapidar, que “uma é a Constituição escrita, solenemente promulgada; outra é a Constituição vigente, isto é, 
desde logo aplicável, exigível, com força obrigatória; outra, afinal, é a Constituição aplicada, isto é, efetivamente 
cumprida, aplicada, eficaz”. MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1991. p. 289-309. No âmbito constitucional, a omissão legislativa e executiva em dar 
efetividade a preceitos da Constituição que estabelecem programas políticos, por exemplo, só repercute 
negativamente para a eficácia jurídica do preceito na medida em que não é combatida (sendo mesmo tolerada) 
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No que se refere à aplicabilidade ou eficácia das normas, a doutrina 

americana alude às self executing (cláusulas diretivas) e not self executing clauses (cláusulas 

mandatórias), para distinguir entre as normas que não dependem de regulamentação para 

incidir, sendo auto-aplicáveis, e aquelas que, por outro lado, carecem de regulamentação e, 

assim, não são suficientes em si, ou não são auto-aplicáveisF

146
F. 

Na Itália, o forjou-se a clássica bipartição entre normas preceptivas e 

normas programáticas. A diferença entre elas se estabelece, em primeiro lugar, quanto aos 

destinatários: enquanto as preceptivas teriam por destinatários o juiz e os cidadãos, as 

programáticas teriam por destinatário o legislador. Uma outra diferença é assinalada no que 

respeita ao objeto de cada um desses tipos de normas. Enquanto as preceptivas têm por objeto 

as relações privadas, as programáticas têm por objeto as competências estatais. Finalmente, a 

bipartição em preceptivas e programáticas guardaria ainda uma diferença de natureza: as 

normas preceptivas se caracterizam por serem concretas, completas e suscetíveis de aplicação 

imediata, já as programáticas encerrrariam alto teor de abstração e imperfeição, demandando 

“operações integrativas”F

147
F para sua aplicação. 

A esse respeito, Zagrebelsky apresenta classificação que distingue entre 

normas de eficácia direta, em cujos enunciados estão contidos todos os elementos necessários 

para que possam ser aplicadas diretamente; e normas de eficácia indireta, cuja estrutura não é 

suficientemente completa, a demandar uma intervenção de fonte subordinada (lei) como 

condição de sua aplicabilidade. Seriam desta segunda espécie normativa, as normas 

constitucionais de eficácia diferida, as normas de princípio e as normas constitucionais 

programáticasF

148
F. 

Foi, sobretudo, no seio da doutrina italiana que o problema das normas 

programáticas ganhou relevância e dimensão. A bipartição clássica negava caráter normativo 

às normas programáticas, enxergando-as como meros preceitos destinados apenas a exprimir 

filosofia de poder. 

                                                                                                                                                                                     
pelo órgão oficial (no caso brasileiro a Corte Constitucional) encarregado de impor sua observância ou a sanção 
pelo seu descumprimento. 
146 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 242. 
147 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 239. 
148 ZAGREBELSKY, G. Manuale di diritto constituzionale, volume primo, UTET, Torino, 1992, p. 104. Apud: 
ROSA, André Vicente Pires. Las omisiones legislativas y su control constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006..,p 163. 
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No Brasil, tornou-se célebre, nos últimos tempos, a classificação elaborada 

por José Afonso da SilvaF

149
F que segue a tendência tripartite que já vinha sendo sedimentada 

na doutrina italiana mais recenteF

150
F e distingue entre normas constitucionais de eficácia plena, 

normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada, 

assegurando normatividade a todas elas, bem como aptidão para produzir, pelo menos, algum 

efeito jurídico.  

Antes dele, Meirelles Teixeira já distinguia entre os dispositivos 

constitucionais de eficácia plena e de eficácia limitadaF

151
F. Na primeira espécie, incluem-se os 

preceitos dotados de aptidão para produzir todos os efeitos jurídicos essencialmente visados. 

Seria desse tipo, por exemplo, a disposição do art. 5º caput da Constituição Brasileira de 

1988. Diversamente, os dispositivos de eficácia ou aplicabilidade limitada, não dispõem de 

todos os elementos necessários à produção, desde logo, de todos os efeitos visados, porque 

alguns desses efeitos dependem da intervenção do legislador. Seria desse tipo, por exemplo, a 

disposição do art. 7º, XI, da Constituição Brasileira de 1988, que prevê a participação dos 

empregados nos lucros das empresas “conforme definido em lei”. 

Entre os preceitos de eficácia limitada, Meirelles Teixeira propõe uma 

subdivisão: normas programáticas e normas de legislação. As primeiras constituem 

“verdadeiros programas de ação social assinalados ao legislador”, e as segundas “não 

apresentam essa natureza ético-social”, inserem-se na organização da Constituição e, 

excepcionalmente, na parte relativa aos direitos e garantias fundamentaisF

152
F. 

                                                           
149 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2005, 6ª ed., 3ª 
tiragem.  
150 Sendo exemplo a elaborada por Pierandrei que inclui normas constitucionais com eficácia imediata, normas 
constitucionais com eficácia diferida e normas constitucionais programáticas. Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso 
de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 243. 
151 Vale, neste ponto, referir à ressalva feita pelo próprio autor no que tange à terminologia adotada. O adjetivo 
“plena” não é empregado no sentido de completa, exaustiva, pois, Meirelles Teixeira não desconhece que toda 
norma é sempre suscetível de novas aplicações e novos desenvolvimentos decorrentes da atividade do intérprete 
e, nesse sentido, incompleta. A plenitude a que alude é caracterizada pela aptidão para produzir, de logo, os 
objetivos essenciais, especificamente visados. MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de direito constitucional. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 320. 
152 Sobre a diferença entre normas programáticas e normas de legislação com eficácia limitada, Meirelles 
Teixeira escreve o seguinte: “o conteúdo das normas de legislação consiste, geralmente, em matéria de 
organização ou liberdade, (...) ao passo que o das normas programáticas, (...), consiste em matéria de natureza 
ético-social. Estas normas de legislação, dado o seu próprio conteúdo, em geral, não refletem nenhum choque de 
interesses e de ideologias, nenhum ‘compromisso’, como as normas programáticas e apenas deixam de produzir 
desde logo todos os seus efeitos por uma razão ‘instrumental’ ou técnica (...): impossibilidade realmente técnica 
de descer a Constituição a pormenores sobre todos aqueles órgãos, institutos, etc.”  MEIRELLES TEIXEIRA, J. 
H. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 323-330. 
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Aqui também há a ressalva expressa de que, embora limitada, “nenhum 

preceito constitucional é destituído de eficácia jurídica, pois nada existe inútil na 

Constituição”F

153
F. Mesmo as normas de eficácia limitada são, de logo, aptas a produzir alguns 

dos efeitos visados, pois “assinala[m] uma tarefa ao Congresso, revela[m] o espírito social da 

Constituição, impede[m] o Congresso de legislar em sentido contrário, etc”F

154
F.  

O problema consiste em determinar quando se está diante de um preceito 

dotado de eficácia plena ou, por outro lado, de um preceito com eficácia limitada, dependente 

de regulamentação legislativa.  

Algumas vezes essa distinção não oferece dificuldades ao intérprete, 

porquanto o próprio texto constitucional seja explícito quanto à necessidade de lei. Seriam 

exemplos de normas de eficácia limitada, por força de expressa referência à legislação 

complementar, o art. 85 e art. 173, §4º, da Constituição Brasileira de 1988. 

Acontece que muitas são as normas de eficácia limitada cuja redação não 

explicita a necessidade de regulamentação, como é o caso da maioria das normas 

programáticas. Nessas hipóteses, seria necessária a fixação de critérios para estabelecer quais 

os efeitos possíveis e imediatos, de logo, produzíveis e quais os efeitos pendentes de atividade 

legislativa. 

Seguindo as lições de Rui Barbosa, Meirelles Teixeira afirma que já há 

muito a doutrina americana teria formulado tentativa de fixar o conceito e as características 

dos “chamados preceitos auto-aplicáveis, a fim de distingui-los daqueles que dependem de 

medidas legislativas complementares para incidir plenamente”F

155
F.  

Citando a Suprema Corte Americana, no caso Davis vs. Baker, Meirelles 

Teixeira estabelece como linha divisória entre as duas categorias normativas o seguinte: “uma 

disposição constitucional é executável por si mesma quando, completa no que determina, lhe 

é supérfluo o auxílio supletivo da lei, para exprimir tudo o que intenta, e realizar tudo o que 

exprime”F

156
F. Ao lado desse critério, de exame minucioso do texto dos dispositivos 

constitucionais, figurariam espécies de dispositivos que, por sua própria natureza, têm de ser 

                                                           
153MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, 
.p. 291. 
154 MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1991, p. 290. 
155 MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional. Ob Cit. p. 300.  
156 Apud: MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional.. Ob Cit. p. 300. 
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considerados auto-executáveis. Seriam, assim, auto-executáveis as vedações e proibições 

constitucionais, os princípios constantes das Declarações de Direitos e as isençõesF

157
F. 

Em crítica aos critérios formulados pela doutrina americana, Meirelles 

Teixeira assinala que ela “não os pode fornecer uma visão ordenada e científica dos variados 

efeitos jurídicos das normas programáticasF

158
F e das demais disposições de princípio”F

159
F, ainda 

que lhes reconheça certos efeitos. Em primeiro lugar, porque nem todos os efeitos das normas 

programáticas são diferidos e, em segundo lugar, porque a expressão “não auto-executável” 

finda por negligenciar uma dimensão negativa das normas programáticas, consistente na 

determinação de limites à ação do legisladorF

160
F.  

Ainda sem escapar das lições de Meirelles Teixeira, cabe afirmar que o 

problema de aplicabilidade das chamadas normas programáticas não é novo, mas “tornou-se 

mais agudo e complexo” em conseqüência “do caráter social e de compromisso das 

Constituições modernas”.  

“a partir especialmente da Constituição alemã de Weimar (1919), 
manifestou-se como resultado da socialização do Direito uma decidida 
tendência (...) a incluir nas Constituições preceitos de Direito Civil, 
Administrativo, Processual, Fiscal etc. (...)  além de um número cada vez 
maior de disposições de princípio, também chamadas “normas 
programáticas”, algumas contendo diretrizes ou critérios gerais para a 
orientação da legislação futura”F

161
F.  

Segundo a lúcida observação de Meirelles Teixeira, o problema da 

programaticidade extrapola os limites do jurídico e não é decorrência exclusiva de uma 

dificuldade lingüística, mas, sobretudo, reflexo do cenário político do qual são fruto. Daí que 

“a história das ‘disposições programáticas’ é a mesma das modernas Constituições, ditas 

‘sociais’”F

162
F.  

                                                           
157 MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constituicional..Ob Cit .p. 309. 
158 Na definição de Paulo Bonavides, normas programáticas  são normas relativas a comportamentos futuros, 
prescrevem objetivos a serem perseguidos. Situam-se mais proximamente das questões relativas à proteção dos 
direitos sociais de 2ª geração, prestações positivas impostas ao Estado. Bonavides 233 Para Meirelles Teixeira, 
as normas programáticas encerram“promessa de legislação”. MEIRELLES TEIXEIRA, J.H. Curso de Direito 
Constitucional p. 324 
159 MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional..Ob cit. .p. 315. 
160 MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional..Ob Cit. .p. 316. 
161 MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional..Ob Cit. .p. 323. 
162 MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional .Ob Cit.. p. 324. 
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Com efeito, na base da formação das Constituições sociais encontram-se 

disputas políticas de interesses conflitantes, marcadamente traduzidos na oposição entre o 

ideal liberal burguês e as reivindicações sociais. É exatamente essa tensão que explica porque, 

por um lado, o ideal liberal burguês teve de ceder espaço às pretensões sociais e, por outro 

lado, porque apenas uma parte dessas reivindicações tenha conseguido ser inseridas na 

Constituição e entre elas, “algumas não tenham tido força de afirmar-se integralmente, de 

modo a determinar uma disciplina imediata e diretamente operativa (...), conseguindo ser 

acolhidas apenas ‘em princípio’”F

163
F. 

Não por outro motivo, Paulo Bonavides atribui à programaticidade do 

Estado Social a responsabilidade pelo “dissolvimento da normatividade da Constituição”, já 

que “as declarações que as inseriram dificilmente se prestavam a uma redução jurídica fácil, 

de modo a fazê-los ingressar na Constituição já dotados de aplicabilidade”F

164
F.  

A inserção na Constituição de inúmeras promessas não cumpridas reascende 

a controvérsia acerca da força normativa da Constituição, que tinha já em Lassale sido 

questionada à luz da realidade social. As observações de Lassale sobre os fatores reais de 

poder e a importância dos “canhões” para a “eficácia” da Constituição – muito embora a 

distinção entre eficácia jurídica e eficácia sociológica já esteja hoje sedimentadaF

165
F – 

reaparece no centro das preocupações teóricas daquilo que hoje é denominado de déficit de 

concretizaçãoF

166
F. 

Muitos dos problemas sentidos em relação à programaticidade, portanto, 

derivam da resistência em lhes conferir eficácia jurídica. Segundo Crisafulli,  

“uma vez que se considerem as normas programáticas ‘não executáveis’, 
isto é, despida de toda e qualquer eficácia jurídica, será muito fácil, sempre 
que certas normas constitucionais se mostrarem ‘incômodas’, por ferirem ou 
de qualquer modo prejudicarem certos e determinados interesses, evitar-se 
sua aplicação: bastará classifica-las como programáticas”F

167
F.  

E, de fato, por algum momento a jurisprudência italiana – no que era 

seguida por parcela representativa dos doutrinadores inclusive a propósito de outros 

                                                           
163 Apud: MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional..Ob. Cit. p. 326. 
164 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 233. 
165 A esse respeito vide nota de rodapé 148 supra. 
166 Sobre o assunto remete-se a Marcelo Neves, A Constitucionalização Simbólica, São Paulo: Martins Fontes, 
2007. 
167 Apud: MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional..Ob Cit. .p. 327. 
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ordenamentos – inclinou-se no sentido de negar eficácia jurídica imediata às normas 

programáticas, que seriam meras recomendações “dirigidas ao legislador futuro”F

168
F. 

Felizmente, essa visão da programaticidade foi superada, sobretudo, com a 

sedimentação das idéias de força normativa da Constituição e Unidade ConstitucionalF

169
F. 

Atualmente, já não mais se questiona a aptidão dessas normas jurídicas à produção imediata 

dos seguintes efeitos: (i) mandato ao legislador ordinário para que edite a regulamentação 

necessária à sua eficácia plena, o que corroborado pela previsão constitucional, no caso 

brasileiro, de remédios ou garantias manejáveis em face da omissão legislativa (mandado de 

injunção); (ii) condicionamento da legislação futura, impedindo que se legisle em sentido 

contrário, sob pena de inconstitucionalidade; (iii) revogação das leis anteriores incompatíveis; 

(iv) eficácia interpretativa, condicionando a aplicação e interpretação das demais normas da 

Constituição; (v) eficácia integradora; (vi) condicionamento da atividade discricionária da 

Administração e do Poder Judiciário; (vii) criação de situações jurídicas subjetivas, de vínculo 

ou de vantagem. 

O reconhecimento de normatividade às disposições programáticas 

reconcilia, no dizer de Paulo BonavidesF

170
F, o fundamento político e o fundamento jurídico da 

Constituição e abre caminho para que se assentem as bases da normatividade dos princípios 

constitucionais, cujas dimensões de eficácia, em tudo, assemelham-se àquelas que se atribui 

às normas programáticas – que, aliás, não por acaso, por vezes são enxergadas como 

verdadeiros princípios. 

 

 

 

 
                                                           
168 Cf. PALLIERI, Balladore. Apud: MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional..Ob 
Cit..p. 333. 
169 Deve-se a Hesse, em especial, as formulações acerca da força normativa da Constituição e da unidade 
constitucional. O tema será retomado a seguir. Para uma análise aprofundada vide: HESSE, Konrad. A Força 
normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991; HESSE, Konrad. Elementos de 
Direito Constitucional da República alemã. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998. Para uma 
análise crítica dos princípios de interpretação constitucional propostos por Hesse: SILVA, Virgílio Afonso da. 
Sincretismo Metodológico. In: Interpretação Constitucional..pp. Para uma abordagem crítica da teoria da 
unidade da Constituição vide: MÜLLER, Friedrich. Unidade do Ordenamento Jurídico. In: MÜLLER, 
Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob Cit. pp 165-176. 
170 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, Ob. Cit., p. 237. 
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2.3 UMA ABORDAGEM TEÓRICA DOS PRINCÍPIOS 

 

O processo de constitucionalização do Direito finda por rechear a 

Constituição de normas cujos enunciados apresentam-se estruturados à maneira geralmente 

atribuída aos princípios. Essa invasão constitucional de normas com tal conformação, marca 

as investigações no Direito constitucional com o “paradigma dos princípios”F

171
F.  Acentuando 

das conseqüências da constitucionalização do Direito, Humberto Ávila anota, perspicazmente, 

“que a teoria constitucional vive hoje a euforia do que se convencionou chamar Estado 

Principiológico”F

172
F.  

As transformações trazidas pelo processo de constitucionalização do Direito 

vêm acompanhadas por um crescente movimento de reconhecimento da normatividade da 

Constituição e, em paralelo, dos princípios. Por esse motivo, procede a afirmação de Paulo 

Bonavides de que “sem aprofundar a investigação acerca da função dos princípios nos 

ordenamentos jurídicos não é possível compreender a natureza, a essência e os rumos do 

constitucionalismo contemporâneo”F

173
F. E continua afirmando que 

 “A inserção constitucional dos princípios ultrapassa, de último, a fase 
hermenêutica das chamadas normas programáticas. Eles operam nos textos 
constitucionais da segunda metade deste século uma revolução de 
juridicidade sem precedente nos anais do constitucionalismo. De princípios 
gerais se transformam, já, em princípios constitucionais”F

174
F. 

Mas da assertiva acima decorre imediatamente uma pergunta: o que, 

realmente, distingue os princípios gerais de direito dos princípios constitucionais?F

175
F Em uma 

palavra, a resposta é normatividadeF

176
F. 

                                                           
171 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2005, 3ª edição., p. 42. 
172 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. Ob Cit., p. 
24. 
173 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, 22ª edição, p. 
258. 
174 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, 22ª edição, p. 
259. 
175 Sobre o tema, Eros Grau assinala a existência de quatro categorias de princípios que não podem ser 
confundidas: os princípios constitucionais explícitos, os princípios constitucionais implícitos, os princípios gerais 
de direito e os princípios teoréticos. Os princípios explícitos são encontrados expressamente nos textos das 
normas constitucionais, como, por exemplo, o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da 
Constituição brasileira de 1988). Os princípios implícitos são inferidos a partir da análise de um ou mais 
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Os princípios gerais de direito, de origem privatística, sempre foram vistos 

como diretrizes para a integração de lacunasF

177
F. Estiveram, portanto, confinados à função 

integradora e, por muito tempo, lhes foi negado o caráter normativo, senão como fonte 

secundária. Aparecem referidos em muitos ordenamentos, qual o brasileiro, que no art. 6º da 

Lei de Introdução ao Código Civil, expressamente estabelece o recurso aos princípios gerais 

como método para colmatar lacunas. 

Com efeito, conforme inventário doutrinário elaborado por Vicente RáoF

178
F, 

os princípios gerais de direito sempre foram associados a idéias de “direito natural”, 

“equidade”, “natureza das coisas” ou “ciência ou filosofia do direito”. Mesmo após 

positivação no corpo dos textos constitucionais, foi longo o caminho evolutivo no sentido de 

afirmar sua força vinculativa ou eficácia jurídica.  

O reconhecimento de força obrigatória aos princípios materializa aquilo que 

eles têm em comum com as regras: o caráter normativo, a qualidade de normas jurídicas. No 

dizer de José Afonso da Silva: “todas as disposições constitucionais têm a estrutura lógica e o 

sentido das normas jurídicas. São imperativos que enlaçam dois ou mais sujeitos de uma 

                                                                                                                                                                                     
preceitos, como é exemplo o princípio da motivação do ato administrativo (art. 93, X, da Constituição de 1988). 
Já os princípios gerais de direito seriam, segundo Eros Grau, recolhidos no direito pressuposto que subjaz ao 
direito positivo, qual a vedação do enriquecimento sem causa. Finalmente, os princípios teoréticos são 
elaborados no âmbito da Teoria do Direito, em nível conceitual, sendo exemplos as noções de ordenamento, 
sujeito de direito, direito subjetivo, competência etc. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 2005, 3ª ed., p. 42-5 e 136-152. Rothenburg, no 
entanto, identifica os princípios gerais de direito com os princípios constitucionais. ROTHENBURG, Walter 
Cladius. Princípios Constitucionais. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2003, 2ª tiragem, p. 81. In 
litteris: “Princípios constitucionais não são outros que os princípios gerais de Direito: preceitos que consagram 
os valores mais importantes (ou cuja chancela jurídica é reputada mais conveniente) num determinado contexto 
histórico, e que só podem faze-lo adequadamente por meio de enunciados vagos e ajustáveis. Devem os 
princípios ser reconhecidos como autênticas normas jurídicas, comando vazados em linguagem deôntica 
(prescrittiva) ainda que não se identifiquem com as outras espécies jurídico-normativas”. 
176A normatividade é afirmada como critério distintivo entre princípios constitucionais e os princípios gerais do 
direito, de maneira expressa, em Souto Borges.  In litteris: “princípio tomado aqui, também ele, como norma 
(norma-princípio) e não algo diverso como, p. ex., os fluidos ‘princípios gerais do direito”. BORGES, Souto 
Maior. Pró-dogmática....Ob Cit,  p. 143 
177 SANTOS, Gustavo Ferreira. O Princípio da proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: Limites e Possibilidades. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 4. 
178 Sobre a natureza dos princípios gerais de direito, Vicente Ráo arrola cinco correntes doutrinárias principais, a 
saber: “a) os princípios gerais de direito correspondem aos do direito natural (corrente encabeçada por Del 
Vecchio); b) são princípios que se equiparam aos ditados pela equidade (Borsari, Giorgi etc.); c) são os que 
decorrem da natureza das coisas (Geny, Espíndola, etc.); d) são os de caráter universal, ditados pela ciência e 
pela filosofia do direito (Bianchi, Pacchioni, Belviláqua etc.); e) são, para cada povo, os resultantes de seu 
sistema jurídico (exs.: o art. 12 do Código Civil italiano; Fada e Bensa, nota ao 23, v. I, das Pandectas de 
Windscheid etc.)”. RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, 6ª ed., p. 301-2. 
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relação”F

179
F. Ou, ainda, nas palavras de Riccardo Guastini, “num certo sentido, é óbvio que 

também os princípios são normas, ou seja, enunciados do discurso prescritivo, dirigidos à 

orientação do comportamento”F

180
F. 

A afirmação de que a “norma jurídica é gênero que alberga, como espécies, 

regras e princípios” 
F

181
F, parece, hoje, lugar comum, pois amplamente difundida quase que sem 

a necessidade de fundamentação. 

Acontece que essa tal “obviedade” – a ser tomada com suspeita, 

especialmente, no âmbito da ciência jurídica – nem sempre foi aceita. Aliás, por certo 

período, predominou a “obviedade” oposta. 

Num primeiro momento, os princípios constitucionais sequer eram 

reconhecidos como espécie da categoria normativa. Em razão de sua suposta “natureza 

transcendente”, eram compreendidos como meras “exortações”, preceitos de ordem moral ou 

política, desprovidos de normatividade, aplicabilidade e força vinculativa. Essa conclusão, 

aliás, alinhava-se, como visto, à noção de que a própria Constituição – “repositório natural 

dos princípios”, lugar de conexão entre o político-social e o jurídico –  também não 

representaria um corpo dotado de verdadeira força normativaF

182
F.   

A esse respeito, basta referir, exemplificativamente, às afirmações feitas por 

Villari, na Itália. Para este autor, a Constituição seria mera manifestação de vontade e, não 

norma jurídica. Apenas no âmbito da coincidência entre a Constituição de fato e a 

Constituição jurídica é que seria possível falar em obrigatoriedade das normas 

constitucionaisF

183
F.  

No que se refere aos princípios, até bem recentemente prevaleceu o 

entendimento de que seriam meras diretrizes ou orientações, sem caráter obrigatório, portanto, 

como é prova decisão da Corte Constitucional italiana de 1956, citada por BonavidesF

184
F. 

                                                           
179 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. Ob Cit. p. 51. Não cabe aqui discorrer 
sobre as diversas teorias acerca da estrutura lógica das normas, mas não se desconhece a existência de 
controvérsia doutrinária sobre se as normas encerram, por exemplo, imperativos, juízos hipotéticos ou juízos 
disjuntivos. Sobre isso remete-se a: KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado, 4ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. e Teoria Pura do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
180 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 186. 
181 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre Interpretação e aplicação do Direito. Ob. Cit., p. 45. 
182 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios Constitucionais. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris 
Editores, 1999, segunda tiragem, 2003, p. 13. 
183 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob. Cit. p. 235. 
184 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob. Cit. p. 257. 
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Aliás, chegou-se a refutar, em absoluto, a compatibilidade dos princípios com o valor da 

segurança jurídica, “em função da impossibilidade de determinação ou por causa de sua 

necessária carência de força jurídica”F

185
F. 

No caminho percorrido até o reconhecimento da normatividade dos 

princípios, podem ser destacadas três fases teóricas distintas. A primeira delas é normalmente 

identificada com a Escola Histórica, vinculada à concepção positivista. Trata-se do momento 

em que os princípios ingressam nos Códigos, como válvula de segurança que garante o 

império da lei, exercendo função harmonizadoraF

186
F. Ainda aqui figuram como meras pautas 

programáticas supralegais carentes de normatividade, induzidos por via de abstração e 

generalizações sucessivas do próprio ordenamento jurídicoF

187
F 

Essa concepção sofre forte crítica, a partir do discurso inaugural de Del 

VecchioF

188
F. O resgate das concepções jusnaturalistas apanha os princípios em uma segunda 

fase teórica que os vai remeter a uma “esfera abstrata” ou “dimensão ético-valorativa”. Os 

princípios são, então, alçados à condição de axiomas jurídicos ou verdades universais de 

justiça com caráter supralegal e função integradora para suprir as lacunas da leiF

189
F. Nessa fase 

reconhece-se a existência de princípios implícitos de direito natural, válidos 

independentemente do ordenamento positivo. 

Com efeito, ainda quando a teoria dos princípios encontrava-se sob forte 

influência das noções de direito civil, F. Clemente vai afirmar que, assim como quem nasce 

adquire existência física, independentemente de inscrição no registro civil, também os 

princípios gozam de vida própria, figurem ou não nos CódigosF

190
F.  

Embora a definição de F. Clemente possa, de certo modo, ser associada a 

uma concepção jusnaturalistaF

191
F, representa passo importante para a dignidade normativa dos 

                                                           
185 FLÓREZ-VALDÉZ, Joaquín Arces y. Los Princípios Generales del Derecho y su Formulación 
Constitucional. Madrid, 1990, p. 37. Apud: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 266. 
186 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 262. 
187 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos: Teoria geral e dogmática. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 261. 
188 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos: Teoria geral e dogmática. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 261. 
189 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 262. 
190 F. de CLEMENTE, El método en la aplicación del Derecho Civil. In: Revista de Derecho Privado., ano IV, 
n.º 37, out. 16, p. 290. Apud: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2008, 22ª ed., p. 256.  
191 A familiaridade da definição de F. Clemente com o pensamento jusnaturalista pode ser extraída a partir de 
afirmações como a de que os princípios seriam “a razão intrínseca do direito”. 
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princípios, com acenar no sentido de que há algo mais a ser extraído do sistema jurídico do 

que os Códigos (ou melhor, na visão positivista criticada pelo autor, os textos dos códigos) 

parecem sinalizar. 

No entanto, ao concluir que os princípios representam “o pensamento 

diretivo que domina e serve de base à formação das disposições de direito”F

192
F, F. Clemente 

exclui o caráter de normatividade dos princípios e os reenvia a uma suposta categoria “supra-

normativa” o que, sobre pretender conferir-lhes gravidade, finda por apequenar sua eficácia.  

Segundo Paulo Bonavides, uma mudança de orientação no debate começa a 

ser observada a partir de Crisafulli, a quem é atribuída a afirmação, em caráter precursor, da 

normatividade dos princípios: “princípio é, com efeito, toda norma jurídica enquanto 

considerada como determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a 

pressupõem”F

193
F. 

Ao reconhecer o status normativo dos princípios, Crisafulli não se furta de 

especificar a eficácia jurídica daí decorrente. 

“todas as disposições de princípio, inclusive as programáticas, têm conteúdo 
e valor normativo, mesmo aquelas raríssimas, que não chegam a ser 
disposições, seja pela excessiva indeterminação de sua formulação, seja pela 
irrelevância jurídica de seu objeto – como, por exemplo, na Constituição 
italiana, afirmações como esta: ‘A República promove o desenvolvimento 
da cultura, a pesquisa científica’ ou ‘A República favorece o acesso à 
poupança popular’ (..) deve-se reconhecer um certo valor jurídico, sob o 
aspecto da motivação autêntica de dispositivos constitucionais”F

194
F. 

Enquanto verdadeiras normas, os princípios apresentariam eficácia uma 

eficácia mediata, relativa à programaticidade de seu conteúdo, como também uma eficácia 

imediata, por influir diretamente na interpretação das demais normas. A eficácia dos 

princípios, portanto, não se exaure na “aplicabilidade às relações que forma o respectivo 

                                                           
192 F. de CLEMENTE, El método en la aplicación del Derecho Civil. In: Revista de Derecho Privado., ano IV, 
n.º 37, out. 16, p. 290. Apud: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2008, 22ª ed., p. 256. 
193 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 22ª edição, p. 257. 
194 Apud: MEIRELLES TEIXEIRA, J. H. Curso de Direito Constitucional. Ob Cit. p. 314. 
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objeto”, mas representa relevante papel no que se refere à função interpretativa e construtiva 

“que os caracteriza dinamicamente entre as normas do sistema”F

195
F. 

Assumindo posição a meio caminho dessas formulações, Betti vai 

reconhecer nos princípios os efeitos interpretativos e programáticos referidos por Crisafulli, 

mas, no entanto, negar com veemência a possibilidade de lhes ser atribuída força normativa: 

“De fato, essa tentativa [de reduzir e traduzir em termos preceptivos os 
princípios gerais] não consegue conferir a esses princípios uma eficiência 
vinculativa e bem definida, que imponha uma observância plena, rigorosa e 
controlável desses princípios, mas vale para confirmar seu valor de critérios 
diretivos para a interpretação e de critérios programáticos para o progresso 
da legislação”F

196
F. 

Na visão de Emílio Betti, os princípios encerram “virtualidade” e “força de 

expansão”, de “índole valorativa e axiológica”, que “se afirmam com base em situações 

históricas contingentes”. Essa contingência e a força de expansão não se conformam em 

formulações preceptivas precisas (típica das normas) e, portanto, toda tentativa nesse sentido 

é ilusória e fadada ao fracassoF

197
F. 

Como se vê, apesar de plantado germe com as lições de Crisafulli, a 

normatividade dos princípios ainda encontrou, no passado recente, resistência à sua 

afirmação. A força obrigatória e normativa dos princípios, entretanto, somente será 

sedimentada com movimentos constituintes das últimas décadas em que afirmam-se as 

tentativas de superação da visão positivista do DireitoF

198
F.  

Na atualidade, é, sobretudo, com Dworkin e Alexy que as investigações 

teóricas no campo dos princípios ganham maior destaque dentro da Teoria do Direito e, em 

conseqüência, no âmbito do Direito Constitucional, onde a referência a princípios se verifica 

de maneira mais acentuada e problemática. 

                                                           
195 CRISAFULLI, Vezio. La Constituzione....p. 17. Apud: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 273. 
196 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos: Teoria geral e dogmática. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 261. 
197 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos: Teoria geral e dogmática. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 264-271. 
198 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 282. 
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Com efeito, Alexy é categórico em afirmar que os princípios, assim como as 

regras, diz o que “deve ser” e, nesse sentido, podem ser formulados com o recurso a 

expressões deônticas básicas do “mandato, la permisión y de la prohibición”F

199
F.  

A partir da obra desses autores desponta como uma quase unanimidade a 

crença de que a maneira de operar com princípios exige uma nova perspectiva, “uma nova 

hermenêutica constitucional”, portanto. Propaga-se, por um lado, a idéia de superioridade ou 

hegemonia dos princípios em relação às regrasF

200
F, e, por outro, a visão de que a aplicação 

dessa espécie de norma – em contraposição às regras – deve observar mecanismo próprio 

amplamente denominado de “ponderação”. 

Nada obstante, as dificuldades em torno dos princípios nem de longe 

parecem ter sido solucionadas. O reconhecimento de força normativa, sobre ter importância 

significativa para a hermenêutica constitucional da atualidade, figura – apesar de todo o 

esforço doutrinário – como simples ponto de partida na teoria dos princípios.  

Ainda subsistem renitentes questões acerca da operacionalidade e 

aplicabilidade dos princípios, sua eficácia e os limites à manipulação de seus conteúdos, por 

exemplo. Vale lembrar que não há sequer consenso – ou mesmo uma posição majoritária – 

sobre o aspecto básico da distinção (e sua utilidade) entre princípios e regras. E, além de tudo 

isso, persiste a problemática de fixação de estrutura e limites racionais ao método ou técnica 

de ponderação – tal como formulada, principalmente, na esteira do pensamento de Alexy – 

considerado como via exclusiva da aplicação dos princípios. 

Não são poucas as objeções doutrinárias acerca da ausência de critérios 

seguros que permitam controlar a subjetividade e a discricionariedade (e, no extremo, o 

arbítrio) nas decisões quando se trata de manejar princípiosF

201
F.  

                                                           
199 ALEXY, Robert. Teoria de los Derecho Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios, 2002, p. 83. 
200 Nesse sentido é a opinião de Paulo Bonavides, Canotilho, Luís Roberto Barroso, Celso Antônio Bandeira de 
Mello, Rodolfo Viana Pereira, entre tantos outros. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed.. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
Coimbra: Almedina, 2005, 7ª ed. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2008, 6ª ed., MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
Malheiros, 2004, 21ª ed.; PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica Filosófica e Constitucional. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007, 2ª edição. 
201 Nesse sentido vide: ALEXANDER, Larry. KRESS, Kenneth. Contra os princípios jurídicos. In: 
MARMOR, Andrei. Direito e Interpretação. Martins Fontes, 2000, 1ª edição. FIGUEROA, Alfonso García. 
Princípios y positivismo jurídico. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 1998. 
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Os desafios ainda são muitos, vez que algumas das conclusões sobre a teoria 

dos princípios hoje afirmadas quase como unanimidade, não resistem a uma crítica apurada. É 

o que se pode dizer dos critérios de distinção entre princípios e regras e, em especial, da 

afirmação repetida de maneira um tanto irrefletida de que princípios, ao contrário das normas, 

carecem de “ponderação”.   

 

2.3.1 Distinção entre princípios e regras 

Até aqui, o termo “princípio” foi empregado sem que se fizesse qualquer 

referência prévia a uma definição ou preliminar terminológica; e, no entanto, é possível 

afirmar que a ausência dessa providência não tenha sido de todo prejudicial à compreensão 

das idéias já expostas. Isso se deve precisamente ao fato de que “princípio” possui, como, 

aliás, todos os signos lingüísticos que permitem a comunicação, um conteúdo semântico 

mínimo, recolhido do uso em linguagem que se faz do termo.   

De uma maneira geral, e embora com variações, pode-se dizer que 

“princípios” são, em direitoF

202
F, comumente associados à idéia de orientações, de caráter 

fundamentalF

203
F. Embora seja esse o uso lingüístico mais comum atribuído ao termo, não é o 

único. E, embora sejam muitas as acepções, pode-se dizer que a quase totalidade das 

definições formuladas para o termo tem como temática central a preocupação em estabelecer 

uma distinção entre princípios e regrasF

204
F.  

Na definição do conceito de princípios são destacadas, em geral, as 

seguintes características: elevado grau de abstração, carga valorativa, generalidade, 

                                                           
202 Numa acepção comum a todas as ciências, Miguel Reale define princípios como “verdades ou juízos 
fundamentais, que servem de alicerce ou garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema 
de conceitos relativos a dada porção da realidade. Às vezes também se denominam princípios certas proposições 
que, apesar de não serem evidentes ou resultante de evidências, são assumidas como fundantes da validez de um 
sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários”. REALE, Miguel. Filosofia do 
Direito. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 60.  
203 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 229-30. 
204 Definição do conceito de princípio e distinção entre princípios e regras estão imbricadas – porque toda 
definição deve apartar o conceito definido dos conceitos afins e, no caso dos princípios, a afinidade se dá com as 
regras. Riccardo Guastini apresenta visão particular ao afirmar que a característica de regra ou de princípio, não 
é uma questão de fato, mas apenas de valoração do legislador ou, mais comumente, do intérprete. Conclui, ainda 
que “não é absolutamente claro quais as propriedades deva ter uma norma para merecer o nome de princípio”. 
GUASTINI, Ricardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 186.  



 

 

72

indeterminação, papel fundamental (situam-se na base do ordenamento) e fundante 

(constituem a ratio das normas)F

205
F. 

As diversas teorias sobre os princípios propõem definições que combinam 

todas ou algumas das características acima referenciadas com outros e específicos parâmetros 

de diferenciação. Em comum, tem-se a visualização dos princípios em oposição com uma 

outra categoria normativa: a categoria das regrasF

206
F.  

Segundo Guastini, vários são os critérios sugeridos para a distinção entre 

princípios e regras. Anota, em especial, seis: (i) grau de generalidade; (ii) grau de 

indeterminação; (iii) caráter programático; (iv) hierarquia elevada no sistema de fontes; (v) 

função importante e fundamental; (vi) função interpretativa, porquanto dirigidos ao órgão de 

aplicaçãoF

207
F. 

Inventário similar é apresentado por Canotilho: (i) grau de abstração – 

princípios são mais abstratos e as regras mais concretas; (ii) grau de determinabilidade – os 

princípios são vagos e indeterminados e, por isso, “carecem de mediações concretizadoras”; 

(iii) caráter de fundamentabilidade no sistema das fontes – princípios têm natureza 

estruturante e papel fundamental em razão de sua posição hierárquica superior; (iv) 

proximidade da idéia de direito – princípios são standards radicados nas exigências de justiça, 

as regras podem apresentar conteúdo meramente funcional; (v) natureza normogenética – 

princípios são fundamentos de regrasF

208
F. 

Humberto Ávila fala em três critérios distintivos geralmente empregados 

para apartar princípios de regras: (i) critério do caráter hipotético-condicional – regras 

apresentam estrutura condicional porque conectam hipótese e conseqüência, ao passo que os 

princípios são desprovidos de estrutura condicional; (ii) critério do “modo final de aplicação” 

– regras são aplicadas do modo definitivo “tudo ou nada”, enquanto princípios são aplicados 

de modo gradual “mais ou menos”; (iii) critério do “conflito normativo” – a antinomia entre 

regras consubstancia verdadeiro conflito (que impõe a invalidade de uma das regras ou a 

                                                           
205 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2005, p. 
1086-7. 
206 Evidentemente, a dicotomia entre princípios e regras pressupõe o reconhecimento de normatividade a ambos. 
A delimitação da linha divisória entre essas duas categorias assume importância na medida em que elas são 
situadas como espécie do gênero norma. 
207 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 95. 
208 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2005, p. 
1086-7. 
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formulação de uma exceção), a antinomia de princípios se resolve pela “ponderação” que 

atribui uma dimensão de peso a cada um delesF

209
F. 

Por sua vez, Walter Rothenburg refere a quatro: (i) distinção de natureza, 

(ii) distinção formal, (iii) distinção funcional e (iv) distinções quanto à incidência 

(aplicação)F

210
F.  

Embora sejam muitas e distintos os critérios em que se baseiam, acredita-se 

que as propostas de distinção entre princípios e regras podem ser didaticamente agrupadas sob 

duas rubricas principais: a concepção débil ou fraca, marcada pela posição de que a diferença 

entre as espécies é meramente de grau e a concepção forte, caracterizada por defender que a 

diferença existente tem natureza qualitativa.  

O agrupamento sob essas duas rubricas facilita a compreensão do tema uma 

vez que a maioria dos autores formula distinções que conjugam mais de um dos critérios 

inventariados acima. Pode-se dizer, exemplificativamente, que Alexy apresenta uma 

concepção forte, no sentido de identificar uma diferença qualitativa entres princípios e regras, 

perceptível não só em razão da estrutura lingüística do preceito (critério formal, critério 

hipotético-condicional, grau de indeterminabilidade, grau de abstração), como em função da 

maneira como são aplicados (critério modo final de aplicação, distinção quanto à incidência). 

 

2.3.1.1  Distinção fraca ou débil 

As propostas enquadradas sob essa rubrica, como dito, têm em comum a 

circunstância de atribuírem aos princípios e às regras uma diferença apenas de grau. Incluem-

se nesse rótulo as distinções elaboradas com base nos critérios de indeterminabilidade, 

generalidade e abstração. 

Segundo essa concepção fraca da distinção, princípios são normas de 

elevado grau de abstração, indeterminação e generalidade, na medida em que se destinam a 

                                                           
209 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios. ..Ob Cit...p. 45. 
210 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios Constitucionais. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 
2003, 2ª tiragem, 2003, p. 15-49. 
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um número indeterminado de situações e de pessoas, exigindo, por isso, mediação subjetiva 

do aplicadorF

211
F. 

A indeterminação e abstração de um princípio tem relação com a 

formulação lingüística do preceito que lhe dá suporte material. È dizer, segundo essa visão, as 

regras seriam “enunciados de significado (relativamente) preciso, enquanto os princípios, ao 

contrário, seriam enunciados dotados de um significado (altamente) elástico e/ou 

indeterminado”F

212
F. 

A vaguidade ou indeterminação seria conseqüência da circunstância de que 

os princípios ou não possuem um campo exato de aplicação ou veiculam um conteúdo 

teleológico ou programático. No primeiro caso, a vaguidade é inerente aos termos 

empregados no enunciado. O princípio da boa fé, por exemplo, encerra alto grau de 

indeterminação porque o próprio termo “boa fé” permite um número grande de possibilidades 

semânticas. 

No segundo caso, a indeterminação não é exclusiva da terminologia 

empregada, mas decorrente do fato de que o princípio enuncia uma finalidade ou objetivo que 

podem ser atingidos a partir de um número grande de alternativas concretas. Nas palavras de 

Guastini 

“Esses princípios possuem um conteúdo normativo indeterminado não só no 
sentido de que a sua formulação é (fatalmente) imprecisa, mas também no 
sentido de que as finalidades recomendadas por esses princípios podem ser 
perseguidas por meio de uma multiplicidade de meios alternativos. E, nesse 
sentido, a realização (ou aplicação) de tais princípios envolve um elevado 
grau de discricionariedade”F

213
F.   

Exemplificativamente, tome-se o art. 4ª, VI, da Constituição Federal 

brasileira de 1988 que enuncia regerem-se as relações internacionais em que a República 

Federativa do Brasil tome parte pelo “princípio da defesa da paz”. É evidente que na defesa da 

paz um sem número de medidas podem ser adotadas (v.g. a manifestação de repúdio a 

intervenções militares, a participação em comunidades internacionais de assistência 

comunitária, a proibição de comercialização de armas etc.). 

                                                           
211 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios. São Paulo: Malheiros, 
2006, 6ª ed., p. 84.  
212 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 185. 
213 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 190. 
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As críticas que são feitas ao critério da vagueza ou indeterminação podem 

ser sintetizadas no seguinte. Em um certo sentido, toda norma – e não apenas os princípios – 

porque veiculada por meio da linguagem, é indeterminadaF

214
F. Não é um bom critério, 

portanto, apartar duas espécies normativas com base naquilo que elas têm de comum. Por 

outro lado, a aplicação das normas não pode ser enxergada como um processo simples e 

puramente semântico. Assim, à luz do caso concreto é possível que uma aparente 

indeterminação converta-se em clareza diante dos fatos, e vice versaF

215
F. 

No que se refere à generalidade, apontado por Alexy como o critério distinto 

mais comumente empregadoF

216
F, os princípios seriam mais gerais por dirigirem-se a um 

número maior de pessoas. Em exemplo citado por AlexyF

217
F, a norma que assegura a todos a 

liberdade religiosa é, nessa visão, mais geral do que a norma que estabelece ser direito do 

preso converter outros presidiários a sua própria religião. Seguindo-se o critério da 

generalidade, a primeira norma poderia ser caracterizada como princípio, enquanto que a 

segunda assumiria feição de regra. 

No entanto, valem aqui às mesmas considerações pontuadas acima sobre o 

caráter de indeterminação e vagueza dos princípios. Pertinente, pois, a afirmação de Guastini 

de que “também a generalidade, não diferentemente da vagueza, é coisa graduável. Por outro 

lado, também a generalidade, não menos do que a vagueza, é uma propriedade comum tanto 

das normas quanto dos princípios”F

218
F. De novo, vale referir que não é um bom critério, 

portanto, apartar duas espécies normativas com base naquilo que elas têm de comumF

219
F. 

 

 

                                                           
214 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios. São Paulo: Malheiros, 
2006, 6ª ed., p. 85. 
215 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios. São Paulo: Malheiros, 
2006, 6ª ed., p. 86. 
216 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales....Ob. Cit. p. 83. 
217 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales....Ob. Cit. p. 83. 
218 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 190. 
219 Em favor da generalidade como critério distintivo, Boulanger preconiza que “há entre princípio e regra 
jurídica não somente uma disparidade de importância, mas uma diferença de natureza. (...) a generalidade da 
regra jurídica não se deve entender da mesma maneira que a generalidade de um princípio”. Na visão de 
Boulanger a regra contempla uma situação jurídica determinada, embora seja estabelecida para um numero 
indeterminado de fatos ou atos. Já os princípios “contém em estado de virtualidade um grande numero das 
soluções que a prática exige”. BOULANGER. Apud: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 267. 
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2.3.1.2 Distinção forte 

Ao lado das distinções fracas que entre princípios e regras enxergam uma 

diferença apenas de grau, situam-se as concepções fortes que apartam as duas categorias a 

partir de critérios qualitativos. 

Tradicionalmente, essa distinção de natureza aparece ligada aos seguintes 

critérios: funcional (função importante e fundamental), valorativo (conteúdo axiológico) e 

formal (ausência de estrutura hipotético-condicional). Modernamente, sobretudo a partir de 

Dworkin e Alexy, ajuntam-se a esses critérios outros elementos relativos à aplicação (critério 

do “modo final de aplicação” e critério do “conflito normativo”). Examinem-se, em primeiro 

lugar, os critérios tradicionais da distinção forte.  

A partir do critério funcional (função importante e fundamental ou 

normogenéticaF

220
F), pode-se dizer que princípios distinguem-se das regras pelo lugar que 

ocupam no ordenamento jurídico sendo considerados como fundamento de um conjunto de 

normas e, por isso, revestem-se de especial importânciaF

221
F. 

Jerzy Wróblewski adota esse tipo de distinção, ao definir princípios como 

“regras ou construções que servem de base ao direito enquanto fonte de sua criação, aplicação 

ou interpretação”F

222
F. No mesmo sentido posiciona-se Esser, já que para este autor “os 

princípios seriam normas que estabelecem fundamentos para que determinado mandamento 

seja encontrado”F

223
F.  

Esse critério de distinção, no entanto, não traz elementos suficientes para 

que se possa identificar, a partir de um preceito normativo – se é que de qualquer maneira isso 

é possível –, a qualidade de princípio ou de regra. Com efeito, se a distinção reside no caráter 

fundamental dos princípios em relação ao ordenamento jurídico e, apesar disso, não é 

objetivamente definido o que deva ser considerado fundamental, então, o reconhecimento de 

uma regra ou de um princípio depende exclusivamente da valoração subjetiva quanto à 

importância de um determinado preceito. Sem precisar as condições necessárias para que se 

atribua a uma norma a qualidade de fundamental ou fundante esse critério distintivo finda por 

                                                           
220 Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. .OB. Cit. p. .1161. 
221 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 187. 
222 WRÓBLEWSKI, Jerzy. ..Constitución y Teoria General de la Interpretación Jurídica. Madrid:Civitas, 1985, 
p. 317. apud: GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso. Ob cit. p. 136. 
223ESSER, ......Apud: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. São Paulo: malheiros, 2006, 6ª ed., p. 35 
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redundar em verdadeira tautologia: os princípios são as normas fundamentais e as normas 

fundamentais são os princípios. 

Por outro lado, esse critério exalta a importância dos princípios em 

detrimento das regras. Com efeito, tornou-se célebre a afirmação cunhada no âmbito do 

Direito administrativo – que, no Brasil, tem na figura de Celso Antônio Bandeira de Mello um 

de seus expoentes – no sentido de que o princípio tem mais importância do que as regras, por 

representarem alicerce do sistema jurídico, vetor de orientação da aplicação das regrasF

224
F. 

Na seara do Direito Constitucional, também Paulo Bonavides posiciona-se 

pela superioridade hierárquica dos princípios em relação às regras. Para ele a supremacia ou 

hegemonia dos princípios na pirâmide normativa é de caráter material não apenas formal, 

como se poderia suporF

225
F. 

Esse, no entanto, não é o entendimento adotado por Humberto Ávila: 

“Em geral, o correto é o contrário: descumprir uma regra é muito mais grave 
do que descumprir um princípio. E isso porque as regras têm uma pretensão 
de decidibilidade que os princípios não têm: enquanto as regras têm a 
pretensão de oferecer uma solução provisória para um conflito de interesses 
já conhecido ou antecipável pelo Poder Legislativo, os princípios apenas 
oferecem razões complementares para solucionar um conflito futuramente 
verificável”F

226
F.  

No entanto, também não parece correto afirmar uma suposta primazia das 

regras em relação aos princípios. Em primeiro lugar, porque a pretensão de decidibilidade das 

regras, em oposição aos princípios, é apenas aparente. Nenhum preceito normativo pode ser 

considerado, isoladamente, e antes de apreciadas as razões a favor e contra a sua aplicação, 

como definitivo à decisão de um caso concreto. Em segundo lugar, uma vez que a 

Constituição seja enxergada como um “todo” sistemáticoF

227
F, a conseqüência imediata que daí 

                                                           
224 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, 21ª 
edição. 
225 In litteris: “na medida em que os princípios são compreendidos e equiparados e até mesmo confundidos com 
os valores, sendo, na ordem constitucional dos ordenamentos jurídicos, a expressão mais alta da normatividade 
que fundamenta a organização do poder. (...) Os princípios, enquanto valores fundamentais governam a 
Constituição, o regime, a ordem jurídica. Não são apenas a lei, mas o Direito em toda a sua extensão, 
substancialidade, plenitude e abrangência”. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob Cit.p. 
282. 
226 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Ob cit, p. 90. 
227 É bem verdade que também a idéia de unidade não constitui uma unanimidade doutrinária. Confira-se a esse 
propósito: MÜLLER, Fridrich. Unidade do ordenamento jurídico. In: MÜLLER, Friedrich. Métodos de 
Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª ed., pp. 165-175. e SILVA, Virgílio 
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advém é que todas as normas constitucionais (regras ou princípios) gozam de mesma 

hierarquia. 

Entender em sentido diverso, por outro lado, implicaria admitir a existência 

de normas constitucionais inconstitucionaisF

228
F.  

Adotando-se o critério valorativo, pode-se dizer que os princípios 

distinguem-se das normas por veicularem conteúdo eminentemente axiológico. Os princípios 

veiculam valores, finalidades, enquanto as regras estabelecem condutas precisas.  

Acontece que o aspecto axiológico não é exclusivo dos princípios. Toda 

regra encerra em si uma finalidade, um objetivo que pode ser, com maior ou menor 

dificuldade, remetido indiretamente a uma opção valorativa. Uma prova de que também as 

regras expressão conteúdo axiológico são “os métodos de aplicação que relacionam, ampliam 

ou restringem o sentido das regras em função dos valores e fins que elas visam a 

resguardar”F

229
F, qual as interpretações restritiva, extensiva ou teleológica. 

Com base no critério formal, pode-se dizer que os princípios distinguem-se 

das regras por carecerem de estrutura hipotético-condicional. Nas palavras de Karl Larenz os 

princípios seriam 

“pensamentos diretivos de uma regulação jurídica existente ou possível, mas 
que ainda não são regras suscetíveis de aplicação, na medida em que lhes 
falta o caráter formal de proposições jurídicas, isto é, a conexão entre 
hipótese de incidência e uma conseqüência jurídica”F

230
F. 

Tomar o termo princípio nessa acepção pressupõe, portanto, uma distinção 

formal: princípios distinguem-se das regras porque não prescrevem condutas concretas (são 

desprovidos de estrutura hipotético-condicional), nem estabelecem sanções em caso de 

descumprimento. Segundo Ana Paula Barcellos 

                                                                                                                                                                                     
Afonso. Sincretismo Metodológico. Sobre o ordenamento jurídico enquanto sistema vide: CANARIS, 
Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbekeian, 2002, 2. ed. Advogando uma posição intermediária: GALUPPO, Marcelo Campos. Hermenêutica 
Constitucional e pluralismo. pp. 47-65 In: Hermenêutica e Jurisdição Constitucional, Del Rey, Belo Horizonte.  
228 Sobre o assunto vide: BACHOFF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Coimbra: Almedina, 1994. 
A questão da hierarquia ou primazia entre princípios e regras será retomada no Capítulo 4. 
229 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
malheiros, 2006, 6ª ed., p. 59. 
230 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa, 1999, 3ª ed., p.26 
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“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 que esse fim seja 
alcançado”F

231
F.  

José Afonso da Silva, por sua vez, afirma que os “princípios são ordenações 

que se irradiam e imantam o sistema de normas, são ‘núcleos de condensações’ nos quais 

confluem valores e bens constitucionais”. A idéia de núcleos de condensação é utilizada para 

representar o maior grau de indeterminação dos princípios, no sentido de que o seu enunciado 

normativo não estabelece especificamente a conduta a ser adotada, senão o fim ou efeito 

visado ou protegidoF

232
F. 

Também esse critério não fica infenso a críticas. Segundo Humberto Ávila, 

a existência de uma hipótese de incidência, ou uma estrutura hipotético-condicional, é 

“questão de formulação lingüística”. Assim, muitas normas que inicialmente podem ser 

caracterizadas como princípios, com base nesse critério, podem, simplesmente, ser 

“reformuladas de modo hipotético”F

233
F.  

Em termos mais modernos, porém, acrescenta-se a esses critérios, a idéia de 

que os princípios distinguem-se das regras pelo modo como são aplicados.  

DworkinF

234
F apresenta teoria particular para distinção entre princípios, com 

base em dois argumentos. As regras distinguem-se, em primeiro lugar, dos princípios porque 

sua aplicação é do tipo “tudo-ou-nada” (all or nothing fashion). O que significa dizer que ou a 

regra é válida e deve ser aplicada, ou não é válida e, então, não conta para a decisão.  

Segundo Dworkin, em nível teórico seria possível enunciar todas as 

exceções a uma determinada regra. Seria incompleto o enunciado de uma regra que não 

contemplasse todas as suas exceções. O mesmo não se verifica em relação aos princípios. O 

fato de que seja, em concreto, estabelecida uma exceção a um princípio, não prevista em seu 

enunciado, não o torna inválido. 

                                                           
231 BARCELLOS, Ana Paula. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional.Ob cit. P. 71 
232 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 22ª Ed. 
2003. 
233 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2006, 6ª ed., p. 41. 
234 DWORKIN, Ronald. O império dos direitos. p. 26.  
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Os princípios, por sua vez, apenas proporcionam razões que falam em favor 

de uma e/ ou outra decisão, sem que sejam necessariamente determinantes. Os princípios, 

então, indicam apenas uma razão em determinada direção, mas não significam, de logo, que a 

decisão em concreto deva, necessariamente ser tomada no sentido indicado pelo princípio. 

Distinguir princípios e regras apenas porque os primeiros dependeriam de 

interpretação para serem aplicados não parece um bom critério. Ora, toda aplicação de norma 

depende de mediação por interpretação e não pode ter sua incidência sobre um caso concreto 

totalmente pré-determinada apenas em função da forma como está enunciado o preceito que 

lhe serve de suporte material. 

Tem razão, portanto, Guastini em afirmar que a distinção proposta por 

Dworkin quanto ao modo de aplicação parece fundar-se na suposição de que a manipulação 

das regras “não dá lugar a dúvidas ou dificuldades, nem comporta escolhas discricionárias, 

mais ou menos como se (...) possuíssem (sempre ou quase sempre) um campo de aplicação 

claro e bem delimitado, sem margens de incerteza”F

235
F. 

Aqui também parece pertinente a afirmação de Juarez Freitas de que “os 

argumentos jurídicos [regras ou princípios] não gozam, felizmente, de definitividade, nem se 

prestam à formalização plena, tampouco a conclusões apodíticas”F

236
F. 

Além da distinção quanto ao modo de aplicação, Dworkin sustenta que os 

princípios apresentariam uma dimensão que não existe nas regras: a dimensão do peso ou 

importânciaF

237
F. Assim, quando dois princípios indicam soluções incompatíveis, a solução do 

conflito deve levar em conta o peso relativo de cada um deles. 

Em relação a esse argumento específico, Genaro Carrió objeta que a 

dimensão de peso não é exclusiva dos princípios, já que também as regras não podem ser 

consideradas absolutas para a decisão. Todas as regras, inclusive as mais específicas, possuem 

textura aberta e por isso contém exceções que não se pode previamente especificar de modo 

exaustivoF

238
F. 

                                                           
235 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 188. 
236 FREITAS, Juarez. A melhor interpretação vs. Única resposta correta. In: Interpretação Cosntitucional, p. 
325. 
237 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Ob. Cit. 27.  
238 CARRIÓ, Genaro. 226, Apud: GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso...p. 172. 
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Ambos os argumentos, entretanto, não são suficientes na tarefa de 

identificar quando se trata de princípio, ou quando, na realidade se está diante de uma norma. 

E não são suficientes pela simples razão de que não indicam as características de cada uma 

das espécies normativas, senão que apenas estipulam o método de aplicação, interpretação 

adequado para cada uma das espécies. Ou seja, reconhecendo um princípio serve ao intérprete 

a teoria de Dworkin apenas para indicar o caminho hermenêutico, mas não há nada nos dois 

argumentos acima que lance luzes sobre a estrutura lógica dos princípios de modo a ser 

possível apartá-los das regras.  

Partindo da teoria de Dworkin, mas pretendendo estabelecer critérios que 

permitam a identificação dos princípios e não apenas estabeleçam o modo de operar com eles, 

Alexy conclui que o ponto decisivo na distinção entre regras e princípios consiste em que “os 

princípios são mandatos de otimização”. Em outras palavras, os princípios seriam normas que 

ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas 

e reais existentesF

239
F. 

“Las reglas son normas que, dadas determinadas condiciones, ordenan, 
prohíben u otorgan un poder de manera definitiva. Así pueden 
caracterizarse como <<mandatos definitivos>>. Los derechos que se basan 
en reglas son derechos definitivos. Los princípios son normas do un tipo 
completamente distinto. Estos ordenan optimizar. Como tales, son normas 
que ordenan que algo debe hacerse en la mayor medida fáctica y 
juridicamente posible”F

240
F.   

O âmbito das possibilidades jurídicas à aplicação dos princípios é determinado, 

segundo Alexy, pelas regras e princípios opostos. A aplicação do princípio P1, que em tese indica a 

solução S1, depende da avaliação dos princípios P-x opostos que em tese indicam a solução S-x.  

Por isso, conclui Alexy, as regras determinam obrigações definitivas, 

enquanto os princípios estabelecem obrigações prima facie superáveis quando consideradas as 

circunstâncias do caso concreto (all things considered). Na colisão de princípios não se aplica 

a excludente “ou tudo ou nada”, já que não obrigam por si mesmos à adoção de uma única 

decisão.  

“Según Alexy, los conflictos de reglas y las colisiones de principios tienen 
en común que, en ambos os casos, la aplicación de las normas en conflicto 

                                                           
239 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios, 2002, p. 86. 
240 ALEXY, Robert. Derechos, Razonamiento jurídico y discurso racional. Distribuciones Fontamara, 
Colección de Ética, Filosofia del Derecho y Política, n.º 30, 1993, México, p.41 
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produce resultados incompatibles. Son supuestos de antinomia normativa 
(como cuando, por poner un ejemplo simple, se prohíbe detenerse en una 
determinada avenida y, a la vez, se obliga a respetar la luz roja de los 
semáforos: nadie, por razones lógicas, pude cumplir ambas as normas a la 
vez). Se diferencian en la forma de resolver el conflicto”F

241
F.  

Assim, o conflito de regras se resolveria ou pela introdução em uma das 

regras de uma cláusula de exceção, ou eliminando-se uma das regras pela declaração de sua 

invalidade. Já na colisão de princípios, segundo Alexy, um deles haverá de ceder, em maior 

ou menor grau, frente ao outro, sem que isso implique a sua invalidade, ou que tenha sido 

introduzida uma cláusula de exceção. O que ocorre é que, no caso concreto, os princípios 

assumem pesos diferentes e o conflito entre eles haverá de ser decidido em função da 

dimensão concreta desse “peso”F

242
F. O conflito principiológico, portanto, se resolve apenas no 

caso concreto e mediante a ponderação dos valores traduzidos em cada um delesF

243
F. 

Assim, um princípio que deixe de ser aplicado a uma determinada situação 

concreta, em função da precedência de outro princípio considerado de maior “peso” na 

solução do caso, não perde, por isso, sua validade e pode, perfeitamente, vir a ser aplicado em 

face de outro contexto fático-jurídico. A colisão de princípios geraria uma precedência 

condicionada, válida apenas para um determinado caso concreto. 

Para exemplificar sua teoria sobre a colisão de princípios, Alexy recorre a um 

precedente em que a Corte Constitucional alemã tinha de decidir se deveria ser realizada, ou 

não, audiência em instrução criminal contra um acusado que, devido às tensões da 

persecução, corria o risco de sofrer um infartoF

244
F. Nesse caso, o Tribunal teria identificado a 

existência de uma relação de tensão entre o dever do Estado de garantir uma aplicação 

adequada do Direito penal e a proteção do direito à integridade física do acusado. A solução 

do caso, que segundo Alexy configura típico exemplo de colisão de princípios, deveria ser 

obtida mediante a ponderação dos interesses opostosF

245
F. 

                                                           
241 MORESO, Jose Juan. Conflictos entre principios constitucionales In: CARBONELL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta, 2003, p.  113 
242 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón prática. Revista de Teoria y filosofia del 
derecho, Cidade do México, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Doxa nº 5, 1998, p. 143 
243 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
2002, .p 133 
244 BVerGE 51, 234. Cf. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 2002, .p 90. 
245 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
2002, .p 90. 
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A verificação em concreto pela prevalência de um ou outro princípio deve 

obedecer ao que Alexy denomina “lei de colisão” e é por ele formulada nos seguintes termos: 

“las condiciones bajo las cuales um principio precede a outro constituyen el supuesto de 

hecho de uma regla que expresa la consecuencia jurídica del principio precedente”F

246
F. 

O postulado da ponderação de interesses opostos, na colisão de princípios, 

identifica-se, segundo Alexy com a “máxima da proporcionalidade em sentido estrito”F

247
F. 

Na esteira da teoria elaborada por Alexy, situa-se a posição defendida por 

Hage Jaap para a distinção entre princípios e regras. Também Jaap adota distinção 

fundamentada na forma de aplicação. Embora aluda, em sua distinção, a aspectos formais 

(relativos à estrutura condicional) é precisamente o critério de aplicação que, para este autor, 

finda por definir quando se está diante de um princípio ou uma regra.  

Segundo Jaap, as regras são caracterizadas por assumir uma estrutura 

condicional, mediante a conexão de uma hipótese ao seu conseqüente (se as condições são 

satisfeitas então deve ser a conclusão). Essa característica, entretanto, ainda não é suficiente 

para apartar as duas categorias normativas, na medida em que Jaap admite a existência de 

princípios que apresentam conformação externa condicional.  

É que, ao lado dos princípios em sentido estrito (goals) – formulados como 

“mandatos de otimização”F

248
F – co-existem princípios rule-like principles, cuja estrutura 

também é conformada de maneira condicional. Rule-like principles – de que seria exemplo o 

princípio da rule of lawF

249
F – são, nas palavras do autor, princípios que se apresentam com uma 

estrutura condicional (hipótese-consequência) semelhante à estrutura das regras, mas cuja 

aplicação não gera uma razão decisiva para a solução do caso, senão mera contribuição 

(contributive reason), dependente da ponderação (balancing) de outras razões. Esse último 

aspecto é, então, terminante para a caracterização dos princípios, já que as regras, em 

                                                           
246 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
2002, .p 94. 
247 Para Alexy a proporcionalidade inclui três “máximas parciais”: necessidade, adequação e proporcionalidade 
em sentido estrito. Cf. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 2002, .p 111-2. O tema da proporcionalidade será examinado mais detidamente quando da 
análise da ponderação no quarto Capítulo. 
248 Aqui Jaap alude expressamente à teoria de Alexy de que, essencialmente, princípios estabelecem objetivos a 
serem realizados tanto quanto possível: “goals principles state goals that the law strives to realizae as much as 
possible” HAGE, Jaap. Studies in legal logic. Springer, 2005, p. 273. 
249O princípio da rule of law é definido por Jaap Hage da seguinte forma: “The government has no power unless 
it has explicity assigned by (written) law”. HAGE, Jaap. Studies in legal logic. Springer, 2005, p. 272. 
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oposição, são consideradas por Jaap como argumentos decisivos, uma vez que o caso satisfaça 

as condições da hipótese.  

A teoria formulada por Alexy, e como corolário, as afirmações de Jaap 

formuladas com base nela, vem sendo alvo de muitas e duras críticas.  Em sua Teoria do 

Direitos Fundamentais, Alexy analise e responde algumas dessas críticas. Outras objeções, no 

entanto, não são enfrentadas ou superadas pelo autor. 

A primeira delas, aliás oponível a todas as propostas de distinção entre 

princípios e regras – e que será detalhada em sucessivo – refere-se à impossibilidade de se 

enxergar em preceitos normativos a característica inerente de princípio ou de regra de maneira 

independente do processo de aplicação.  

Por outro lado, conforme lição de Canotilho, toda regra constitucional pode 

ser relacionada a um princípio e este a outro mais geral, até a esfera de princípios 

estruturantes. As regras seriam, portanto, concretização de princípios e, nestes termos, pelo 

menos de forma mediata ou indireta, todo conflito de regras constitucionais pode ser referido 

a um conflito de princípiosF

250
F. E, em sendo assim, perde-se como questão retórica a distinção 

quanto ao modo de aplicação. 

Também não é verdade que as regras veiculem sempre obrigações 

definitivas. A superabilidade não é atributo exclusivo dos princípios, pois também a aplicação 

das regras depende da consideração de aspectos não divisáveis fora do caso concreto. Em 

outras palavras, “a instituição de condutas pelas regras também pode ser objeto de 

ponderação, embora o comportamento preliminarmente previsto dependa de algumas 

condições para ser superado”F

251
F.  

Em resumo, pode-se dizer indicar como problema central a circunstância de 

que a distinção formulada por Alexy tem de pressupor a aplicação automática das regras o 

que, evidentemente, não pode ser sustentado em tempos de pós-positivismo.  

 

 
                                                           
250 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2005, p.. 
1168. 
251 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2006, 6ª ed., p. 35. 
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2.3.1.3 Operatividade da distinção entre princípios e regras 

Como visto, não é sem dificuldades que se desenvolvem as tentativas de 

estabelecer distinção entre princípios e regras. Os critérios são muitos, e muitas também são 

as objeções que podem a eles ser formuladas. 

Além das objeções pontualmente formuladas em relação a cada um dos 

critérios, em geral, indicados para distinguir princípios e regras, cabe fixar uma última 

questão que, em certa medida, situa-se como prejudicial da tentativa mesma de apartar essas 

“espécies” normativas. 

Foi dito, na esteira do pensamento de Müller, que as normas (e também as 

normas Constitucionais) não se identificam com o seu texto e que o sentido dos preceitos 

normativos somente é construído no processo de concretização.  

Foi dito também que a construção do sentido é sempre mediada pela 

linguagem e, por esse motivo, limitada ao uso dos termos ou conteúdo semântico mínimo, do 

que sucede ser a interpretação (concretização) de normas sempre reconstrução de sentido. 

Ora, se a interpretação (concretização) é a reconstrução de sentido, então 

não se pode afirmar a priori que este ou aquele dispositivo contém uma regra ou um 

princípio, antes da mediação da atividade concretizadora.  

Riccardo Guastini, criticando os critérios estabelecidos para apartar regras e 

princípios sentencia que 

“se uma norma tem ou não tem valor de ‘princípio’ não é uma questão de 
fato, e a resposta é sempre opinável (...) a resposta num sentido ou noutro é, 
seja como for, fruto de uma valoração (comumente, de uma valoração do 
intérprete), e como tal nem verdadeira nem falsa”F

252
F. 

Assim como o sentido não é inerente aos dispositivos, também não o é a 

característica de ser regra ou princípio. Aqui vale relembrar que um mesmo preceito pode 

originar diversas normas distintasF

253
F, cuja conformação “principiológica” ou não, somente 

pode ser aferida, conforme lúcida observação de Humberto Ávila, após a intervenção do 

intérprete. 
                                                           
252 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 187-192. 
253 Sobre a ausência de correspondência bi-unívoca entre disposição e norma vide: GUASTINI, Riccardo. Das 
fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
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“a atribuição do qualitativo princípios ou regras a determinar as espécies 
normativas depende, antes de tudo, de conexões axiológicas que não estão 
prontas antes do processo de interpretação que as desvela”F

254
F.  

A conclusão, então, não há de ser outra senão que o qualificativo das 

normas não implica, necessariamente, a opção mutuamente excludente por regra ou princípio. 

De um mesmo e único dispositivo (ou preceito) não só é possível a construção, a partir da 

atividade de concretização, de mais de uma norma; como é igualmente possível a construção 

de mais de uma norma com mais de uma conformação (regras ou princípios), a depender da 

maneira retórica com que os preceitos sejam manipulados. 

E, em sendo assim, resta indagar sobre a utilidade mesma da distinção tão 

arduamente investigada em doutrina. 

Para Humberto Ávila, a imprecisão dos conceitos não implica que não se 

possa operar cientificamente com elesF

255
F. De fato, não se pode perder de vista – e não importa 

o quanto isso possa ser metodologicamente criticável – que é a propósito da distinção entre 

princípios e regras que se baseiam os mais recentes desenvolvimentos hermenêuticos 

constitucionaisF

256
F. Não é por outra razão que, autores como Ávila, que a princípio 

descortinam um cenário de ceticismo sobre o tema, logo se resignam em propor sua própria 

distinção 

 “As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade 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 
complementariedade 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 promoção”F

257
F. 

                                                           
254 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2006, 6ª ed., p. 40. 
255 Cf. BORGES, Souto Maior. Pró-dogmática. Ob Cit. p, 143. 
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meio da atividade interpretativa. Vide sobre isso: BOMFIM, Thiago Rodrigues de Pontes. Princípios 
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257 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
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Bem observada, essa distinção representa, na verdade, a reunião de muitos 

dos critérios distintivos acima analisados e criticados pelo próprio Humberto Ávila. A 

referência à complementariedade e parcialidade dos princípios, por exemplo, remete ao 

critério distintivo do “modo final de aplicação”.  

A nota particular que caracteriza a solução divisada por Ávila situa-se, no 

entanto, em suavizar o caráter peremptório com que as características de regras e princípios 

são geralmente exortadas. Assim, regras são apenas primariamente retrospectivas; princípios 

têm apenas pretensão de decidibilidade. Do que sucede não estar excluída a possibilidade 

oposta. 

De um posto de vista científico, a distinção proposta por Ávila tem a 

qualidade de reconhecer que uma abordagem sobre terreno tão instável pode aspirar apenas 

mover-se ao redor da questão mesma, ou cercá-la, sem, no entanto, jamais lograr aprisioná-la 

em uma categorização estanque. 

Isso, entretanto, não afasta o risco da distinção entre princípios e regras ser 

argumentativamente manipulada para autorizar a “flexibilização” de preceitos ao sabor de 

subjetivismos contingentes, como, aliás, reconhece o próprio ÁvilaF

258
F. 

Nesse sentido, talvez seja mesmo a hipótese de reconhecer que a distinção 

entre regras e princípios traz à ciência do Direito mais confusões do que proporciona 

soluções, na medida em que, sob o pálio de manipular princípios, deixa aberta a possibilidade 

para flexibilizações subjetivas que, por encobertas à margem dessa distinção, são muito mais 

dificilmente controláveis.  

Talvez, seja o caso de admitir que as posturas favoráveis à distinção entre 

princípios e regras – auto-qualificadas como pós-positivistas – na verdade relevam (pelo 

menos no que se refere à definição das regras) a tão propagada conclusão de que a aplicação 

normativa não pode mais ser resumida ao critério de subsunção. 

                                                           
258 “Como há conseqüências expressivas com relação à aplicação das normas, tanto a conceituação equivocada 
(indicação de que o conceito de princípios conota propriedades que a linguagem normativa não pode conotar) 
quanto a denominação inapropriada de uma norma (qualificação de uma norma como princípio sem que ela 
tenha as propriedades conotadas pelo conceito de princípio) provocam um resultado normativo indesejado: a 
flexibilização da aplicação de uma norma que deveria ser aplicada com maior rigidez. O tiro sai pela culatra: a 
pretexto de aumentar a efetividade da norma, a doutrina denomina-a de princípio, mas, ao fazê-lo, legitima sua 
mais fácil flexibilização, enfraquecendo sua eficácia”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição 
à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2006, 6ª ed . p.91. 



 

 

88

E talvez, enfim, seja mais honesto abandonar o esforço de diferenciação e 

assumir, definitivamente, a postura de que as normas (seja qual for a conformação lingüística 

com que se apresentem) são (re)construções mediadas e realizadas no processo de 

concretização, sendo que a subjetividade aí inerente é mais eficazmente controlada pelo 

empenho na direção de um maior rigor metodológico – que tem como ponto de partida 

estejam explicitados todos os argumentos considerados na decisão que, no entanto, o recurso à 

indeterminação dos princípios ou à sua maneira particular de incidência permite, mais 

facilmente, encobrir. 

 

2.3.2 O papel dos princípios na Constituição 

Apesar de todo o esforço na teorização persiste, ainda atual, muita confusão 

conceitual e terminológica quando se trata de relacionar os princípios, garantias e direitos 

fundamentais. Fala-se, indistintamente, em “garantia da ampla defesa”, em “princípio da 

ampla defesa” e em “direito fundamental à ampla defesa”. 

Convencionalmente, a análise de um determinado instituto de direito 

perpassa pela investigação acerca da sua “natureza jurídica”. Trata-se, sem dúvida, de 

resquício ideológico da tradição essencialista, e talvez, do ponto de vista filosófico, não faça 

nenhum sentido na pós-modernidade, sobretudo depois de autores como Alf RossF

259
F. 

No entanto, a pesquisa pela denominada “natureza jurídica”, se realizada 

sem pretensões ontológicas, servirá, ao menos numa análise positiva, à delimitação do regime 

de regras aplicáveis. 

Perguntar sobre o tipo normativo a que se destina o método da ponderação 

pressupõe distinguir entre as diversas categorias constitucionais. Pressupõe, pois, distinguir 

entre garantias e direitos fundamentais. 

Sobre o tema, é clássica a lição de Jorge Miranda,  

“Os direitos representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a 
assegurar a fruição desses bens; os direitos são principais, as garantias são 
acessórias e, muitas delas, adjectivas (ainda que possam ser objeto de um 
regime constitucional substantivo); os direitos permitem a realização das 

                                                           
259 ROSS, Alf. Tu-tu. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2004. 
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pessoas e inserem-se direta e imediatamente, por isso, nas respectivas 
esferas jurídicas, as garantias só nelas se projetam pelo nexo que possuem 
com os direitos; na acepção jus-racionalista inicial, os direitos declaram-se, 
as garantias estabelecem-se”F

260
F  

O mesmo entendimento é comungado por Ingo Wolfgang Sarlet, para quem 

as garantias exercem um papel de instrumental de legitimação de ações estatais na defesa dos 

direitos fundamentaisF

261
F.  

Francisco Gerson Marques de Lima afirma que, enquanto instrumental 

assecuratório, o ideal é que existissem garantias para tutela de cada uma das categorias de 

direitos fundamentaisF

262
F. 

Apesar de a distinção apresentar-se aparentemente simples, do ponto de 

vista teórico, “não são nítidas, porém, as linhas divisórias entre direitos e garantias”, ‘nem é 

decisivo, em face da Constituição [Brasileira de 1988], afirmar que os direitos são 

declaratórios e as garantias assecuratórias, porque as garantias em certa medida são declaradas 

e, às vezes, se declaram os direitos usando forma assecuratória”F

263
F. Daí muitos autores 

consideraram mesmo despiscienda essa distinção: 

“A distinção entre direitos, garantias e liberdades perdeu relevância, não 
apenas pelo caráter bidimensional da garantia, mas, sobretudo, pela ausência 
de conseqüências práticas. Atualmente, a preocupação teórica útil é 
demarcar o regime jurídico dos direitos e garantias individuais. Na 
Constituição Brasileira, não há distinção no texto entre normas de direitos e 
normas de garantia”F

264
F.  

A utilidade da distinção, entretanto, não pode ser completamente descartada. 

Serve, como se disse, ao menos na identificação do regime jurídico incidente. Eventual 

                                                           
260 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, t. IV, 2003, 7ª edição, p. 
89. e também LIMA, Francisco Gerson Marques De. Fundamentos constitucionais do processo (sob a 
perspectiva de eficácia dos direitos e garantias fundamentais). 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.  36. 
261 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004, p 179. 
262 LIMA, Francisco Gerson Marques De. Fundamentos constitucionais do processo (sob a perspectiva de 
eficácia dos direitos e garantias fundamentais). 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. O autor acrescenta, no 
entanto que a Constituição de 1988 privilegia os direitos relativos ao status negativo (direitos de liberdade), 
sendo ainda deficientes as normas tutelares dos direitos de segunda e terceira geração (ação popular, civil 
pública). 
263 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 22ª Ed. 
2003.p. 185. 
264 MENDONÇA JUNIOR, Delosmar. Princípios da ampla defesa e da efetividade no processo civil 
brasileiro. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 35. 
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dificuldade em apartar as categorias não pode servir como fundamento para desprezar a 

classificação. 

Pois bem. As garantias podem ser estabelecidas através de normas ou de 

princípios. Embora os princípios possam traduzir garantias, com elas não se confundem.  Os 

princípios são o veiculam através do qual algumas garantias podem ser enunciadas. 

“Os princípios e as garantias possuem bases de classificação distintas, que 
não se comunicam nem os dicotomizam. A dicotomia é entre princípios e 
regras, bem como entre garantias e direitos. E não entre garantias e 
princípios, nem direitos e regras” F

265
F. 

Seguindo-se esse raciocínio, pode-se concluir que as garantias e os direitos 

fundamentais podem ser enunciados sob a conformação de princípios ou de regras. É claro 

que a vinculação a uma ou outra espécie normativa (regras e princípios) depende, em primeiro 

lugar, da atividade de concretização e do critério distintivo adotado. Exemplificativamente, 

refira-se ao art. 155, §2º, I e II, da Constituição Federal. Enquanto a maioria da doutrina 

tributária enxerga nesse preceito uma conformação “principiológica”, Humberto Ávila 

atribui-lhe natureza de regraF

266
F, restando ainda a questão de saber se a não-cumulatividade 

deve ser considerada um bem em si mesmo e, nesse sentido, direito fundamental do 

contribuinte, ou garantia do contribuinte em face da proibição do confisco, por exemplo.   

O método da ponderação é geralmente relacionado à teoria dos princípios. 

Entre a doutrina há certa uniformidade em torno da idéia de que a ponderação é método de 

aplicação de princípios e, por isso, inadequado à interpretação de regrasF

267
F – embora possam 

ser feitas várias objeções, como visto acima.  

                                                           
265 LIMA, Francisco Gerson Marques De. Fundamentos constitucionais do processo (sob a perspectiva de 
eficácia dos direitos e garantias fundamentais). 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.  61. 
266 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios..Ob. Cit. p. 48. 
267 Segundo Ana Paula Barcellos: “É verdade que até recentemente, a ponderação estava relacionada apenas 
àqueles casos em que dois ou mais princípios de mesma hierarquia entravam em conflito (...) Já é possível 
identifica-la como uma técnica de decisão jurídica autônoma que, aliás, vem sendo aplicada em diversos outros 
ambientes que não o conflito de princípios. É possível encontrara decisões judiciais empregando um raciocínio 
equiparável ao que se tem entendido por ponderação para, e.g., definir o sentido de conceitos jurídicos 
indeterminados e decidir o confronto entre regras que se chocam diante de um caso concreto e entre princípios e 
regras, dentro do sistema constitucional e fora dele”. BARCELLOS, Ana Paula. Alguns parâmetros normativos 
para a ponderação constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 55/56. 



 

 

91

Deixando-se de lado as dificuldades apontadas sobre a distinção entre 

princípios e regras, cabe analisar os efeitos, em geral, atribuídos às normas em cuja 

conformação pode ser enxergado o qualitativo de princípio. 

A eficácia integrativa reconhece-se aos princípios desde antes da 

sedimentação de sua normatividade. Conforme já se colocou, a maioria dos ordenamentos 

refere aos princípios gerais de direito como fonte secundária do Direito. “À vista de uma 

lacuna, está o intérprete autorizado (...) a preenchê-la por meio do recurso a um princípio”F

268
F. 

A importância da função integrativa dos princípios é evidenciada nas 

investigações geradas pela teoria americana não-originalista de atualização da Constituição. O 

problema das lacunas constitucionais tem significativa relevância para a aplicação/ 

interpretação da Constituição americana, uma vez que se trata de Carta política marcadamente 

sintética, que ademais demanda adaptação aos mais de dois séculos de evolução histórica 

desde sua promulgação. 

Segundo Guastini, “em matéria de interpretação, argumentar mediante 

princípios, consiste em recorrer a uma norma (explícita ou implícita), da qual se assume a 

superioridade, em algum sentido, com respeito à disposição a ser interpretada, onde adequar 

àquela ao significado desta”F

269
F.  

Tornou-se célebre o inventário de princípios de interpretação constitucional 

elaborado por Konrad Hesse a saber: princípio da unidade do ordenamento jurídico, princípio 

da concordância prática, princípio da máxima efetividade, princípio da conformidade 

funcional, princípio da força normativa da Constituição e da interpretação conforme a 

ConstituiçãoF

270
F. 

É no âmbito da eficácia interpretativa que, por outro lado, se insere um 

“novo” papel atribuído aos princípios constitucionais: o de desenvolver e atualizar a 

Constituição. Mais do que as demais normas do ordenamento jurídico, a Constituição tem 

pretensão de durabilidade. Nesse mister, forçoso que a Constituição mostre-se adaptável à 

evolução social e à realidade que pretende regular. 

                                                           
268 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 202 
269 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 202. 
270 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha..Ob. Cit..p. 69 
ss 
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E uma vez que a revisão pressupõe processo rigoroso e solene e também 

porque sua prodigalização de qualquer forma contribui para o desprestígio da Constituição em 

prejuízo de sua força normativaF

271
F, é de supor que a atividade interpretativa represente 

importante papel na atualização da Constituição.  

“Isso porque é nessas ‘zonas moles’, abstratas e genéricas, que o intérprete 
tem sua competência alargada, na exata medida em que essas normas 
possuidoras de um alto grau de vaguidade e imprecisão possibilitam sua 
flexibilização em face de novas realidades históricas e sociais”F

272
F. 

Em campos como o da bioética, da informática, e, de resto, das inovações 

tecnológicas, a atualização da Constituição aparece como necessidade mais premente. É 

preciso que o texto Constitucional esteja apto a assimilar as transformações sociais que não 

puderam – nem poderiam – ser previstas pelo legislador constitucional. 

É exatamente por esta razão que hoje se fala em uma inversão de 

perspectiva quanto à constitucionalidade da produção legislativa: a dinâmica social impõe 

que, antes de indagar sobre o fundamento constitucional autorizador de tal ou qual ato do 

legislador, importa perquirir se o ato editado se contrapõe, ou não, a um dispositivo 

constitucional. A resposta negativa deve ser entendida – ainda que não seja possível encontrar 

na Constituição, senão de maneira mediata, um dispositivo que sirva de fundamento ou 

autorização para a disciplina normativa – no sentido de que aí foi conferido espaço de 

liberdade para a criação legislativa. 

Em seu aspecto negativo, os princípios autorizam (impõem) a declaração de 

invalidade das normas ou atos que contravenham os efeitos pretendidosF

273
F. Os efeitos 

pretendidos podem ser aferidos a partir do núcleo do conteúdo dos princípios. Apesar de 

terem por suporte material enunciados com relativo grau de indeterminação, os princípios – 

enquanto enunciados lingüísticos – gozam de um núcleo material que excluiriam 

determinadas possibilidades semânticas.  

Daí que, embora não seja possível predeterminar todo o conteúdo material 

do princípio da dignidade da pessoa humana, é autorizado de logo estabelecer um conteúdo 

                                                           
271 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha..Ob. Cii. p.69 
ss 
272 BASTOS, Celso Ribeiro e MEYER-PFLUG, Samantha. A intepretação como fator de desenvolvimento e 
atualização das normas constitucionais. In: Interpretação Constitucional, 2005, pp 146. 
273 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob Cit.  p. 378. 



 

 

93

mínimo (núcleo) que afasta, na dimensão negativa do princípio, a possibilidade de ser 

admitida a escravidão, por exemplo. Nessa ordem de idéias, a eficácia ou dimensão negativa 

do princípio da dignidade humana conduziria à invalidade de normas que pretendessem 

autorizar a escravidão. 

Fala-se, ainda, em eficácia vedativa do retrocesso. Trata-se de efeito que 

deriva da eficácia negativa e pressupõe como efeito geral dos princípios a pretensão de 

progressiva ampliação dos direitos fundamentais. Assim, com base nisso seria possível propor 

a invalidade de normas que revogassem outras normas concessivas ou ampliativas de direitos 

fundamentais, sem que seja, em seu lugar, editada uma política substitutiva ou equivalente. O 

que se proíbe é que se esvazie o princípio pela revogação das normas regulamentadorasF

274
F. 

                                                           
274 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição..Ob Cit. p. 380 e ss. 
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CAPÍTULO 3 - HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

 

3.1 INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL: EXISTEM DIFERENÇAS 

METODOLÓGICAS QUALITATIVAS? 

O tema da hermenêutica constitucional – como de resto, o problema 

hermenêutico para o Direito – está intimamente conectado com questões mais amplas como a 

própria noção que se tenha sobre o que seja o Direito e a norma, em geral, e o que se seja a 

Constituição, em particular. 

De fato, a posição assumida em relação a essas temas repercute diretamente 

nas opções metodológicas e, assim, tal como sucede nos demais ramos do DireitoF

275
F, enxergar 

a Constituição quer como uma carta política, norma superior, texto normativo ou uma tábua 

axiológica, será relevante na definição dos métodos interpretativos admitidos como válidos e 

no grau de importância atribuído a cada um deles.  

No primeiro Capítulo ficou assentada a opção pela teoria normativa de 

Müller e pelo conceito de Constituição formulado por Hesse, como principais referências 

inspiradoras das conclusões que se pretende extrair no presente estudo. Antes de estabelecer o 

parâmetro metodológico que orientará as considerações críticas em relação à ponderação de 

princípios, considera-se conveniente repassar algumas das principais discussões que 

circundam a Hermenêutica Constitucional. Evidentemente, a análise crítica das diversas 

propostas para os principais problemas hermenêuticos constitucionais será influenciada pelas 

opções teóricas já firmadas anteriormente. 

 As discussões que serão aqui referenciadas evidenciam a relevância das 

especulações teóricas acerca de dois problemas centrais para a hermenêutica constitucional: a 

natureza e os limites da interpretação. 

“(...) El primero de ellos - ... – es el de si la interpretación constitucional – 
la que llevan a cabo los tribunales constitucionales – es o no um tipo de 
interpretación jurídica. (...) El problema de los límites, a su vez, pude 
entenderse referido a los limites externos o a los internos. Em el primero 
caso, la cuestión fundamental a tratar será de la separación entre 

                                                           
275Admite-se aqui, implicitamente e ao menos numa finalidade didática, a subdivisão do direito em ramos, como 
direito civil, comercial, penal etc. – O debate sobre a utilidade ou validade da distinção entre público e privado 
desborda dos limites ora propostos e não será portanto objeto de análise.  
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jurisdición e legislación, esto es, la de los límites del activismo judicial, la 
legitimidad de los tribunales constitucionales etc. Em el segundo, los limites 
internos, se trata de ver si los tribunales constitucionales – y, em geral, 
cualquier tribunal – pueden cumplir com la función que el próprio sistema 
jurídico parece asignarles: dictar resoluciones correctas para los casos que 
se les presenten”F

276
F. 

É justamente na seara dos limites internos – ou se se prefere, limites 

racionais – da interpretação constitucional que se inserem os problemas metodológicos.   

As dificuldades nesse campo – decorrentes do relativo pouco interesse 

teórico dispensado à interpretação da Constituição, até bem recentemente – sente-se já a partir 

da falta de consenso doutrinário no que tange à autonomia metodológica da hermenêutica 

constitucional. De fato, não há consenso quanto à natureza ou qualidade da interpretação 

constitucional e as teorias sobre o tema propõem as mais diversas soluções. 

Em que pesem as particularidades de cada uma dessas teses, pode-se 

agrupá-las, para fins didáticos, em três linhas ou correntes distintas: (i) a tese da diferença 

intrínseca; (ii) a tese da igualdade total; (iii) a tese da igualdade com particularidadesF

277
F.  

Os partidários da diferença intrínseca entre a Hermenêutica Jurídica e a 

Hermenêutica Constitucional assentam suas idéias na premissa de que a interpretação 

constitucional depara-se com problemas peculiares (que não se verificam em outras searas da 

interpretação jurídica), em função, basicamente, do seguinte: (i) supremacia da Constituição, 

(ii) caráter de fonte normativa ou de norma normarumF

278
F, (ii) natureza da linguagem; e (iii) o 

seu caráter políticoF

279
F.  

Todas essas particularidades evidenciariam diferenças qualitativas entre a 

Hermenêutica Jurídica Clássica e a Hermenêutica Constitucional. Uma vez admitida essa 

diferença qualitativa, haveria a necessidade de desenvolver critérios e métodos próprios de 

interpretação constitucional, desvinculados da teoria tradicional de Hermenêutica Jurídica. Do 

que decorre a afirmação da autonomia total entre a Hermenêutica Constitucional e a 

                                                           
276 ATIENZA, Manuel. Los Límites de la Interpretación Constitucional: de nuevo sobre los casos trágicos. 
In: Isonomia n.º 6, abr. 1997, Universidad de Alicante, p. 7-28 
277 Cf. PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica Filosófica e Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, 
2ª ed., p. 99-108. 
278 Cf. PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica Filosófica e Constitucional .Ob. Cit. p. 100. 
279 Cf, BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit., p. 107. 
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Hermenêutica Clássica, conclusão que irradia conseqüências, por exemplo, sobre a 

aceitabilidade dos métodos de interpretação tradicionais. 

A superioridade hierárquica confere à Constituição, caráter paradigmático e 

subordinante, o que significa que, uma vez lhe reconhecida força normativaF

280
F, todas as 

demais normas do ordenamento jurídico devem com ela estar compatíveis.  

É evidente que a questão da superioridade hierárquica só assume relevância 

interpretativa na medida em que se trate de Constituições rígidasF

281
F, cuja modificação, 

portanto, exige procedimento legislativo específico e mais rigoroso do que para o restante da 

produção normativa. O aspecto da hierarquia, no entanto, perde em importância desde que 

inexista processo legislativo específico de modificação constitucional. E aqui cabe ressaltar 

que o caráter da rigidez pouco tem a ver com o fato de ser a Constituição escrita ou não. É 

assente a constatação de que existem Constituições costumeiras, não escritas, muito menos e 

mais dificilmente modificáveis do que Constituições registradas em textos. 

Merece destaque, nesse sentido, o papel do controle de constitucionalidade 

para a afirmação de hierarquia superior e da rigidez da Constituição. Com efeito, a 

normatividade constitucional só pode ser validamente pretendida se existem mecanismos 

capazes de garantir o respeito à Constituição. De nada adianta estabelecer processos rígidos 

de modificação constitucional se não existem instâncias habilitadas a verificar a observância 

desses critérios.  

Nada obstante, dizer que a hierarquia constitucional depende da existência 

de garantias de controle do respeito à Constituição, não significa dizer que esse controle deva 

ser amplo e irrestrito, de modo a submeter também os atos editados pelo Poder Legislativo, 

nem que tenha de ser, necessariamente, confiado ao Poder Judiciário. Não faltam exemplos de 

                                                           
280 Sobre a normatividade da Constituição e o contraponto teórico das obras de Lassale e Hesse, vide Capítulo 1. 
281 Em sentido contrário, Ricardo Guastini: “El fenómeno de la invalidez sustancial no es uma peculiaridad de 
los ordenamientos jurídicos con constitución rígida. Es un fenómeno Es un fenómeno comun de cada 
ordenamiento que contenga de cada ordenamiento que contenga uma pluralidad de fuentes del derecho 
estructuradas jerárquicamente. (...) Por otro lado, el fenómeno de la invalidez sustancial no se presenta solo en 
las relaciones entre fuentes (y por tanto entre normas y normas): se presenta también entre normas y actos de 
aplicación. Pero la violación de la ley por parte de un acto jurisdiccional o administrativo no es una cosa 
estructuralmente distinta de la violación de la constitución por parte de un acto legislativo. E incluso: el 
reconocimiento de la invalidez de una norma por estar en contraste com uma norma superior no es una cosa 
estructuralmente distinta de la derrogación (tácita) sobrevenida de una norma por incompatibilidad com una 
norma sucesiva”. Esclareça-se por “invalidez sustancial” Gusatini designa justamente a inconstitucionalidade 
material de leis, por veicularem conteúdo incompatível com o conteúdo de normas constitucionais. GUASTINI, 
Ricardo. Rigidez Constitucional e Normatividad de la Ciencia Jurídica. Madrid, Isonomía n.º 22, abr. 2002, 
p. 223-228. 
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sistemas constitucionais em que, a despeito da ausência de um controle judicial de 

constitucionalidade dos atos do legislativo, o respeito à Constituição é garantido, por 

exemplo, mediante controle prévio exercido pelo próprio ParlamentoF

282
F. 

Os reflexos do aspecto de superioridade hierárquica da Constituição para a 

metodologia fica evidente, por exemplo, na imposição de uma interpretação do Direito 

“constitucionalmente orientada”, determinada, ademais, por princípios como “máxima 

eficácia das normas constitucionais”, “correção funcional”, etc. Princípios que funcionam 

como verdadeiros tópicos de interpretação e que jogam papel relevante na metódica 

constitucional, em geral, e nas teorias estruturantes da ponderação, em particular, sobretudo – 

quanto a esta última, no que se refere à pré-definição de standards ou parâmetros de 

ponderação. 

Em paralelo, exorta-se a singularidade lingüística das normas da 

Constituição como aspecto distintivo da interpretação constitucional. Parte-se da premissa de 

que as normas Constitucionais, porque veiculam opções políticas e valorativas básicas ou 

fundamentais, apresentam-se redigidas com muito maior abertura lingüística do que as demais 

normas do ordenamento jurídico. 

Em outras palavras, “a própria veiculação de normas principiológicasF

283
F e 

esquemáticas, faz com que estas apresentem maior abertura, maior grau de abstração e, 

conseqüentemente, maior densidade jurídica”F

284
F. O manejo de conceitos fluídos, 

indeterminados, imprecisos ou multívocos, como igualdade, moralidade, função social, bem 

comum, gerariam maiores dificuldades semânticas e confeririam maior espaço interpretativo 

ou discricionariedade interpretativa. 

Do ponto de vista de uma metodologia da interpretação constitucional, 

afirmações desse tipo implicam conseqüências importantes demais, para passarem 

                                                           
282 É o caso da França. Cf. CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no 
direito comparado. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1984. O debate sobre o assunto – tão bem retratado 
nas discussões travadas entre Kelsen e Schmitt – mereceria e por isso não vai ser examinado nesse trabalho. Por 
ora é suficiente referir ao tema. Por ora é suficiente referir que afirmação da superioridade hierárquica da 
Constituição demanda o estabelecimento de algum mecanismo de controle, seja ele qual for. KELSEN, Hans. 
Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
283Conforme mencionado no capítulo anterior, a amplitude lingüística é, por vezes, utilizada como parâmetro 
para estabelecer distinção entre “regras” e “princípios”.  
284 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit. p. 107 
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desapercebidas. É, justamente, nesse “espaço de discricionariedade” que germinam teorias 

como a ponderação e, mais ceticamente, teorias na esteira do decisionismoF

285
F.  

É fato que a pretensão de estabilidade e longevidade da Constituição requer 

seja reservado algum espaço de flexibilidade, que a coloque em condições de adaptar-se às 

mudanças na realidade sócio-políticaF

286
F. É também fato que algumas fórmulas lingüísticas 

incluem maiores possibilidades semânticas. É arriscado, no entanto, pretender que a 

“plasticidade” de tais fórmulas autorize toda e qualquer conclusão ou que a interpretação 

constitucional, por causa disso, possa desprender-se, por completo, dos critérios gerais de 

interpretação estabelecidos para controlar o arbítrio.  

 Dito de outra forma, eventual peculiaridade lingüística – que, em última 

análise, não se verifica em todos os preceitos constitucionais de maneira uniforme – não pode 

servir de pretexto para diminuição do ônus argumentativo nas decisões judiciais, sob pena de 

se manter artificialmente a normatividade constitucional, através da manipulação de sentido 

de fórmulas lingüísticas abertas, sem o necessário respaldo de legitimidade.  Aí onde houver 

maior abertura interpretativa é justamente onde se impõe mais rigor metodológico. Do 

contrário, ficará prejudicado o controle intersubjetivo dos resultados da interpretação. 

 Aliás, é exatamente do reconhecimento do risco à legitimidade da 

jurisdição constitucional, decorrente do arbítrio e do descuro metodológico com relação à 

“discricionariedade semântica”, que surgem formulações, muitas vezes com cariz nitidamente 

ontológico, que pretendem pré-estabelecer conteúdos mínimos de “princípios” ou “conceitos 

abertos” da Constituição.  

Alude-se, ainda, ao caráter político da Constituição como critério distintivo 

da autonomia da hermenêutica constitucional. Essa natureza política se expressa, em primeiro 

lugar, em função da sua origem revolucionária, de ruptura com uma ordem jurídica prévia. 

Por outro lado, também em relação ao seu conteúdo revela-se o caráter eminentemente 

político. Uma Carta Constitucional tem por finalidade precípua disciplinar todo o 

                                                           
285 Por decisionismo designam-se aqui as correntes doutrinárias que negam a possibilidade de ser formulada 
qualquer proposta metodológica coerente, razão pela qual essa empresa deve ser abandonada. Para o 
decisionismo a aplicação do direito é atividade subjetiva e discricionária, não controlável, portanto, 
metodologicamente. 
286 Cf. HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, 
p. 21. 
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funcionamento da ordem política, a organização do poder, a fixação do catálogo de direitos 

fundamentais e a produção normativaF

287
F.   

A conseqüência metodológica disso é que se passa a admitir que alterações 

no contexto político-social possam provocar mudanças na interpretação da ConstituiçãoF

288
F.    

Apesar dos reflexos metodológicos que uma postura de total autonomia 

Hermenêutica Constitucional implica para a objetividade e controle intersubjetivo da 

interpretação judicial, não são poucos os autores que assumem posição em favor da teseF

289
F.  

Nada obstante, de tudo quanto acima exposto, constata-se que a afirmação 

de uma natureza distinta da Hermenêutica Constitucional, sob o pálio, seja de sua 

superioridade hierárquica, seja de sua abertura lingüística ou de seu conteúdo político, não 

pode ser lançada impunemente, sem que se corra o risco de servir de fundamento teórico para 

a defesa de técnicas impregnadas de subjetivismos não controláveis (como a ponderação) 

calcados em idéias como “aplicação conveniente” e, mesmo, para o abandono completo de 

um esforço racional na formulação de métodos objetivos. 

A pretensa “distinção qualitativa”, ou a impossibilidade de uma 

racionalidade total, não podem ser consideradas justificativas suficientes para renunciar às 

tentativas de construção de uma metodologia objetiva e racional o quanto possível. 

                                                           
287 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, 22ª ed., p. 80. 
O aspecto político é, aliás, utilizado como parâmetro distintivo para os conceitos material e formal de 
Constituição. Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Ob. Cit. p. 321 e ss. 
288 Vale aqui registrar a opinião de Hesse, segundo a qual tais mutação interpretativas estão limitadas pelo 
sentido da proposição jurídica. Há nisso uma opção clara por uma hierarquia dos métodos de interpretação: o 
aspecto político e social pode ser levado em consideração como método interpretativo auxiliar, desde que 
respeitadas possibilidades semânticas do sentido literal da Constituição jurídica, afastando, portanto, a 
possibilidade de serem admitidos argumentos contra legem. Cf. HESSE, Konrad. A força normativa da 
Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991. Como se verá a seguir, há quem questione a 
possibilidade objetiva de se estabelecer o sentido literal para os enunciados lingüísticos.  Müller, por sua vez, na 
esteira de Hesse, considera possível fixar um conteúdo semântico mínimo, com recurso aos diversos elementos 
de interpretação, como teleológico, histórico, sistemático. Sobre a possibilidade de uma argumentação contra 
legem, vide BUSTAMANTE, Thomas da Rosa. Argumentação Contra Legem: a teoria do discurso e a 
justificação jurídica nos casos mais difíceis. São Paulo: Renovar, 2005.  Segundo Bustamante, o direito 
constitui deve ser concebido como um conjunto de normas superáveis, no sentido de que “é sempre possível o 
surgimento de novas razões que cancelem a conclusão até então tida como devidamente fundamentada”. 
Adotando a teoria de Alexy de um sistema em três níveis (princípios, regras e argumentação jurídica), 
Bustamente denomina de metanormas as regras de argumentação, ou normas sobre a aplicação de normas, 
notadamente, os postulados da proporcionalidade, razoabilidade, coerência. Com base nas metanormas de 
razoabilidade, proporcionalidade e coerência, e, de resto, na conexão entre Direito e Moral, é que seria possível 
desenvolver uma “fundamentação/ justificação de afastamento dos sentidos possíveis das expressões, palavras e 
comandos em geral estabelecidos pelo legislador”. 
289 Inclui-se entre os partidários da tese da diferença intrínseca, Luís Carlos Sáchica. Cf. PEREIRA, Rodolfo 
Viana. Ob cit. p. 100. 
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Uma posição intermediária, no entanto, reconhece, na interpretação 

constitucional, diferenças qualitativas que – embora não impliquem desvinculação plena da 

Hermenêutica Jurídica Clássica – são relevantes o suficiente para pontuar a hermenêutica 

constitucional como um caso particular. Em outras palavras, a Hermenêutica Constitucional 

seria espécie do qual é gênero a Hermenêutica Jurídica. 

A premissa lógica de tais teorias é a seguinte: se a Constituição é norma 

jurídica (dotada das características de alteridade, generalidade, abstração, impessoalidade e 

coercibilidadeF

290
F), não há como separar, de forma autônoma, a interpretação constitucional, 

da atividade de interpretação das demais normas jurídicas. Afirma-se, nessa ordem de idéias, 

que embora, de fato, existam especificidades, em parte geradas pela maior dificuldade 

hermenêutica que o manejo da Constituição impõe ao exegeta, a interpretação constitucional 

comunga, com as demais normas, diversos cânones metodológicos. 

Filiando-se à corrente de autonomia relativa da Hermenêutica 

Constitucional, Barroso sustenta que, embora a interpretação constitucional sirva-se de 

princípios próprios e apresente especificidades, inclui-se no âmbito geral da interpretação do 

direito, à vista da unidade da ordem jurídica e pelo fato de que, na maioria dos casos, a 

interpretação constitucional reporta-se à interpretação de leis, já que a jurisdição 

constitucional se realiza, em grande parte, pela verificação da compatibilidade de leis com a 

constituição. Essa afirmação é formulada na esteira do posicionamento adotado por autores 

como Karl Larenz e Jorge MirandaF

291
F.  

Enrique Uribe Azarte expressamente assim se manifesta com afirmar que 

“la Constitución, que es aprehensible como cualquier otro corpus de normas jurídicas, 

demanda un procedimiento especial de interpretación – diferente del que se utiliza para la 

interpretación de las demás leyes”F

292
F.  

                                                           
290 Cf. AZARTE, Enrique Uribe. Actualidad y perspectivas de la interpretación constitucional em México. 
Revista de Derecho, Universidad del Norte, 23: 111-140, 2005, p. 137. Há que lembrar que nem todos os 
aspectos citados pelo autor são aceitos de maneiro uniforme pela doutrina. Há, pelo contrário, muita divergência 
quando se trata de estabelecer esses elementos. Basta citar, ilustrativamente, a discussão que envolve as 
chamadas normas individuais, em que não estaria presente o aspecto da generalidade.  
291 É possível, entretanto, encontrar posições divergentes: seja para atribuir um caráter autônomo à interpretação 
constitucional, conforme Raul Canosa Usera, seja para, na esteira oposta, recusar diferença qualitativa à 
interpretação constitucional (texto espanhol em que o autor defende que as diferenças acaso existentes são 
apenas quantitativas, porque as dificuldades são maiores dado o grau maior de abstração da constituição). Cf. 
BARROSO,Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit. P. 104. 
292 AZARTE, Enrique Uribe. Actualidad y perspectivas de la interpretación constitucional em México. 
Revista de Derecho, Universidad del Norte, 23: 111-140, 2005. 
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Essa afirmação, aliás, é formulada com respaldo em precedente da Corte 

Constitucional Mexicana: 

“Es precisamente en el campo de las normas constitucionales, las que 
diferen esencialmente de las restantes que conforman un sistema jurídico 
determinado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema, sino de sus 
contenidos, los que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales y 
políticos preexistentes de gran entidad para la conformación de la realidad 
jurídica en que se halla un pueblo deterrminado, que la jurisprudência – 
pasada la época del legalismo –, se ha convertido en una fuente del 
Derecho que, aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia normativa, 
se remonta más allá de ella cuando el lenguaje utilizada por el 
constituyente (al fin y al cabo una obra inacabada por naturaleza) exige 
una recreación por la vía de la interpretación, para el efecto de ajustarla a 
las exigencias impuestas por su conveniente aplicación”F

293
F. 

No extremo oposto, a tese da igualdade total sustenta a equivalência 

epistemológica e metodológica entre a Hermenêutica Jurídica e a Hermenêutica 

Constitucional, pois a interpretação da Constituição em nada se distinguiria da interpretação 

das demais normas jurídicas. 

Tais teorias, ainda que preservem nuances próprias, gravitam em torno da 

crítica dos critérios distintivos – apontados pelas teorias da diferença intrínseca e da igualdade 

com particularidades – relativos à textura aberta da linguagem das normas constitucionais e 

do caráter eminentemente político da Constituição. 

Segundo Rolando Tamoyo y Salmorán, essa distinção qualitativa não seria 

suficiente para romper a unidade do objeto da ciência do Direito, ou mesmo a unidade do 

ordenamento jurídico do qual a Constituição é parte [fundamental]. As particularidades do 

conteúdo constitucional não são um critério de discrímen útil já que todo fenômeno se 

apresenta de certa maneira que lhe é exclusiva. Assim como na seara constitucional, os 

diversos ramos do Direito demandam, em certo aspecto, particularização de um ou outro 

                                                           
293Precedente do Terceiro Tribunal Colegiado em Matéria Administrativa do Primeiro Circuito do Tribunal 
Constitucional do México, Amparo de Revisão n.º 553/89. Apud: AZARTE, Enrique Uribe. Actualidad y 
perspectivas de la interpretación constitucional em México. Revista de Derecho, Universidad del Norte, 23: 
111-140, 2005, p. 131. 
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método interpretativo que lhe será específico, sem que isso importe descolamento dos vetores 

gerais aplicáveis à ciência do Direito como um todoF

294
F. 

Esse é também o posicionamento adotado por Hesse, para quem o aspecto a 

ser realçado é de ordem quantitativa, uma vez que os problemas interpretativos aparecem com 

mais freqüência em matéria constitucional, em função da abertura e amplitude da 

ConstituiçãoF

295
F.   

Ao lado daqueles que sustentam que tais características não são suficientes 

para conferir autonomia à hermenêutica constitucional, situa-se a concepção que nega a 

existência de tais diferenças em si. Isso porque distinguir a Constituição em função do seu 

caráter político e da abertura ou imprecisão de sua linguagem, implicaria, em primeiro lugar, 

negar a natureza também política do processo de elaboração das normas infraconstitucionais 

e, em segundo lugar, desconhecer que os preceitos da Constituição não veiculam linguagem 

uniforme, existindo inúmeros exemplos de normas constitucionais cuja textura lingüística não 

oferece amplitude muito maior do que as normas jurídicas em geral. É o que sintetiza Maria 

Luisa Balaguer Callejón sobre as teorias que particularizam a interpretação constitucional em 

função desses dois aspectos: 

“Esta argumentación olvida, por um lado, la diversidad propia de las 
normas contenidas em los textos constitucionales, que presentam um grado 
de concreción variable y por outro, la existência de uma diversidad similar 
em las otrsa normas del sistema jurídico. (....) El círculo se cierra y de uma 
sola vez se conseguen (o se pretenden conseguir) dos efectos acumulados: 
negar sentido político al Derechho vigente, como si por el solo hecho de ser 
vigente dejara de expresar opiciones políticas, y afirmar a la vez la 
cualidad dificílmente jurídica de la Constitución por entrañar su 
interpretación y apliación, riesgos de parcialidad política. La orientación 
claramente anti-democrática a que pueden conducir tales planteamientos, 
se compagina com su confrontación inevitable com la normatividade de la 
Constitución que, por esta via, se pude reducir a mero documento 
programático”F

296
F. 

                                                           
294 SALMORÁN, Rolando Tamoyo y. Interpretación constitucional. La falácia de la interpretación 
cualitativa. In: VASQUEZ, Rodolfo (compilador). Interpretación jurídica y decisión judicial. México: 
Distribuiciones Fontamara, 1ª ed., 3ª reimpressão, 2003. 
295 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Ob. Cit, p. 54  
296 BALAGUER CALLEJÓN, Maria Luiza. ....39-41. Apud: PEREIRA, Rodolfo. Hermenêutica...Ob cit. p. 107 
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Rolando Tamoyo y Salmorán intitula de “falácia qualitativa”F

297
F a idéia 

propagandeada pelo constitucionalismo tradicional de que a Constituição encerraria um 

direito “qualitativamente distinto” em seu conteúdo e que, portanto, haveria de ser aplicado de 

maneira diferente.  

Ainda entre os que sustentam a equivalência total entre a Hermenêutica 

Jurídica Clássica e a Hermenêutica Constitucional destaca-se a posição original de autores 

como Peter HäberleF

298
F, Manuel AtienzaF

299
F, Ramón PeralF

300
F e, no Brasil, Lênio Luiz StreckF

301
F, 

que pretendem a constitucionalização de toda a Hermenêutica Jurídica. 

Nesse particular importa esclarecer que embora partidário da idéia de que a 

interpretação constitucional é fator determinante da interpretação das normas, Atienza não lhe 

recusa especificidade. O traço distintivo que marcaria a interpretação constitucional não seria 

tanto de ordem qualitativa, mas quantitativa, no sentido de que os problemas interpretativos 

seriam mais recorrentes quando se trata de analisar a Constituição: 

“La interpretación constitucional es, así, uma interpretación superior a la 
de las otras normas; o, si se quiere decirlo de outra manera, la 
interpretación constitucional marca los limites de possibilidad de la 
interpretación de todas las otras normas, estabelece para todos los niveles 
del orden jurídico la obligación de interpretar de acuerdo (o em 
conformidad) com la Constitución”. (...) la peculiaridad que tienen las 
constituciones – em relación com los otros materiales jurídicos – em el 
sentido de que aquí predominan enunciados de principio o enunciados 
valorativos, cuya interpretación presenta uma mayor complejidad – da 
lugar a mayores disputas – que de las normas – entendida la expresión em 
sentido más amplio – del resto del ordenamiento jurídico”F

302
F. 

Realmente, a idéia da interpretação constitucional como limite de 

possibilidade da interpretação das demais normas é decorrência lógica do reconhecimento de 

                                                           
297SALMORÁN, Rolando Tamoyo y. Interpretación constitucional. La falácia de la interpretación 
cualitativa. In: VASQUEZ, Rodolfo (compilador). Interpretación jurídica y decisión judicial. México: 
Distribuiciones Fontamara, 1ª ed., 3ª reimpressão, 2003 p. 120. 
298 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 1997, reimpressão 2002. 
299 ATIENZA, Manuel. Los problemas de la interpretación constitucional: de nuevo sobre los casos 
trágicos. Espanha, Universidad de Alicante, Isonomia n.º 6, abr. 1997, p. 7. 
300 Cf. PEREIRA, Rodolfo. Hermenêutica Filosófica e Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, 2ª 
edição p. 120 
301 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise: uma exploração heermenêutica da construção 
do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado,  p. 132. 
302 ATIENZA, Manuel. Los problemas de la interpretación constitucional: de nuevo sobre los casos 
trágicos. Espanha, Universidad de Alicante, Isonomia n.º 6, abr. 1997, p. 7. 
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sua superioridade hierárquica. Dito de outra forma, desde que conferida força normativa à 

Constituição e atribuída a ela papel de resgate da unidade do Direito, impõe reconhecer que a 

produção normativa deve compatibilidade constitucional e, como corolário, que toda a 

atividade interpretativa das normas jurídicas está atrelada, ainda que mediatamente, à 

interpretação de preceitos constitucionais.  

Dessas idéias derivam, ainda, argumentos mais peremptórios como o de 

Rodolfo Pereira, no sentido de que toda a jurisdição seria constitucional: 

“Nesse sentido, é possível sustentar igualmente que toda jurisdição é 
necessariamente jurisdição constitucional. Mesmo nos países que adotam o 
sistema concentrado de controle de constitucionalidade, há tão-somente uma 
cláusula de reserva para determinados juízes – os do Tribunal Constitucional 
– para o exercício do juízo de compatibilidade da lei em face da 
Constituição. Os denominados juízes ordinários fazem, ou pelo menos 
deveriam fazer, a todo momento, uma compreensão e aplicação dos atos 
infraconstitucionais à luz do padrão constitucional, apenas excetuando-se de 
sua competência, por uma característica intrínseca ao sistema, o julgamento 
sobre a vigência ou não de preceito normativo cuja abertura semântica seja 
vazia por completo de sentido, constitucionalmente adequado, em tese ou 
mesmo no caso concreto. Ou seja, confunde-se em geral a peculiaridade do 
intérprete – Tribunal Constitucional – com a peculiaridade da jurisdição”F

303
F. 

A Constituição transmuta-se, assim, em locus hermenêutico. Nesse mesmo 

sentido, é a posição assumida por Santi Romano, parafraseando as conhecidas palavras de 

Pellegrino Rossi, ao acentuar que “todos os ramos do direito têm no direito constitucional 

‘ses têtes des chapitres’. Este último, sem invadir-lhes o campo particular, representa uma 

espécie de introdução, que os conduz até o ponto no qual inicia sua particularidade, 

deixando-os livres, sem contudo perdê-los de vista”F

304
F 

Todavia, “não existe uma metódica autônoma ou apenas uma metodologia 

do direito constitucional”, senão um “esboço sistemático de uma metódica do direito 

constitucional segundo os fundamentos e elementos individuais de concretização”F

305
F. 

O objetivo será examinar as diversas propostas metodológicas elaboradas 

em relação à jurisdição constitucional que – no quadro do presente estudo – terá, então, uma 

                                                           
303 PEREIRA, Rodolfo. Hermenêutica Filosófica e Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, 2ª edição, 
p. 123 
304 SANTI, Romano. Princípios gerais de direito constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1997, p. 11. 
305 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob. Cit. p. 3-4. 
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abrangência restrita. Não estará em questão toda e qualquer atividade judicial, mas somente 

aquela cujo exercício importa a análise de um preceito da Constituição. E isso, por duas 

razões: uma abordagem mais ampla certamente não se conteria nos limites desse estudo, e, 

por outro lado, mostrar-se-ia, em certa medida, impertinente quando considerado que a 

hermenêutica constitucional é, aqui, apenas um passo em direção à crítica metodológica da 

técnica de ponderação, cerne da problemática inicialmente delimitada. 

3.2 METODOLOGIA DA INTERPRETAÇÃO  

As conclusões que se chegue acerca da natureza da interpretação 

constitucional irradiam conseqüências relevantes no campo das investigações sobre o 

problema, mais relevante, da metodologia da interpretação da Constituição.  

Como já se colocou, assumir uma ou outra postura relativa à autonomia da 

hermenêutica constitucional, em relação à hermenêutica jurídica clássica, implicará aceitar ou 

não o emprego dos métodos tradicionais, como os cânones formulados por Savigny. E isso 

certamente também repercute na graduação da relevância ou primazia que será dada aos 

diversos métodos interpretativos. 

Embora sem considerar as três diferentes concepções sobre a autonomia da 

hermenêutica constitucional, referidas acima, Santi Romano sintetiza – e de certa forma reduz 

– a problemática do método constitucional nos seguintes termos:  

“A tese dos juristas é muito simples: o direito constitucional é...o ‘direito” 
constitucional e, portanto, deve ser tratado juridicamente como os demais 
ramos da ordenação jurídica, verdade esta tão evidente que, não se podendo 
quase demonstrar, convém ser aceita como axioma. A tese dos não juristas é 
a seguinte: uma matéria tão complexa como a do Estado e sua constituição 
deve ser examinada sob múltiplos pontos de vista, o filosófico, o histórico, o 
político etc. (...) Mas, desta maneira, o problema, se é que existe, ainda não 
está sendo colocado em seus justos termos. Apresenta ele dois aspectos: 1) 
se o tratamento jurídico deve amalgamar-se e fundir-se com o tratamento 
não jurídico e 2) se e até que ponto o jurista deve considerar os resultados 
obtidos pelas ciências não jurídicas concernentes ao Estado”F

306
F.  

A questão metodológica, no entanto, não pode ser reduzida à polarização 

entre juristas e não juristas – como visto no tópico supra. Nada obstante, tem razão Santi 

Romano no que toca à discussão sobre se e como critérios não positivos (ou não referidos ao 
                                                           
306 ROMANO, Santi. Princípios gerais de direito constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1997, p. 28 
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texto da norma) devem ser levados em consideração na hora de interpretar a Constituição. A 

separação entre critérios jurídicos e não jurídicos pressupõe uma visão estreita do Direito – 

como referido exclusivamente a textos de normas – e a redução da norma e ao seu texto. 

Uma vez que se assuma uma postura material do Direito – nos moldes da 

teoria normativa de Müller exposta no primeiro capítulo e nesse estudo referenciada como 

guia – é fácil superar a dicotomia proposta por Santi Romano (entre critérios jurídicos e não 

jurídicos) e reconhecer que aspectos históricos, políticos e sociais são tão juridicamente 

relevantes (e por isso merecem o denominativo de “jurídicos”) quanto os textos de normas. 

Por outro lado, reconhecer que a hermenêutica constitucional, conquanto 

apresente particularidades específicas, não pode ser descolada da hermenêutica do Direito e, 

aliás, figura como viga mestra orientadora de toda interpretação, permite orientar a pergunta 

metodológica para o que efetivamente é relevante: quais os métodos válidos de interpretação e 

como estabelecer critérios objetivos para o seu manejo? 

 A pergunta não apresenta solução simples. Se o problema metodológico do 

Direito ainda paira sem resposta definitiva, com mais razão, as dificuldades avolumam-se 

quando se trata do Direito constitucional, campo investigativo ainda jovem, permeado – mais 

densamente – por questões políticas e materiais. 

Não por outro motivo, há quem argumente que “devido ao surgimento de 

uma interpretação explicitadora do sentido orientada segundo teores materiais, a lei 

constitucional teria perdido parte de sua racionalidade e evidência”F

307
F. 

Afirmar a impossibilidade de metodologia rígida não significa que se deva 

abandonar todo o esforço nesse sentido. “A impossibilidade incontestável de ‘provar’ não 

pode ser traduzida (...) por uma determinação definitiva de que todas as interpretações da 

Constituição sejam aceitáveis”F

308
F. Vale, nesse sentido, a síntese de Tribe e Dorf: 

 “Embora seja impossível oferecer uma teoria de interpretação 
constitucional totalmente consistente, podemos ao menos ensaiar algumas 
abordagens aceitáveis para tal empreedimento. (...) Na maior parte das vezes 
não temos respostas, e aquelas que conseguimos dar quase nunca são 
precisas. E a próxima lição é que não existe fórmula capaz de eliminar 
definitivamente a necessidade de escolhas judiciais, embora haja certas 

                                                           
307 A crítica é referida por Müller, embora sem avalizá-la. Métodos de Trabalho do Direito Constitucioanl. 
Ob. Cit. P. 27. 
308 TRIBE, Laurence. Dorf, Michael. Hermenêutica Constitucional. Ob. Cit. p 26. 
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fórmulas que tentem esconder tal necessidade atrás de ‘intenção original’ ou 
do ‘significado claro’ do texto. Finalmente, a experiência norte-americana 
ensina que a melhor forma de adquirir ‘expertise’ em interpretação 
constitucional é sujeitar todos os argumentos constitucionais e decisões à 
constante análise e à crítica contínua, tanto do âmbito dos termos quanto do 
âmbito das nossas tradições para construí-los”F

309
F.  

E nesse esforço metodológico crítico, a teoria de hermenêutica 

constitucional depara-se, basicamente, com duas questões essenciais: (i) objetivos e (ii) 

métodosF

310
F. Em outras palavras, meios e fins.  

A literatura jurídica encerra as mais diferentes propostas finalísticas para a 

hermenêutica constitucional, como a promoção da justiça ou do bem comum, a manutenção 

do equilíbrio de interesses, a preservação da segurança jurídica ou da previsibilidade das 

decisões, a proteção efetiva da liberdade, a maximização da força normativa da Constituição, 

a garantia da unidade ou harmonia constitucional e do ordenamento jurídico, entre tantos 

outrosF

311
F. 

No que tange ao problema das fontes, sujeitos ou participantes, diz-se que a 

interpretação será, judicial, administrativa, legislativa (também por vezes denominada 

autêntica) doutrinária e, ainda, pluralista – embora essa tipologia não seja admitida 

inteiramente por todos os autoresF

312
F.  

De maneira geral, aceita-se como fonte de interpretação constitucional as 

três esferas de Poder, já que o exercício de suas funções inerente passa, primeiramente, pela 

                                                           
309 TRIBE, Laurence. Dorf, Michael. Hermenêutica Constitucional. Ob. Cit . p. 37. 
310 Cf.,HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997, reimpressão 2002, p. 11. Reconhecendo a maior recorrência dessas 
duas questões, Häberle dedica-se a enfrentar um terceiro aspecto da hermenêutica constitucional, a saber, o 
problema relativo aos participantes do processo de interpretação, que Paulo Bonavides vai situar na discussão 
das “fontes” da interpretação. BONAVIDES, Pulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, 22ª ed., p. 438. 
311 Cf. HARBELE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto 
Alegre: Sérgio antônio Fabris Editor, 1997, reimpressão 2002. p. 11. Vale nesse ponto lembrar que muitos dos 
propósitos fixados como objetivos da hermenêutica constitucional aparecem, no campo das investigações sobre 
os métodos, como princípios ou tópicos de interpretação. A questão será retomada a seguir. 
312 Por exemplo, em Bonavides só se encontrará referência à interpretação judicial, legislativa e doutrinária. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob cit. p. 312. Por outro lado, Müller inclui a atividade 
desempenhada pela administração como fonte interpretativa da Constituição. E, finalmente, Häberle, amplia o 
rol de sujeitos a todos os cidadãos , enquanto partícipes de uma sociedade pluralista. MÜLLER, Friedrich. 
Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob Cit. p .26.HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. 
A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 
“procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997, reimpressão 2002.  
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delimitação de sua própria esfera de competência, e, em segundo lugar, pela determinação do 

conteúdo das normas constitucionais pertinentesF

313
F. 

Nos países que admitem o judicial reviewF

314
F a interpretação levada a efeito 

pelo Poder Judiciário é em regra vinculativa, no sentido de que seja na solução de questões 

que envolvem a aplicação direta de dispositivos constitucionais, seja na verificação da 

compatibilidade de atos normativos, em regra, o entendimento firmado pelos órgãos do 

judiciário não podem ser revistos pelos órgãos dos demais poderes, de modo a permitir a 

afirmação de que, quando admitido o judicial review, cabe ao judiciário (e ao juiz, portanto) a 

última palavra em matéria de interpretação constitucionalF

315
F. 

A interpretação administrativa deriva da atividade desenvolvida pelos 

diversos órgãos do poder executivo, já que o exercício dessa atividade não prescinde da 

execução, aplicação, interpretação de dispositivos constitucionais, no que refere, ao menos, à 

delimitação de suas competências. 

Pode-se dizer que, de um modo geral, as Constituições democráticas 

costumam dedicar especial atenção ao tema da administração pública o que significa impor à 

atividade administrativa um regime específico e pormenorizado, sujeito a observância de 

diversas regras e princípios que demandam individualização concretamente. 

Veja-se, por exemplo, o caso brasileiro, em que o exercício de qualquer 

atividade administrativa deverá deferência aos (e, portanto, interpretação dos)  dispositivos 

constitucionais relativos à moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa (art. 37, 

CF/88). 

Por outro lado, quando se está diante de uma Constituição analítica, como a 

brasileira, em que muitas das metas e objetivos políticos estão previamente traçados, tem-se 

que, também a elaboração das políticas governamentais perpassa pela interpretação de 

dispositivos constitucionais.   

                                                           
313 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit. p. 116 
314 Não é assim, por exemplo, em países como França e Inglaterra em que, por exemplo, não se admite controle 
judicial de constitucionalidade dos atos emanados do parlamento. Nesses países, em muitos casos caberá ao 
legislativo interpretar em caráter definitivo dispositivos da Constituição. 
315 O caráter vinculativo das decisões judiciais, na atualidade, tem sido exarcebado através do recurso às súmulas 
vinculantes (sic). Para uma crítica das sumulas vinculantes vide: MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica 
Jurídica. Ob Cit. p. 77. 
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Modernamente, tem-se admitido, inclusive, que o Poder Executivo, em 

determinados casos, interprete a Constituição para divergir do Legislativo e assim deixar de 

aplicar os atos legislativos que considere manifestamente inconstitucionaisF

316
F. 

À evidência, teorias nesse sentido têm como pressuposto, em primeiro lugar, 

uma Constituição rígida e, em segundo lugar, a existência de controle de constitucionalidade 

dos atos editados pelo Legislativo. Não faz sentido, no entanto, em ordenamentos jurídicos 

como o Inglês, em que prevalece a idéia de soberania do Parlamento. Em casos tais, nem 

judiciário, nem executivo, estão autorizados a questionar a legitimidade dos atos editados 

pelos representantes do povo e a interpretação constitucional realizada pelo Legislativo, nessa 

ordem de idéias, prevalece sobre as demais. 

Embora ainda não registrado expressamente, já é possível intuir o conceito 

de interpretação legislativa como sendo aquela que é realizada pelo Poder Legislativo no 

âmbito de suas atribuições. Compreende, principal, mas não exclusivamente, a elaboração de 

normas, pela observância do processo legislativo estabelecido, e, nos sistemas de 

constituições rígidas, dos conteúdos materiais da Constituição. Além disso, a própria 

estruturação do funcionamento e o exercício das suas mais diversas competências – como de 

resto acontece em relação às demais esferas de Poder – implica, por si só, interpretação de 

dispositivos ConstitucionaisF

317
F. 

E, ainda, costuma-se inserir, na seara da interpretação legislativa, a 

controvertida questão sobre a chamada interpretação autêntica, assim entendida a que é 

elaborada pelo próprio órgão emissor da normaF

318
F para esclarecer o seu conteúdo e alcance.  

Seria, assim, exemplo típico de interpretação autêntica – se se admite tal 

qualitativo – a promulgação de lei interpretativa para esclarecer o conteúdo de uma dada lei 

                                                           
316 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit. p. 117 
317 Em sentido contrário, como visto, posiciona-se Konrad Hesse, e na sua esteira Peter Häberle, para quem a 
interpretação constitucional pressupõe o processo “consciente e intencional dirigido à compreensão e 
explicitação de sentido de uma norma”. O exercício corriqueiro das competências dos órgãos e dos poderes não 
implicaria interpretação, porquanto ausente o elemento subjetivo intencional. HESSE, Konrad. Elementos de 
Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Ob Cit. .p. 11. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica 
Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação 
pluralista e “procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997, reimpressão 
2002, p. 14 
318 Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica Jurídica. Ob Cit. p. 70. Embora didaticamente inserida no 
campo dedicado à análise da interpretação legislativa, de vez que todas as esferas de Poder podem estar 
autorizadas a editar atos normativos, cumpre reconhecer que a interpretação autêntica não é exclusiva do Poder 
Legislativo.  
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anteriormente editada pelo mesmo órgão legislativo, ou ainda, a edição de decreto com 

finalidade de aclarar o sentido de um regulamento já em vigor. 

Não teria valor de interpretação autêntica, no entanto, o ato editado pelo 

Poder Executivo com a finalidade de regulamentar uma disposição legal, exatamente porque 

emanados de fontes de poder distintasF

319
F.   

A relevância da classificação residiria na circunstância de que é comum 

pretender eficácia retroativa ao ato editado em interpretação autêntica. É dizer, os efeitos de 

um tal ato interpretativo se manifestariam em caráter ex tunc, desde a vigência do ato 

interpretado. Assim, por exemplo, enuncia expressamente o Código Tributário Nacional 

brasileiro, em seu art. 106, I, a despeito, inclusive, do princípio geral de irretroatividade das 

leis enunciado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 

Embora tenha gozado de grande prestígio e figurado, mesmo, entre as 

disposições justinianas – Ejus est interpretari legemcujus est condere (“Interpretar incumbe 

àquele a quem compete fazer a lei’) – a utilidade científica e prática da classificação tem sido 

questionada desde SavignyF

320
F. A objeção é formulada a partir da constatação de que o ato 

interpretativo, ao ingressar no ordenamento jurídico, adquire status normativo. Trata-se, pois, 

de verdadeira norma cuja aplicação e observância, portanto, não prescindirá de interpretação. 

Em outras palavras, uma vez que não é possível aprisionar a realidade em esquemas pré-

definidos será sempre necessário interpretar o ato interpretativo; em verdadeiro ciclo vicioso 

inútil à ciência e prática do DireitoF

321
F.  

No terreno da interpretação constitucional, alinha-se, a essa objeção uma 

outra: dado que somente se considera autêntica a interpretação realizada pelo mesmo poder 

emissor da norma interpretada, tem-se que, em relação à Constituição, tal espécie 

interpretativa somente poderia ser realizada pela Assembléia Constituinte (poder constituinte 

originário). Daí a dificuldade (ou impossibilidade) de se admitir interpretação constitucional 

verdadeiramente autêntica, pois, “uma vez concluída a sua obra, o poder constituinte se 

exaure”F

322
F. 

                                                           
319 Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica Jurídica. Ob Cit. p. 70. 
320 SAVIGNY, .... Apud: MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica Jurídica. Ob Cit. p 73. 
321 Essa é também a mesma objeção que se faz às chamadas súmulas vinculativas, recentemente inseridas no 
ordenamento brasileiro. Verdadeiros atos normativos que se pretendem absolutos e prescindíveis de 
interpretação.  
322 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit. p. 119 



 

 

111

A interpretação doutrinária, por sua vez, origina-se dos diversos textos, 

trabalhos, pareceres, estudos, etc., elaborados, prioritariamente, por juristas ou teóricos do 

Direito. Não se produz no contexto de aplicação direta das normas jurídicas, senão que se 

destina a contribuir e auxiliar, exatamente, essa aplicaçãoF

323
F. Alguns autores incluem entre as 

espécies de interpretação doutrinária, os precedentes parlamentaresF

324
F, e as diversas peças 

jurídicas elaboradas por advogadosF

325
F. 

Com freqüência, a interpretação de origem doutrinária é parte integrante da 

fundamentação de muitas decisões judiciais, ou administrativas e, certamente, é tomada em 

consideração na elaboração da maioria dos atos legislativos. Isso demonstra que o processo 

interpretativo desenrola-se de maneira imbricada e que somente para fins didáticos vale a 

classificação quanto às fontes interpretativas.  

No contexto de realidade, dinâmico e complexo, os diversos sujeitos são 

influenciados reciprocamente. E tal constatação tem importância fundamental para a 

hermenêutica constitucional. É a partir dela, por exemplo, que se assentam as bases para o 

desenvolvimento de teorias de intertextualidade e interdiscursividade, tais como a enunciada 

por Fairclough.  

Segundo esse autor,  

“por intermédio da intertextualidade e da interdiscursividade observa-se que 
a criação de textos dá-se conforme a incorporação de fragmentos de outros 
textos, de forma explícita ou não, bem como a partir do inter-
relacionamento discursivo”F

326
F. 

Em outras palavras, ecoam nas decisões judiciais diversas interferências ou 

vozes colhidas a partir das referências pessoais do falante (autor da decisão) com outros textos 

ou discursos.  

A questão é: como aferir, racionalmente, o caminho lógico trilhado pelo 

falante (autor do texto) para escolher as influências intertextuais e interpretativas admitidas 

em seu texto? A reconstrução das escolhas feitas, nesse sentido, ou seja, a reconstrução 

                                                           
323 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob. Cit. p, 439. BARROSO, Luís Roberto. 
Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit. p. 118 
324 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica Jurídica. Ob Cit. p. 77 
325 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit. p. 118 
326 SILVA, Cláudia Regina Alves da. A decisão jurídica sob a perspectiva da intertextualidade e da 
interdiscursividade. In: Revista Idéia Nova, Ano 5, número 3, p. 67. Recife: Nossa Livraria Jurídica, 2007. 
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racional das razões que levaram o falante (autor) a inserir essa e não aquela voz em seu texto, 

o processo dialógico em si, a inserir tal ou qual referência intertextual, pressuporia conhecer, 

intimamente, a formação científica, cultural, política e moral do falante. As influências 

intertextuais admitidas pelo falante, é óbvio, decorrem do universo por ele conhecido e, 

portanto, de logo limitado.  

No plano das decisões judiciais isso se transportaria da seguinte maneira: 

Por que o juiz levou em consideração determinada doutrina e não outra? A 

interdiscursividade, por outro lado, de certa forma serve como limitador da arbitrariedade, na 

medida em que o juiz busca em outras vozes justificativa para as suas conclusões. O juiz 

parte, portanto, de algum lugar e constrói sua argumentação a partir de outros discursos o que 

facilita, em certa medida, um controle intersubjetivo, no que se refere, ao menos, a aspectos 

formais como à autoria e autenticidade, enquanto influência intertextual, além de sua validade 

enquanto fonte de direito. Isso permite um mínimo de controle intersubjetivo, portanto, no 

que se refere à aceitabilidade das influências interpretativas inseridas na decisão, na validade 

argumentativa dos discursos retomados, na coerência entre as diversas referências 

internamente consideradas e no discurso como um todo. 

 Em outras palavras, na medida em que se identifica uma influência 

interpretativa na decisão judicial, o controle intersubjetivo da justificação (racionalidade) das 

decisões, pode ser exercido, no mínimo quanto à autenticidade do discurso referido, ou seja, 

será sempre possível, ao menos, verificar os termos originais do discurso retomado e nesse 

sentido, avaliar racionalmente, pelo menos, aspectos como a correta transcrição da referência. 

Essa interdiscursividade é, na verdade, intrínseca à argumentação jurídica na 

medida em que pressupõe esteja sempre alicerçada em alguma norma – em si resultado de 

uma atividade interpretativa (de fonte legislativa). Não há como escapar da 

interdiscursividade se o juiz está obrigado a fundamentar suas decisões (interpretações) como 

base em algum veículo normativo, também resultado interpretativo. 

 A grande dificuldade reside justamente em estabelecer critérios objetivos 

para o manejo do acervo interpretativo à disposição.  

Cabe, finalmente, referir, de maneira sucinta, à teoria desenvolvida por 

Härbele que inclui, entre os sujeitos ou fontes de interpretação, os cidadãos, enquanto 
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destinatários das normas constitucionais. Segundo essa concepção o processo de interpretação 

constitucional não seria um evento exclusivamente estatal, mas um “processo aberto”F

327
F. 

Isso significa que o processo interpretativo se desenvolve além dos limites 

oficiais do Estado, sempre que um particular, por exemplo, tome em consideração um 

preceito da Constituição para pautar sua condutaF

328
F. Mais do que isso, a ampliação dos 

intérpretes constitucionais significa admitir também que o próprio processo interpretativo 

estatal sofre o influxo do resultado da interpretação levada a cabo pelos diversos participantes.  

Na interpretação constitucional realizada em sede de jurisdição 

constitucional, por exemplo, importa, entre outras coisas, saber qual o sentido usual atribuído 

a um determinado termo empregado pela Constituição, o quê a comunidade compreende 

como sendo a extensão dada a determinado direito constitucionalmente assegurado, etc. Seria, 

assim, o que autores como Müller denominam pré-compreensãoF

329
F. 

De notar que a inclusão de intérpretes não oficiais pressupõe, em primeiro 

lugar, ideologia democrática, porquanto não faça sentido fora do Estado Democrático e, em 

segundo lugar, uma concepção hermenêutica concretizadora, porque admite elementos 

interpretativos não exclusivamente normativos como, v.g., a opinião pública.   

A ponderação de bens realiza-se no âmbito da interpretação judicial, porque 

proveniente da atividade judiciária desempenhada pelo juiz, no exercício da jurisdição 

constitucional. Ainda que se possa didaticamente classificá-la como tal, sofre, como visto, os 

influxos dos demais resultados interpretativos emanados de outras fontes: do legislativo e do 

executivo, precipuamente, quando da aplicação de normas e atos dali emanadas, elas mesmas 

resultados de interpretação constitucional; da doutrina, quando da incorporação de referências 

intertextuais e interdiscursivas na fundamentação das decisões; e, finalmente, da comunidade 

                                                           
327 HÄRBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 1997, reimpressão 2002, p,  
328 Aqui cabe referir sobre a problemática da aplicabilidade das disposições constitucionais sobre direitos 
fundamentais às relações entre particulares. Essa concepção supera a postura publicista que coloca os direitos 
fundamentais exclusivamente na esfera de relacionamento Estado-particular. Modernamente, é ampla a aceitação 
da idéia de que não só o particular é titular de direitos fundamentais oponíveis ou exercitáveis contra o Estado, 
mas também o próprio Estado figura, por vezes, como titular desses direitos. Por outro lado, e especialmente, a 
moderna concepção sobre direitos fundamentais impõe a sua aplicabilidade, inclusive, à esfera de 
relacionamento particular-particular, como se constata, por exemplo, na discussão sobre a disponibilidade 
contratual desses direitos. O tema é bastante recorrente em matéria de privacidade e intimidade, v.g., quando da 
participação dos chamados reality shows.  Sobre o assunto, veja-se, por todos, SARLET, Ingo Wolfgang. A 
eficácia dos direitos fundamentais. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.  
329 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito....Ob. Cit. p. 134. 
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democrática como um todo, quando se utiliza da opinião pública, do senso comum, em auxílio 

à fixação de conteúdos semânticos de expressões constitucionais, por exemplo.  

Sem embargo da relevância científica da investigação acerca dos objetivos 

da hermenêutica constitucional e mesmo da investigação acerca dos participantes e dos 

resultados do processo de concretização, como quer Häberle, tais temas têm importância 

secundária no propósito específico do presente trabalho. 

Aqui, a ênfase será dada à segunda questão: a delimitação dos métodos, 

campo no qual se insere a problemática da ponderação de bens.  

 

3.2.1 Os métodos de interpretação 

Quanto aos métodos, percebe-se a mesma diversidade teórica identificada 

no que se refere às fontes e aos objetivos da hermenêutica constitucional. As soluções variam 

desde os aforismos romanos, passando pelos cânones clássicos elaborados por Savigny, até as 

teorias como a tópica, a metódica estruturante e as técnicas de ponderação de bens. 

E, de maneira subjacente a essas questões, figura o problema – que, de resto, 

permeia toda a Teoria do Direito – da racionalidade e controle intersubjetivo da concretização 

normativa. Vale dizer, o desafio que se coloca à hermenêutica constitucional é delinear 

critérios objetivos de manuseio dos diversos métodos – propósitos, como se vê, tributários dos 

ideais de racionalidade e cientificidade do Direito. 

E isso tem especial relevância quando se trata de analisar criticamente a 

ponderação, uma vez que pretende ser método específico válido de interpretação das normas 

constitucionais. 

Uma análise criteriosa da validade metodológica da ponderação, portanto, 

pressupõe seja, em primeiro lugar, fixado um paradigma hermenêutico. Em outras palavras, 

pressupõe seja estabelecida uma opção teórica quanto ao tema da interpretação constitucional. 

Antes de estabelecer e justificar essa opção – que servirá de base para 

assentar a validade metodológica da ponderação – compre repassar, brevemente, algumas das 

propostas doutrinárias formuladas sobre o tema, mesmo porque, como se verá a seguir, a 
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maioria delas – se não se mostra em si suficiente – não pode ser e não será desprezada não 

esforço de construir uma hermenêutica constitucional sériaF

330
F. 

3.2.1.1 Subjetivistas x Objetivistas 

É antiga a disputa metodológica travada entre subjetivistas e objetivistas. 

Entre os primeiros, incluem-se os partidários da tese de que a interpretação constitucional 

consiste em resgatar a vontade do legislador (voluntatis legislatoris ou occasio legis), 

indagando sobre sua intenção na elaboração da norma interpretada. Em contraponto, 

objetivistas consideram que a atividade interpretativa direciona-se no sentido de estabelecer o 

espírito da lei (voluntas legis ou ratio legis), aquilo que efetivamente diz a norma 

interpretada.  

Ou ainda, nas palavras de Manuel Garcia, 

“la primera de esas dos corrientes sostiene que el intérprete ha de buscar la 
voluntad de hecho del legislador histórico; mientras que la segunda, la 
llamada teoría objetiva de interpretación, busca el significado racional 
inmanente de la ley con independencia de la inteción del legislador 
histórico”F

331
F. 

A teoria subjetiva de interpretação encontra raízes históricas na Escola da 

Exegese em Direito Positivo. Com efeito, a partir da concepção divina do Direito, difundia-se 

a crença de que “o Direito, a Moral, e demais instituições humanas eram descobertas de 

sábios, dádivas dos fundadores de civilizações ou verdades reveladas pelos profetas, 

videntes, magos”F

332
F diretamente da Providência. 

Da exegese, a teoria subjetiva evolui para substituir a crença na origem 

divina do Direito e da Moral, por uma outra: a crença na onipotência de um legislador 

racional. Na base dessa teoria, figura a premissa ideológica de supremacia do legislador, 

como representante democrático da vontade coletiva e, portanto, único legitimado a fixar o 

conteúdo das normas. Como substrato dessa concepção figura a “noção de dogma, enquanto 

                                                           
330 Ficará excluída de apreciação específica, no presente capítulo, a teoria positivista Kelseniana de interpretação. 
Para uma breve exposição do tema vide capítulo 1, tópico dedicado à análise evolutiva e histórica da relação 
entre direito e racionalidade. 
331 Cf. GARCIA, Manuel Calvo. La voluntad del legislador: genealogía de una ficción hermenéutica. 
Madrid, Doxa 3, 1986, p. 113-127.  
332 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica Jurídica. Ob Cit. p. 15 
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um princípio arbitrário, derivado da vontade do emissor de norma”F

333
F. Dogma, portanto, 

sustentado com base em concepção nitidamente voluntarista.  

O voluntarismo marcante da corrente subjetivista  

“se renova, no século XX, com as modernas escolas de interpretação, que 
substituem o voluntarismo do legislador, pelo voluntarismo do juiz. Assim 
há sucedido, por exemplo, com os juristas da livre investigação científica 
(Geny), do “direito livre” (Kantorowicz) e da teoria pura do direito 
(Kelsen)”F

334
F

/ 
F

335
F. 

A questão que se coloca é: como determinar em que consiste, efetivamente, 

a vontade do legislador? A vontade aí deve ser entendida como fenômeno psicológico, 

intenção, propósito, ou como metáfora de uma dimensão normativa? E, mais, sendo referida 

ao fenômeno psicológico e se a lei já não é expressão de um monarca absoluto, como se 

materializaria essa vontade? Nas intenções originais do redator da norma, da maioria 

parlamentar que a aprovou em assembléia, ou presume um consenso total entre os 

participantes do processo legislativo? 

Todas essas questões não ficam esclarecidas, já que a teoria subjetiva limita-

se a contribuir com afirmar que a vontade do legislador (mens legis) deve ser procurada a 

partir do exame histórico dos “chamados trabalhos preparatórios, isto é, projetos de lei, 

debates nas comissões técnicas das assembléias legislativas e no plenário das mesmas, 

pareceres, emendas e justificações dos mesmos”F

336
F – o que finda por alinhar a teoria subjetiva 

com o método histórico de interpretação definido por Savigny e a seguir examinado. 

As dificuldades pragmáticas de estabelecer um procedimento objetivo de 

investigação dessa vontade legislativa, então, avolumam-se. Procede, nesse sentido, a 

observação crítica de Maximiliano: 

                                                           
333 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise: uma exploração heermenêutica da construção 
do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 79. 
334 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 22ª ed., p. 453. 
335 De fato, o positivismo de Kelsen centra-se na idéia de que a aplicação do direito é realizado através de 
processo silogístico em que a norma aparece como premissa maior da conclusão que é, assim, extraída mediante 
simples dedução. Na medida em que reconhece a impossibilidade de se estabelecer uma única decisão correta a 
teoria de Kelsen confere ao juiz âmbito de liberdade bastante amplo – somente delimitado pela moldura da 
norma – deixando, com isso, aberto o flanco para o voluntarismo do aplicador. KELSEN, Hans.Teoria Geral do 
Direito e do Estado, 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
336 GUSMÃO, Paulo. .... Apud: STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica em crise: uma exploração 
heermenêutica da construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p.81. 
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“Em uma das forjas da lei, no parlamento, composto em regra por duas 
câmaras, fundem-se opiniões múltiplas, o conjunto resulta de frações ideais, 
amalgamadas; cada representante do povo aceita por um motivo pessoal a 
inclusão de palavra ou frase, visando a um objetivo particular a que a 
mesma se presta; há acordo aparente, resultado de profundas 
contradições”F

337
F.  

À teoria subjetiva, sucede o objetivismo, fundado na idéia de vontade 

autônoma da lei, em que a racionalidade do legislador é substituída pela racionalidade da 

norma. O centro da teoria objetiva é o texto da norma e, portanto, os critérios de interpretação 

a ele dirigidos.  

Tais formulações objetivistas nascem, justamente, da crítica à teoria 

subjetiva. Essa crítica assenta-se na idéia de que  

“a lei não brota do cérebro do seu elaborador, completa, perfeita, como um 
ato de vontade independente, espontâneo, [pois] o pensamento não se 
mantém escravo da vontade”; mas, “conserva independência própria; e no 
âmago encerra conceitos que o próprio autor aparente se não apercebe às 
vezes”. Por isso, “pode a lei ser mais sábia do que o legislador; porquanto 
abrange hipóteses que este não previu”F

338
F.  

O objetivismo alcançou grande prestígio entre positivistas formalistas, como 

ForsthoffF

339
F ou constitucionalistas como Santi RomanoF

340
F e, mesmo na jurisprudência de 

Tribunais Constitucionais Europeus como o Tribunal Federal suíçoF

341
F, e o Tribunal 

AlemãoF

342
F – ainda que seja possível encontrar, na jurisprudência desta última Corte, inúmeros 

precedentes firmados com base em atitude exegética subjetiva.  

                                                           
337 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica Jurídica. Ob cit., p. 19. 
338 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica Jurídica. Ob cit., p. 16-8. 
339 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob Cit., p. 455. 
340 ROMANO, Santi. Princípios gerais de direito constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1997, p. 25.  
341 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob Cit. p. 455. 
342 Cf. HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Ob Cit. p. 
53 ss. Aqui cabe registrar a observação acurada de Müller: “Programaticamente, embora não em práxis corrente, 
o Tribunal Constitucional Federal [alemão] decidiu-se em favor da ‘teoria objetiva’. (...) A práxis decisória do 
Tribunal Constitucional Federal quase não pode ser compreendida com as regras programaticamente professadas 
por esse tribunal. (...) Diante da práxis jurisdicional do Tribunal Constitucional Federal essa pergunta continua 
em aberto até com referência ao problema da atitude exegética ‘subjetiva’ ou ‘objetiva’ e com referência à 
função do teor literal da norma. Não raras vezes o tribunal fez, contrariamente ao seu credo programático, dos 
argumentos da história legislativa sem fundamentação suficiente os únicos argumentos decisivos”. MÜLLER, 
Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob Cit. p. 10. 
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No Brasil, figura como maior expressão da teoria objetiva Carlos 

MaximilianoF

343
F. Sendo que, alguns autores, como Luís Roberto Barroso, chegam a afirmar, 

categoricamente, uma suposta convergência quase unânime da doutrina em torno da tese 

objetivaF

344
F. 

Essa afirmação, entretanto, não pode ser confirmada a partir de um exame 

acurado do problema. O debate entre objetivistas e subjetisvistas – embora tenha sido 

reacendido recentemente no seio do constitucionalismo norte-americano na disputa entre 

originalistas e não originalistas – encontra-se superado muito mais por um abandono 

completo da polarização e, mesmo, de ambas as atitudes exegéticas do que pelo predomínio 

de uma delas sobre a outra. 

Também a teoria objetiva não fica a salvo de críticas. Basta, nesse sentido, 

referir a Schneider que a inquinam “de isolar a lei e sua origem histórica, ou de conferir-lhe 

uma espécie de autonomia ou vida própria, e, por conseguinte, de torná-la mais flexível às 

variações circunstanciais e às mudanças de realidade”F

345
F. 

Além disso, em ambas atitudes exegéticas (objetivista ou subjetivista), nota-

se ainda vinculação, por um lado, com a idéia de que a interpretação destina-se a descobrir 

um significado inerente à normaF

346
F – seja perquirindo sobre a intenção do legislador, seja 

indagando sobre a ratio da lei – e, por outro, com uma concepção voluntarista (seja a vontade 

do legislador, do juiz ou da norma).  

                                                           
343 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica Jurídica. Ob Cit., p. 16. 
344 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob Cit. p, 113. In litteris: “O 
debate, de certa forma, encontra-se superado pela convergência da quase-totalidade da doutrina para a linha 
objetiva”. 
345 SCHNEIDER, Peter. Prinzipien der Verfassunginterpretation p. 8. Apud: BONAVIDES, Paulo. Ob Cit., 
p. 444. 
346 É exatamente por isso que os critérios de classificação da interpretação quanto ao seu resultado, nesse sentido, 
não prescindem de certo compadecimento com as teorias objetivista e subjetivista. É que, em relação aos 
resultados atingidos, costuma-se distinguir entre interpretação declarativa, restritiva e extensiva. Essa 
classificação toma como parâmetro um aspecto essencialmente textual: o conteúdo semântico (gramatical ou 
filológico) do texto da norma. Pressupõe, aliás, a comparação entre dois resultados interpretativos distintos: o 
primeiro, aquele que se obteria a partir da ótica subjetiva de interpretação (o que pretendia o legislador) e o 
segundo, que se obtém a partir de uma atitude exegética objetiva (aquilo que o texto efetivamente diz). Seria, 
assim, considerada declarativa a atividade interpretativa sempre que a letra da lei corresponda ao que lhe é 
atribuído pela razão (cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio). Tem-se 
interpretação restritiva quando a letra da lei indica espectro de abrangência maior do que o que efetivamente 
deveria ser atingido (lex plus scripsit quam voluit). Finalmente, considera-se extensiva a interpretação nas 
hipóteses contrárias, em que a lei ou o legislador disse menos do que deveria dizer. (lex minus scripsit quam 
voluit). Como se vê, não há como estabelecer comparação entre o que diz o texto normativo, por um lado, e o 
que deveria ele ter dito, por outro, sem o recurso a noções como intenção do legislador, intenção original, 
espírito da lei, vontade da lei, sentido imanente, etc, nitidamente conectadas com a polarização objetivismo x 
subjetivismo. 
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A moderna concepção normativa já não se compadece com a afirmação de 

um significado inerente ao texto da norma.  

É que a norma não se confunde com o seu texto; é, antes, muito mais que 

isso. Somente com a atividade de interpretação, em sentido amplo, ou concretização, como 

prefere Müller, é que adquire normatividade e sentido. Essa atividade não se limita a 

esclarecer ou desvendar um sentido imanente, oculto, senão que ela mesma participa na 

atribuição do conteúdo normativo, ou, do âmbito da norma. 

Para Müller, portanto, a oposição objetiva-subjetiva da vontade do 

legislador versus a vontade da lei, na realidade, encobre o problema metodológico subjacente, 

relativo à fixação de uma hierarquia ou preferência entre os cânones clássicos de interpretação 

(gramatical, histórico, sistemático, teleológico).  

“Na verdade, o critério está no fato de que os elementos metodológicos de 
concretização stricto sensu, quer dizer, os procedimentos de interpretação 
do texto, se referem em parte aos textos de prescrições jurídicas vigentes, 
em parte aos textos de não-normas. Isso fundamenta em virtude dos 
imperativos do Estado de Direito o primado dos modos gramatical e 
sistemático de interpretação na sua função de limite da formação admissível 
da decisão. Mas isso mostra simultaneamente que não se pode afirmar, com 
referência às modalidades histórica, teleológica e genética de interpretação, 
gradações da sua hierarquia de vigência ou da sua eficácia vinculante [sic] 
para o processo da concretização prática. De qualquer modo, nunca se trata 
de uma vontade do legislador ou da lei.(...) Nem a teoria subjetiva nem a 
teoria objetiva merecem preferência. Ambas partem de um enfoque 
indagativo parcialmente incorreto, parcialmente insuficiente. Devem ser 
abandonadas (...)”F

347
F. 

Finalmente, conforme bem observado por Tércio Ferraz, objetivismo e 

subjetivismo podem servir para mascarar posições ideológicas não condizentes com o ideal 

democrático.  

“O subjetivismo extremado, favorece um certo autoritarismo personalista, 
ao privilegiar a figura do legislador pondo a sua vontade em relevo. Por 
exemplo, a exigência, na época do nazismo de que as normas fossem 
interpretadas em última ratio de acordo com a vontade do Furhrer é 
bastante elucidativa. Por outro lado, o objetivismo, levado também ao 
extremo, favorece um certo anarquismo, pois estabelece o predomínio de 
uma equidade duvidosa dos intérpretes, sobre a própria norma ou, pelo 
menos, desloca a responsabilidade do legislador para os intérpretes, 

                                                           
347 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob Cit., p. 98. 
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chegando-se a afirmar, como fazem alguns realistas americanos, que o 
direito é o que decidem os tribunais”F

348
F. 

 

3.2.1.2 Os cânones clássicos de interpretação 

Chamam-se clássicos os cânones de interpretação formulados por Savigny, 

fundador da Escola Histórica do Direito, modernamente denominados de gramatical, histórico 

e sistemáticoF

349
F. A esses três cânones, acrescentou-se, posteriormente, o teleológico. 

Embora não tenham sido formulados para o Direito público ou o Direito 

constitucional – o que, em parte, explica a sua insuficiência diante do elemento político que 

permeia a Constituição os cânones de Savigny 

“evidenciam ser, não em último lugar quando aplicadas ao direito 
constitucional, aspectos que não representam ‘métodos’ universalmente 
válidos, mas pontos de vista auxiliares de fecundidade variável conforme as 
peculiaridades das normas jurídicas concretizandas”F

350
F. 

A insuficiência dos cânones clássicos, aliás, reporta-se à própria 

insuficiência do método subsuntivo, da noção fechada do Direito, como critério racional. Por 

outro lado, porquanto dirijam-se, exclusivamente, à interpretação do texto da norma, não 

conseguem operar todas a complexidade do Direito. Uma vez que a norma não se restringe ao 

seu texto, é evidente que sua aplicação e interpretação requisitará critérios não textuais não 

vislumbrados na proposta de Savigny. 

Não obstante, mesmo as concepções hermenêuticas mais modernas do 

Direito constitucional, não lhe negam aplicabilidade. Embora insuficientes, os cânones 

clássicos representam papel, não de menor importância, ao lado dos critérios extra 

normativos, na concretização da Constituição.  

Para a finalidade do presente estudo, à importância genérica dos cânones 

clássicos para a hermenêutica constitucional adere uma outra razão: os critérios gramatical, 

histórico, sistemático e teleológico participam de maneira significativa do processo racional 

                                                           
348.STRECK, Lênio Luís. Hermenêutica Jurídica em crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, p. 116. 
349 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob Cit. p. 125. 
350 MULLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob Cit. p. 28. 
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da ponderação (ainda que elipticamenteF

351
F). É, em especial, com base na idéia de unidade 

constitucional – premissa teórica do critério sistemático – e de interpretação finalística – a 

partir do emprego do critério teleológico – que se assenta a ponderação, enquanto técnica 

harmonizadora de princípios.  

 

3.2.1.2.1 Interpretação gramatical 

 Chama-se gramatical – ou filológico, literal, semântico e textual – o 

critério de interpretação pelo qual se indaga acerca do conteúdo semântico dos enunciados 

lingüísticos do texto normativo, no caso, da ConstituiçãoF

352
F.  

Costuma-se situar a interpretação gramatical como início de todo o processo 

de aplicação ou concretização normativaF

353
F. Sem que isso importe, ainda, fixar precedência 

hierárquica ao critério gramatical – o que sem dúvida, não é unânime em doutrina – há, 

portanto, relativo consenso em torno da opinião e que, antes de indagar sobre os demais 

métodos, o intérprete depara-se com o texto da norma, a sua redação, com enunciados 

lingüísticos, enfim, ao qual atribui significado. 

Apesar do que a primeira vista possa parecer, estabelecer o significado 

literal ou gramatical de um enunciado lingüístico nem sempre é um processo simples. E as 

dificuldades que daí surgem não são decorrência exclusiva de imprecisão, ambigüidade ou 

vaguidade lingüística. Os problemas interpretativos, nessa seara, não tocam apenas aos termos 

imprecisos ou multívocos. A questão que se coloca, então, consiste em determinar qual a 

acepção a ser empregada às palavras e expressões constantes do texto constitucional. 

                                                           
351 Conforme se poderá detalhar a seguir, quando da crítica metodológica da ponderação, essa técnica de 
“sopesar” ou “harmonizar” princípios, em verdade, encobre o emprego de outros métodos de interpretação, como 
os cânones clássicos, por exemplo. A elipse argumentativa que a ponderação promove, encobre incoerências 
metodológicas e arbitrariedades no manejo dos diversos métodos à disposição do intérprete e, assim, diminui o 
ônus argumentativo da fundamentação das decisões, permite certo afastamento metodológico, e, portanto, 
impossibilita um efetivo controle intersubjetivo da racionalidade e legitimidade das soluções interpretativas 
adotadas, 
352 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit. p. 222. 
353 Nesse sentido, BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Integração da Constituição. Ob. Cit. p. 127, Em 
sentido contrário: MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob. Cit., p. 66. In 
litteris: “Contrariamente à primeira impressão, a interpretação gramatical não opera sozinha mesmo no estágio 
cronologicamente mais precoce da concretização. Na busca de defensáveis variantes lingüísticas de sentido que o 
texto da norma indica com referência ao caso, já se recorre a outros elementos”. 
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Conforme assinala Barroso, o “problema da linguagem constitucional se 

agravou com o processo constituinte”F

354
F. Isso porque, como as constituições mais recentes – 

de que é exemplo a Constituição brasileira de 1988 – “são geradas a partir de amplo 

processo de discussão e debate, dificilmente apresentam uma linguagem jurídica uniforme e 

tecnicamente rigorosa”F

355
F. 

Para a maioria dos constitucionalistas americanos – e mesmo para a 

Suprema Corte –, as palavras empregadas pela Constituição devem ser lidas em seu sentido 

comumF

356
F, pois, em se tratando de um documento emanado (pelo menos, simbolicamente) do 

povo, é de se presumir tenha sido redigido na acepção habitual, de modo a permitir a 

compreensão geral de seus termos, independentemente de iniciação nas letras jurídicas. 

A partir disso, Story afirma que a linguagem da Constituição é a do bom 

senso, do entendimento mediano, devendo ser rejeitada toda “interpretação pedante” que 

“conferem á linguagem um tom de mistério ou sutileza metafísica”F

357
F. 

Essa opinião, no entanto, não pode ser tomada com caráter absoluto. 

Conforme assinala Müller, por exemplo, as normas constitucionais “não oferecem um quadro 

estruturalmente unitário para a interpretação gramatical”F

358
F. Daí a univocidade do aspecto 

gramatical ser apenas aparente, já que “frequentemente obriga a decidir-se por um entre 

vários modos de utilização dos conceitos usados, entre significados na linguagem cotidiana e 

na linguagem jurídica e em parte também entre diferentes significados na linguagem 

jurídica”F

359
F. 

Em outras palavras, como não há uniformidade lingüística na Constituição, 

também não seria possível predeterminar em que acepção os termos devem ser empregados. 

Barroso refere-se a precedentes do Supremo Tribunal Federal brasileiro, para demonstrar que 

não há uniformidade na leitura dos termos da Constituição. Alude, especificamente, ao voto 

proferido pelo Min. Marco Aurélio, por ocasião do julgamento do RMS 21.514, em que se 

                                                           
354 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Integração da Constituição. Ob. Cit , p. 128. 
355 Cf. V. Fran Figueiredo. Introdução à interpretação constitucional, RILSF, 87:175, p.189,. Apud: 
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Integração da Constituição. Ob. Cit p. 128. 
356 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Integração da Constituição. Ob. Cit, p. 470 
357 STORY, Joseph. Commentaries on the Constitution os the United States, 4ª ed., Boston, Thomas M Cooley, 
1873 p. 345. Apud: BONAVIDES, Paulo. Ob. Cit. p. 470. No Brasil, a opinião de que a Constiuição deve ser 
interpretada em seu sentido comum é incorporada por Maximiliano. Hermenêutica Jurídica. p. 249. 
358 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho de Direito Constitucional. Ob Cit. p. 63. 
359 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho de Direito Constitucional.. Ob. Cit. p. 63. 
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consigna a preferência pela acepção técnica ou jurídica, em detrimento da linguagem usualF

360
F. 

E, mais adiante, ao voto proferido pelo min. Sydney Sanches, por ocasião do julgamento da 

ADIn 378-DF, em que a linguagem da Carta Constitucional é duramente criticada, 

considerada, mesmo, insatisfatória e atravacanda, com a alusão a termos empregados 

incorretamenteF

361
F. 

Com efeito, reconhecer que as diversas normas constitucionais demandarão 

solução gramatical distinta – sobre prevalecer o sentido técnico ou o sentido usual dos termos 

–, sem que se proponham critérios claros para se determinar quando se deve optar por uma 

acepção ou outra, ou mesmo quando está admitido entender que um termo foi empregado 

erroneamente pelo constituinte, deixa, sem dúvida, grande margem discricionária ou subjetiva 

para o intérprete que, assim, vê-se livre para oscilar entre as diversas acepções possíveis. 

Não faltam, no entanto, tentativas de estabelecer um controle mínimo dessa 

subjetividade. Nesse sentido, por exemplo, os adágios de que “não há palavras supérfluas na 

Constituição”, e mesmo formulações como de Maximiliano, no sentido de que, se a nova 

Constituição preserva a mesma linguagem da antiga, deve se presumir não tenha desejado 

modificar a interpretação prevalente com relação ao dispositivo que se dava no regime 

anteriorF

362
F. 

Conforme menciona Maria Bono, as tentativas de estabelecer um controle 

mínimo da subjetividade na manipulação de enunciados lingüísticos ainda se mostram 

infrutíferas: 

“Los autores de los que se ocupa este trabajo sólo alcanzaron a plantear el 
problema, pero nunca llegaron a proponer medios para resolverlos: 
algunos, por considerar que los ‘problemas lingüísticos” carecían de la 
importancia necesaria para que la ciencia del derecho aportara soluciones. 
En otros casos, las respuestas a estos problemas fueron sólo parciales, como 
la importancia del estudio del latín para desentrañar los significados de 

                                                           
360 “Sempre tenho presente a premissa de que o Direito é ciência e, como tal, possui institutos, expressões e 
vocábulos com sentido próprio, havendo de se presumir que o legislador, especialmente o constituinte, haja 
atuado com técnica, atentando para o fato de que o esmero da linguagem é essencial à revelação do sentido 
correto da disposição normativa”. Apud: BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Integração da 
Constituição. Ob. Cit p. 129. 
361 “(...) não se haverá de olvidar que o nosso processo constituinte foi feito de maneira bastante insatisfatória e 
atravancada, apesar do longo período elaborativo, legando à Norma Suprema o infeliz apelido de ‘colcha de 
retalhos’. Deve ser visto com a devida cautela o critério interpretativo de conceder muita importância ao uso dos 
termos, haja vista a freqüência com que usou-se [sic] um termo por outro na Constituição Federal”. Apud: 
BARROSO Luís Roberto. Interpretação e Integração da Constituição. Ob. Cit. p. 131. 
362 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica Jurídica. Ob. Cit., p.. 76.  
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algunos conceptos, como en el caso de AustinF

363
F. (…) Las implicaciones de 

estas dificultades, a veces insuperables, según la opinión de algunos de estos 
autores, sobrepasan el ámbito de la ciencia del derecho, y conllevan graves 
consecuencias cuando el lenguaje natural es manipulado por jueces, 
legisladores y abogados litigantes. (...) Quizá sea tarea de lingüistas 
especializados identificar los conflictos entre lenguaje natural y jurídico, y 
proponer las soluciones adecuadas. No obstante, como ha sido reconocido 
en varias ocasiones, la reducción de estos problemas vendría proporcionada 
en buena medida por el correcto y adecuado uso de las reglas del lenguaje 
natural por los operadores del derecho”. 

Por outro lado, nem mesmo a distinção entre linguagem jurídica e natural 

pode ser considerada consenso. Wassermann assevera que “no fundamental a linguagem 

jurídica não é ainda uma linguagem técnica, mas antes uma linguagem da classe dos juristas, 

pois aqui os técnicos põem-se de acordo sobre determinado uso lingüístico”F

364
F.  

O mesmo caminho é trilhado por Alf Ross acerca de categorias jurídicas 

básicas como direito subjetivo. Em sua clássica obra Tu-Tû, Ross defende que fórmulas como 

“propriedade”, em si mesmas, carecem de qualquer significação. Nas lições do autor, 

fórmulas, como essa, somente fazem sentido dentro de um juízo ou proposição, tomados em 

seu conjunto. Seriam meras “técnicas de apresentação” que, no entanto, cumprem uma 

finalidade funcional para o DireitoF

365
F.  

De tudo quanto até aqui exposto, vê-se que a interpretação gramatical 

encerra complexidade muito maior do que a sua formulação clássica parece supor. À 

propósito, tem razão Müller, ao afirmar que “por depender da explicitação e valoração do 

sentido lingüístico, [a interpretação gramatical] só pode ser limitadamente objetiva”F

366
F. No 

mesmo sentido, coloca-se Kaufmann: 

 “É verdade que a falta de exatidão encerra em si o perigo de que coisas 
sejam dissimuladas e até falsificadas, mas o preço da univocidade e da 
exatidão seria a rigidificação da linguagem e sua redução a um relativamente 
pequeno número de sinais. A equivocidade da linguagem (corrente) garante a 

                                                           
363 BONO, Maria. La ciencia del derecho y los problemas del lenguaje natural: la identificación del 
conflicto. Revista de Teoria y filosofia del derecho, Cidade do México, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
nº 13, p. 159-175, out., 2002, p. 161 e 175. 
364 WASSERMANN, ....Apud: KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2004, p. 171 
365 ROSS, Alf. Tu-Tû. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2004, p. 24. Ross conclui argumentando que 
“o conceito de direito subjetivo é um instrumento para a técnica de apresentação que serve exclusivamente a fins 
sistemáticos, e que, em si não significa nem mais nem menos que tû-tû”. O termo tû-tû é uma criação do autor e 
é empregado em analogia ao termo direito subjetivo para ironizar a tradição essencialista. 
366 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob Ct., p. 65. 
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sua flexibilização, a sua dinâmica, a sua riqueza de nuances, em suma: a sua 
vitalidade e historicidade”F

367
F.  

Evidentemente, não basta afirmar que a equivocidade da linguagem jurídica 

assume função relevante para sua flexibilização e, portanto, além de inevitável, é também 

desejável. É preciso identificar parâmetros para conter essa contingência, pena de reduzir o 

Direito à mera vontade que se impõe de maneira totalmente arbitráriaF

368
F.  

Alguns parâmetros – embora ainda não absolutos – podem ser reconhecidos 

a partir da constatação de que a fixação das possibilidades de sentido de um determinado 

termo é indispensável e recomendável o recurso aos outros cânones. Conforme exemplo dado 

por Müller, “os pontos de vista genético e histórico podem ajudar a precisar em termos de 

conteúdo as possíveis variantes de sentido” a partir de indagações sobre as “intenções de 

regulamentação que historicamente conduziram à formulação da norma”F

369
F. 

Seja como for, uma certa margem de subjetividade e espaço interpretativo 

jamais poderão ser eliminados. E, a bem da verdade, a posição extrema oposta, de apego 

excessivo à literalidade do texto, já não pode mais ser sustentada seriamente. Excessivo 

literalismo, além de desconsiderar que a letra não traduz a idéia em sua integridade e que as 

palavras são símbolos apenas, enseja conclusões injustas e mesmo risíveisF

370
F.  

 

 

                                                           
367KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 174 
368 A equivocidade da linguagem do direito levada ao extremo, gera posições extremamente céticas sobre a 
objetividade do método literal. Na observação de Tecla Mazzarese, a fixação do critério da interpretação literal, 
que não encontraria qualquer validade lógica no campo da linguagem, seria uma questão puramente de valoração 
política. MAZZARESE, Tecla. Interpretación literal: juristas y lingüistas frente a frente. Revista de Teoria y 
filosofia del derecho, Cidade do México, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, nº 23, p. 597-631, 2000., p, 
624. Embora se reconheça a necessidade de fixação de critérios que dêem conta da contingência lingüística, a 
formulação de uma proposta para o problema da equivocidade do direito, entretanto, desborda dos limites do 
presente estudo. 
369MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho de Direito Constitucinal. Ob. Cit., p. 67. 
370 Duas referências literárias ilustram quão pouco crédito se deve dar ao apego desmedido à literalidade. A 
primeira delas, encontra-se na obra “Chartreuse de Parme”, de Stendhal, em que Clélia, “havendo feito voto a 
Nossa Senhora de que não mais veria seu amante Fabrício, passou a recebê-lo, na mais absoluta escuridão, 
supondo que assim, estaria cumprindo o compromisso”. Cf. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e 
Integração da Constituição. Ob. Cit. p. 128. Situação semelhante é descrita por Shakespeare, na obra 
“Mercador de Veneza”, na passagem sobre o cumprimento de fiança dada por Antonio em relação à dívida de 
Bassânio contraída com o judeu Shylock. Embora o contrato autorizasse Shylock a cortar uma libra de carne do 
fiador, se a dívida não fosse paga, a questão foi resolvida estabelecendo-se que o acordo não permitia fosse 
derramada uma gota de sangue sequer. Cf. TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. 
Ob. Cit. p. 32. 
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3.2.1.2.2 Os critérios histórico, teleológico e sistemático 

Embora, amiúde, os elementos histórico, teleológico e sistemático sejam 

abordados em separado, não há como isolá-los entre si, e mesmo apartá-los do elemento 

gramatical. É que, seja para indagar sobre a origem histórica da norma examinada, seja para 

situá-la sistematicamente, ou ainda, para determinar a finalidade objetivada no preceito, será 

preciso lançar mão de todos os elementos simultaneamenteF

371
F. 

Apesar disso, define-se o elemento histórico como sendo aquele através do 

qual se examinam os precedentes legislativos e jurisprudenciais, a evolução normativa. O 

exame dos materiais preparatórios, como pareceres prévios, projetos de lei e suas emendas, 

resenhas das sessões plenárias etc., são destacados sob a espécie de interpretação genéticaF

372
F.  

A investigação histórica ou genética, como se vê, guarda íntima relação com 

a concepção subjetivista de interpretação e a teoria norte-americana do originalismo, ou busca 

pela intenção originalF

373
F, já tais posturas exegéticas têm em comum a afirmação da 

prevalência dos critérios histórico e genético sobre os demais critérios ou métodos de 

interpretação.  

O critério histórico, no entanto, é comumente referido como elemento 

auxiliar na interpretação constitucional, não sendo em si suficiente para determinar uma 

conclusão interpretativa. 

O critério teleológico, por sua vez, estabelece como parâmetro de orientação 

a finalidade subjacente ao preceito normativo. A interpretação deve ser orientada para buscar 

maior efetividade aos objetivos colimados. 

Apenas a partir daí já é possível intuir que o critério teleológico não 

prescinde de uma tomada de opinião em relação às posturas exegéticas subjetivas e objetivas, 

originalistas e não-originalista. Isso porque a primeira tarefa que se coloca, na consideração 

do critério, reside em indagar sobre se a finalidade deve ser ou não identificada é aquela 

divisada originariamente pelo legislador, quando da elaboração da norma. Uma resposta 

                                                           
371 Conforme observação de Müller, “na práxis, o entrelaçamento dos elementos de interpretação evidencia ser, 
em parte necessário ao objeto, em parte uma conseqüência da falta de uma consciência de método”. MÜLLER, 
Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Ob. Cit. p. 67. 
372 É, por exemplo, a opção assumida por Müller. MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito 
Constitucional. Ob. Cit. p. 65. 
373 O originalismo será examinado em tópico próprio a seguir. 
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afirmativa, por exemplo, alude imediatamente o recurso ao critério histórico de interpretação, 

a demonstrar, uma outra vez, que os cânones clássicos não podem ser manejados 

isoladamente. 

Da noção interpretação dirigida para a finalidade ou telos normativo, deriva 

proposições como “proporcionalidade”, no sentido de adequação entre meios e fins. Não 

basta, portanto, que a interpretação oriente-se pela finalidade normativa; é imperioso que o 

resultado daí advindo preserve uma relação de razoabilidade entre os meios empregados e os 

fins a serem atingidos. 

Pode-se dizer, sem exageros, que os conceitos de proporcionalidade e 

razoabilidade permeiam todas as propostas teóricas de ponderação de princípios. Na tentativa 

de estabelecer algum parâmetro interpretativo à ponderação, é amplamente difundida a idéia 

de que o sopesamento dos princípios “em tensão” deve ser orientado pelos cânones da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A orientação, como se verá adiante, sobre não trazer 

auxílio objetivo à tarefa hermenêutica – já que não é possível estabelecer, previamente, um 

catálogo das soluções proporcionais ou razoáveis – indicam, mais uma vez, a natureza elíptica 

com que opera a ponderação. Do ponto de vista metodológico, a idéia de proporcionalidade 

entre meios e fins não passa de uma derivação do critério teleológico. 

Já o critério sistemático alinha-se com a idéia de unidade, de que é corolário 

princípios como “concordância prática” ou efeito harmonizador da Constituição.  

A idéia de Constituição como todo sistemático, aliás, é indispensável à 

proposta teórica da ponderação. Conforme haverá lugar para esclarecer em pormenor, no 

capitulo subseqüente, a ponderação pressupõe a distinção doutrinária – referida supra – entre 

princípios e regras. Os princípios, seriam aplicáveis mediante ponderação em concreto, 

assegurando-se, assim, a harmonia sistemática da Constituição. 

3.2.1.3 Critérios legais 

Chamam-se critérios legais de interpretação às disposições positivadas que 

contém prescrições dirigidas ao intérprete ou aplicador acerca do emprego ou manejo dos 

diversos métodos interpretativos. Não se tratam propriamente de métodos autônomos ou 

originais, mas simplesmente critérios objetivos que particularizam quando e como são 
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aceitáveis o uso dos métodos, como sistemático, teleológico, integrativos ou de política 

legislativa. 

Em que pese a freqüência com que esse recurso legislativo é empregado, 

aqui são opostas as mesmas objeções formuladas em relação à interpretação autêntica. 

Também as normas de hermenêutica, uma vez positivadas, ficam sujeitas à interpretação, o 

que gera o paradoxo de se ter de interpretar regras sobre interpretação. Por outro lado, a 

positivação de preceitos hermenêuticos afigura-se tentativa inglória de generalizar “o que na 

essência é contingente e relativo”F

374
F. 

A despeito da crítica doutrinária, o fato é que, não raro, são positivadas 

normas sobre hermenêutica. Tais preceitos, de força obrigatória e caráter cogente, veiculam 

princípios e regras gerais de interpretação, estabelecendo critérios objetivos e gerais de 

hierarquia, preferência ou prevalência entre os diversos métodos à disposição do intérprete. 

Por vezes, exclui-se a possibilidade mesma de utilização de um determinado método em 

relação a certos tipos normativos.  

O ordenamento brasileiro registra inúmeros exemplos de normas positivas 

de hermenêutica, de que desponta, o art. 4º, da Lei de Introdução do Código Civil, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 4.657/42. No referido dispositivo determina-se ao intérprete a 

observância de uma hierarquia entre os métodos de integração: analogia, costumes e 

princípios gerais de direito.  

Além das normas gerais de interpretação fixadas pela lei de introdução ao 

código civil, outros exemplos podem ser citados: o art. 423, do Código Civil estabelece que, 

no contrato de adesão as cláusulas ambíguas devem ser interpretadas em favor do aderente; o 

art. 111, do Código Tributário Nacional estabelece que serão interpretadas literalmente (em 

sentido estrito) as normas que disponham sobre isenções, suspensão ou exclusão do crédito 

tributário e dispensa de obrigações acessórias; o art. 112, também do Código Tributário 

Nacional, estabelece que, em caso de dúvida, a lei tributária que define infrações deverá ser 

interpretada da maneira mais favorável ao acusado. 

A positivação de normas de hermenêutica não é particularidade exclusiva do 

ordenamento brasileiro. Contêm regras expressas de hermenêutica os Códigos Civis de Suíça 

                                                           
374 Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 
19ª ed., p 78 
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(art. 1º), Itália e Argentina. Por outro lado, optaram por excluir de seus Códigos Civis a parte 

preliminar relativa às disposições de interpretação, França, Alemanha e JapãoF

375
F. 

Embora seja recorrente a positivação de critérios ou métodos interpretativos 

na legislação ordinária, no âmbito do Direito constitucional não esse recurso não é usual. É 

que as Constituições não costumam trazer regras sobre suas próprias interpretaçõesF

376
F.  

Em geral, cita-se, como exceção, a Constituição do México, que no art. 14, 

parágrafo 4º estabelece que “la sentencia definitiva devera ser conforme a la letra o la 

interpretacion juridica de la ley”. Nada obstante, em verdade não seria preciso recorrer a um 

ordenamento estrangeiro, já que um exemplo de regra interpretativa pode ser encontrado na 

própria Constituição Brasileira de 1988. Com efeito, dispõe o art. 5º, parágrafo 2º que os 

direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e de 

seus princípios por ela adotados.  

Há aí comando dirigido diretamente ao interprete constitucional que, em seu 

labor, deverá ter em conta a existência de direitos e garantias não enumeradas positivamente 

no texto da constituição. Essa regra, aliás, evidencia, por um lado, orientação no sentido de 

que a carta constitucional seja analisada de maneira sistemática – firmando-se opção pela 

idéia de unidade constitucional, em que pese a idéia de unidade não fique a salvo de 

críticasF

377
F – e, por outro lado, autoriza o manuseio de critérios integrativos (como os 

princípios gerais de direito) e recurso à interpretação extensiva, na medida em que reconhece 

existência e validade a direitos e princípios não expressamente inseridos no corpo do texto 

constitucional. 

Regra similar, pode ser encontrada na Constituição norte- americana 

enunciada pela 9ª EmendaF

378
F e que tem servido de fundamento, por exemplo, à teoria dos 

poderes implícitos e à integração da constitucional. À semelhança da regra brasileira do art. 

5º, §2º, a nona emenda “não gera nem cria direitos”, mas destina-se a fixar parâmetro de 

interpretação, aliás, o único, explicitamente em ambas as Constituições.  

                                                           
375 Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 
19ª ed., p. 56 e 79. 
376 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. ..Ob Cit.. p. 134 
377 Cf. MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional.Ob. Cit. p. 164 e TRIBE, 
Laurence. DORF, Michael. Hermenêutica Constitucional. Ob. Cit. p. 35 
378 “A enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada como negando ou coibindo 
outros direitos inerentes ao povo”. Cf. TRIBE, Laurence. DORF, Michael. Hermenêutica Constitucional. Belo 
Horizonte: Editora Del Rey, 2007, p. 66. 
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Quando é a própria Constituição quem estabelece critérios positivos de 

interpretação à sua aplicabilidade na interpretação constitucional das demais regras – desde 

que não admitida ou relevada a tese de inconstitucionalidade originalF

379
F – por óbvia, dispensa 

maiores questionamentos. O problema reside em saber se as diversas normas infra-legais de 

hermenêutica têm alguma relevância, e em que medida, para a interpretação das normas da 

Constituição. 

Nesse ponto, importa registrar a orientação doutrinária que enxerga nas 

regras gerais de interpretação, como as contidas na lei de introdução ao código civil, cunho 

materialmente constitucional. É a tese defendida por autores como Jorge Miranda e Raul 

Canosa UseraF

380
F. O caráter constitucional é sustentado, sobretudo, como mecanismo – teórico 

ou retórico – para justificar a utilização de critérios infralegais na interpretação 

constitucionais, em sistemas rígidos em que prevalece a idéia de supremacia hierárquica da 

Constituição. Solução menos problemática, do ponto de vista cientifico, é a proposta por 

Müller.  

Uma vez que critérios ou métodos de interpretação dizem respeito à ciência 

do Direito, à metodologia do trabalho com as leis, pouco importa que critérios 

metodologicamente considerados válidos para a interpretação constitucional estejam ou não 

positivados. Eles são aplicáveis na interpretação constitucional, não porque as regras positivas 

que os veiculem tenham caráter materialmente constitucional, mas porque são admitidos 

como válidos do ponto de vista da teoria ou metodologia do Direito Constitucional, e seria 

assim ainda que não estivessem positivados. 

3.2.1.4 A doutrina americana  

Sem dúvida, uma das mais relevantes contribuições teóricas para a 

hermenêutica constitucional deriva da teoria americana do judicial review, formulada, 

originariamente, por Marshall no já clássico caso Marbury vs. Madison. 

Ainda que subsistam, ainda hoje, sistemas constitucionais eficientes em que 

prevalece o dogma de Supremacia do Legislador – como é o caso da Inglaterra –  não há 

como negar importância à garantia do controle judicial da constitucionalidade das leis para o 

                                                           
379 BACHOFF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Coimbra: Almedina, 1994.p. 35.  
380 Cf. CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1984. p. 87.  
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processo de (neo)constitucionalização observado no cenário mundial recente, calcado na 

(re)afirmação da normatividade e supremacia da Constituição. 

O tema foi brevemente repassado quando da análise do 

neoconstituionalismo, no primeiro Capítulo do presente estudo, e certamente uma análise 

pormenorizada demandaria trabalho específico. Aqui, caberá detalhar outras contribuições 

norte-americanas para a hermenêutica constitucional. 

A divisão entre subjetivistas e objetivistas, em matéria de hermenêutica 

constitucional, transporta-se, nos Estados Unidos, nas últimas décadas, para a discussão 

travada entre originalistas e não-originalistas, em torno do papel ou importância que se deve 

atribuir ao contexto histórico ou intenção original, quando da elaboração das normas. Essa 

disputa – ainda hoje acentuada no âmbito da Suprema Corte Americana – tem lugar 

principalmente quando se trata de conferir ou não proteção constitucional aos direitos não 

expressamente referidos no texto da Constituição. 

Trata-se, em outras palavras, de discussão que envolve a questão da 

influência do fator tempo na interpretação das normas, no sentido de admitir ou não que a 

evolução no contexto social e político possam interferir, ou serem levadas em consideração, 

na determinação do significado do texto da ConstituiçãoF

381
F.   

Os chamados originalistas, ou adeptos da “jurisprudência dos propósitos 

originais”F

382
F, – à semelhança dos teóricos do subjetivismo – defendem a proeminência da 

busca pela intenção do legislador original como critério metodológico válido de interpretação 

constitucional.  

Nesse sentido, o conteúdo de uma norma deveria ser investigado a partir da 

perspectiva do legislador, à época da elaboração da norma. Daí que muito mais relevante, do 

                                                           
381 Essas questões assumem relevo especial para a doutrina americana, dado que a Constituição dos Estados 
Unidos é do tipo sintética e conta com mais de dois séculos desde sua promulgação – motivo pelo qual 
problemas de integração e atualização do texto surgem com maior freqüência. 
382 Cf TRIBE, Laurence. DORF, Michael. Hermenêutica Constitucional. Ob Cit. p. 6. A tese originalista 
encontra especialmente na figura dos juizes Robert Bork, Antonin Scalia e Hugo Black seus principais teóricos e 
partidários. E embora ainda exista forte dissenso na Suprema Corte americana sobre como deve ser lida a 
Constituição, os casos Brown vs. Board of Education e Griswold vs. Connecticut podem ser citados como 
exemplo de precedentes em que prevaleceu a visão originalista na solução adotada. 
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que aquilo que o texto da norma parece significar, é o que o legislador teria pretendido dizer 

no momento exato da edição da norma examinada (original intent)F

383
F. 

A teoria originalista proclama a supremacia do legislador como legitimo 

representante da vontade coletiva. Pretende, a partir da exortação do método histórico de 

interpretação, impedir que o aplicador ou interprete substitua a vontade do legislador por suas 

próprias opções valorativas, já que, sem se revestir da condição de representante do povo, 

careceria ele de legitimidade democrática (a countermajoritarian difficulty)F

384
F.  

Segundo originalistas, somente perquirindo sobre a intenção original do 

legislador, seria possível evitar que juízes não eleitos – e, portanto não legitimados de um 

ponto de vista de representatividade democrática – possam substituir a vontade de 

representantes eleitos ou “emendar” a Constituição sem o devido processo legislativo, 

ampliando o catálogo de direitos fundamentais a partir de suas próprias concepções 

subjetivasF

385
F. 

Nessa ordem de idéias, eventuais lacunas na Constituição, portanto, devem 

ser resolvidas mediante amplo debate público, nas instâncias democráticas. Não cabe à Corte 

Constitucional, mas ao parlamento, decidir quando e como a Constituição deve ser emendada. 

Uma postura originalista, então, preservaria a competência, prestígio e autoridade da Corte, e 

colocaria em evidência a necessidade de revisão constitucional, forçando o legislativo a rever, 

rejeitar ou emendar as leis editadasF

386
F. 

Devido a sua estreita correlação com as terias subjetivistas de interpretação, 

cabem, em relação à concepção originalista, muitas das observações pontuadas com referência 

à busca pela mens legis.   

A tese do originalismo esbarraria, nesse sentido, em dificuldades 

operacionais, não raro, insuperáveis, sobretudo em matéria Constitucional. Muitas vezes, já 

não é possível reconstruir o contexto histórico em que a norma foi editada, seja porque já se 

                                                           
383 Cf TRIBE, Laurence. DORF, Michael. Hermenêutica Constitucional. Ob Cit. p. 41. 
384 STRECK, Lênio Luís. Da Interpretação de textos à concretização de direitos: a incidibilidade entre 
interpretar e aplicar a partir da diferença ontológica (ontologishe differentz) entre texto e norma. p. 145. 
In: COPETTI, André (org). Constituição Sistemas Sociais e Hermenêuticca, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. 
385 Cf. SCALIA, Antonin. Constitutional interpretation the old fashioned way. A tese originalista encontra 
especialmente na figura dos juizes Robert Bork, Antonin Scalia e Hugo Black seus principais teóricos e 
partidários.  
386 Cf. Eight reasons to be an originalist. disponível em http://www.cfif.org/htdocs/freedomline 
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apresentem escassos os recursos documentais, seja porque muito do ambiente social ou das 

verdadeiras intenções dos legisladores originais jamais tenham sido efetivamente 

documentadasF

387
F. Talvez tais dificuldades sejam amenizadas quando se trata de examinar 

documentos relativos a Constituições recentes, como é o caso da brasileira, e suas 

subseqüentes alterações. Não é assim, todavia, quando se trata de interpretar disposições 

constitucionais centenárias, tais como muitas das que compõem a Constituição dos Estados 

Unidos.  

Acrescente-se a isso que, num contexto democrático pluralista, onde se 

preserve a representatividade das diversas minorias, afigura-se extremamente difícil [senão 

impossível] isolar e identificar um objetivo ou intenção uniforme que sirva de guia na 

descoberta da intenção original. Para ilustrar o argumento, tome-se de empréstimo o exemplo 

citado por Tribe e Dorf: “mas consideremos as dificuldades práticas da aplicação de tais 

teorias, por exemplo quando Berger analisou a 14ª Emenda, o texto proposto pelo Congresso 

foi votado por não menos de trinta e sete assembléias estaduais”F

388
F. 

Por outro lado, haveria, nessa concepção, conforme salienta TribeF

389
F, um 

viés nitidamente conservador, pois o apego às conjunturas históricas e às intenções originais 

impede que os preceitos constitucionais possam ser atualizados e contextualizados no 

momento da aplicaçãoF

390
F, levando-se em consideração a evolução legislativa, social e política. 

Preservando-se as intenções originais, congela-se ideais e opções políticas e impede-se as 

chamadas mutações constitucionaisF

391
F, que, sobre atualizar o conteúdo dos preceitos, garante 

                                                           
387 Sabe-se que num processo legislativo muitas vezes não são confessáveis as reais pretensões e motivações 
políticas.  
388TRIBE, Laurence. DORF, Michael. Hermenêutica Constitucional. Ob Cit, p. 7.  
389 TRIBE, Laurence. DORF, Michael. Hermenêutica Constitucional. Ob Cit. p. 13. 
390 Aqui também o exagero da concepção originalista conduz a situações de perplexidade. Vale, nesse ponto, 
referir a exemplo caricato, citado por Barroso, de interpretação apegada em demasia ao originalismo. No 
julgamento do caso Olmstead vs. United States, a Suprema Corte americana foi instada a se pronunciar sobre o 
argumento de que a interceptação telefônica não violaria a 4ª Emenda que veda provas ilegais e busca e 
apreensões sem ordem judicial, porque, à época em que redigida, o telefone ainda não havia sido inventado. 277 
U.S. 438 (1929) Cf. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Ob. Cit. p. 135.   
391 A expressão é aqui empregada na acepção referida por Konrad Hesse: “Sob ‘modificação constitucional’ é 
entendido aqui exclusivamente a modificação do texto da Constituição [através de emendas v.g]. Ela deve ser 
distinguida do ‘rompimento constitucional’, isto é, o desvio do texto em cada caso particular (sem modificação 
do texto), como ele, na prática estatal da República de Weimar, sob o pressuposto de realização das maiorias 
necessárias para modificações constitucionais, foi considerado como admissível. Ela deve, finalmente, ser 
ressaltada da ‘mutação constitucional’, que não afeta o texto como tal – esse fica inalterado –, senão a 
concretização do conteúdo das normas constitucionais; esta pode, nomeadamente em vista da amplitude e 
abertura de muitas determinações constitucionais, sob pressupostos alterados, conduzir a resultados diferentes ... 
e, nesse aspecto, produzir uma ‘mutação’. A problemática da modificação constitucional começa lá onde as 
possibilidades de uma mutação constitucional terminam”. HESSE, Konrad. Elementos de direito 
constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 46. 
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longevidade à Constituição, possibilitando sua modernização sem a necessidade de 

rompimentos sociais ou a instauração de uma nova ordem jurídica. 

E é, justamente, a partir dessa crítica ideológica que se alinham, na esteira 

oposta, os partidários da teoria não-originalista ou progressista de interpretação. 

Argumentam não-originalistas que mesmo os fundadores da Convenção de 

Filadélfia, deixaram expressamente registrado que não pretendiam fixar suas intenções como 

controle da interpretação da Constituição promulgada. Recorrem, nesse sentido, às palavras 

de Jefferson de que “a Constituição deve ser reafirmada a cada geração, sendo, 

consequentemente, um patrimônio dos vivos”F

392
F. 

E isso simplesmente porque – para além das dificuldades pragmáticas de se 

determinar a intenção original – nenhuma Constituição escrita pode antecipar todas as 

situações que merecerão proteção fundamental. O preenchimento judicial dessas lacunas, 

portanto, além de necessário, evita crises político-sociais que adviriam de uma interpretação 

inflexível de preceitos constitucionais não mais condizentes com seus propósitos originais.  

Com efeito, pontua Tribe, para ilustrar a necessidade de atualização dos 

preceitos da Constituição, que “nos dias de hoje não é possível imaginar que alguém 

argumente seriamente que a mutilação, usualmente praticada como punição nos tempos 

coloniais, passasse numa interpretação atual da 8ª Emenda”F

393
F.  

O mesmo se pode dizer em relação a evolução da interpretação 

constitucional no que se refere ao tratamento igualitário de negros, mulheres e de outras 

minorias. 

Essa concepção rejeita a primazia do método histórico de interpretação, para 

deslocá-lo à função de coadjuvante dos demais critérios interpretativos, fixando importância 

especial aos precedentes judiciais, às conseqüências político-sociais das decisões adotadas e 

aos critérios teleológico e sistemático.  

A postura não-originalista de interpretação exerce, ainda, papel importante 

no que se refere ao problema hermenêutico de integração constitucional, tão recorrente em 
                                                           
392 Cf. ELY, John Hart. Democracy and distrust, 1980, p. 12-4. Apud: BARROSO, Luís Roberto. Interpretação 
e Aplicação da Constituição. Ob. Cit. p. 135. 
393 TRIBE, Laurence. DORF, Michael. Hermenêutica Constitucional. Ob Cit., p. 22. Os casos Lochner vs. New 
York Marsh vs. Chambers são citados como. exemplos de precedentes jurisprudenciais não-originalistas. 
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uma Constituição sintética como é a americana. Conferindo importância à contextualização da 

interpretação, ou melhor, admitindo que mudanças sociais e políticas influem diretamente nos 

resultados interpretativos, a teoria não-originalista abre espaço para a conclusão de que é 

necessário e possível colmatar as disposições constitucionais para reconhecer eficácia a 

direitos não expressos. 

Essa conclusão é embasada no texto da 9ª Emenda: “a enumeração de certos 

direitos na Constituição não poderá ser interpretada como negando ou coibindo outros direitos 

inerentes ao povo”. Embora não tenha o condão de criar direitos, a 9ª Emenda – enquanto 

orientação interpretativa – alerta para a existência de direitos não expressamente enumerados, 

cujo conteúdo, decorrente dos valores adotados pela Constituição, fixa-se mediante atividade 

interpretativa judicial. 

O problema é que uma autorização integrativa assim tão ampla corre o risco, 

se extremada, de validar o arbítrio e uma desmedida discricionariedade judicial prejudiciais à 

legitimidade da instância judicial, além de distanciar as instâncias democráticas públicas do 

debate acerca de questões politicamente relevantes.  

A doutrina americana mostrou-se sensível a essa questão e cuidou de propor 

alternativas teóricas, como o princípio limitador da intervenção judicial. Notabilizou-se, nesse 

campo, a doutrina do judicial self restraint e das political questions, como princípios de 

hermenêutica constitucional “funcionalmente limitativos”F

394
F. 

A judicial self restraint impõe ao juiz uma atitude autolimitativa no 

exercício da jurisdição que, assim, deve restringir-se à decisão de questões estritamente 

jurisdicionais. Questões políticas, nesse sentido, são desprovidas de “justiciabilidade”F

395
F e, 

portanto, não podem e não devem ser alvo de decisão (controle) judicial. Trata-se de 

formulação teórica que remonta à própria doutrina de Marshall de controle de 

constitucionalidade (judicial review).  

Em última análise, a teoria do judicial self restraint guarda relação íntima 

com o ideal de separação de poderes. A contenção imposta ao judiciário, nesse sentido, tem o 

nítido propósito de preservar a competência dos poderes executivo e legislativo.  

                                                           
394 A expressão é de Canotilho. CANOTILHO, J. J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
Ob. Cit. p. 1308. 
395 Cf., CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição Ob. Cit., p. 1309. 
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3.2.1.5 A contribuição da tópica 

Os estudos sobre a tópica remontam às lições de raciocínio e argumentação 

sistematizadas no Organon. Com efeito, deve-se a Aristóteles a distinção entre raciocínio 

apodítico – que parte de uma demonstração analítica – e o raciocínio dialético – que 

pressupõe premissas aceitas pela comunidade como verdadeiras. Enquanto as demonstrações 

científicas estruturar-se-iam de forma apodítica, o raciocínio dialético serviria às 

argumentações retóricasF

396
F. 

Admitindo a possibilidade de raciocinar, silogisticamente, a partir de tópicos 

(lugar de consenso), Aristóteles supera a retórica sofística substituindo a idéia de verdade pela 

de verossímil e de convencimento dos diversos auditórios em que a argumentação científica 

não é suficiente ou adequada. 

A argumentação aristotélica, portanto, conforme síntese de João Paulo 

Allain Teixeira “depende do recurso a ‘noções comuns’” que não seriam “opiniões 

vulgares”, mas aquilo que se encontra onde se dá o consenso. “Não o consenso aparente, 

com o que se contentavam os sofistas, mas o consenso real”F

397
F. 

Apesar do relativo prestígio que a retórica ainda conseguiu manter durante o 

período medieval, é “precisamente a partir do racionalismo e da irrupção do método 

matemático-cartesiano que ocorre a desqualificação da tópica e sua perda de influência na 

cultural ocidental”F

398
F. 

No entanto, com a crise moderna do modelo de racionalidade científica 

“natural” e o fracasso do positivismo jurídico formalista e seu modelo dedutivo (subsuntivo) 

de argumentação jurídica, reascende-se, ao lado das investigações jus-naturalistas, o recurso 

ao método tópico como proposta lógica para o DireitoF

399
F. 

É, em especial, a partir de Theodor Viehweg que a importância da tópica é 

restabelecida para a argumentação jurídica. 

                                                           
396Cf. TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002, p. 11. 
397 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. Ob Cit., p. 12. 
398 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. Ob Cit.  p. 49. 
399 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, 
p. 12. 
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Para Viehweg, “o pensamento jurídico é tópico” voltado para “pensar o 

problema” e vale-se de topos ou lugares-comuns que são “os pontos de vista paradigmáticos 

de justiça material” 
F

400
F, a serem “entendidos de um modo funcional, como possibilidades e 

orientação”F

401
F. 

A respeito da teoria de Viehweg, afirma Manuel Atienza que 

“por um lado, a tópica é, do ponto de vista de seu objeto, uma técnica de 
pensamento problemático; por outro lado, do ponto de vista do instrumento 
com que opera, o que torna-se central é a noção de topos ou lugar-comum; 
finalmente, do ponto de vista do tipo de atividade, a tópica é uma busca e 
exame de premissas; o que a caracteriza é ser um modo de pensar no qual a 
ênfase recai nas premissas, e não na conclusão”F

402
F.  

É exatamente essa ambigüidade nos conceitos de tópica e de topoi que 

servirá de base de muitas das críticas à teoria tópica, formuladas por autores como o próprio 

Atienza e Garcia Amado. Alegam, criticamente, que as suas noções são imprecisas e 

ambíguas, a começar pelo que se deva entender por “tópica”, e que, por outro lado, não há 

como pré-determinar um catálogo completo de tópicos, ou qualquer critério objetivo no 

manuseio desses tópicos. A ausência de uma hierarquia de topoi implicaria admitir que 

utilizar tópicos diferentes, e ordená-los hierarquicamente de maneira distinta, evidentemente, 

conduzirá a resultados díspares.  

A tópica também não contribuiria para a formulação de uma teoria de 

justiça, na medida em que não estabelece nenhum método ou “elemento de controle que 

permita discutir racionalmente as questões de Justiça”F

403
F. Daí concluir García Amado, de 

forma categórica, que a tópica “não proporciona uma resposta – nem sequer o começo de 

uma resposta – para a questão central da metodologia jurídica que não é outra senão a da 

racionalidade da decisão jurídica”F

404
F. 

                                                           
400 VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência: uma contribuição à investigação dos fundamentos 
jurídicos científicos. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2008. p. 35 
401 VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência: uma contribuição à investigação dos fundamentos 
jurídicos científicos. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2008. p. 56. 
402 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 3ª ed., 
2003, p. 49. 
403 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 3ª ed., 
2003, p. 55. 
404 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 3ª ed., 
2003, p. 61. 
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A relevância da tópica, no entanto, não pode ser amesquinhada em termos 

tão peremptórios. É fato que as formulações de Viehweg não estabelecem uma proposta 

metodológica rígida para o Direito, mas também é certo que, ao menos, laçam luzes sobre a 

insuficiência do método dedutivo-sistemático e sobre a circunstância de que, na realidade, a 

ciência jurídica argumenta sim, de maneira tópica – embora não exclusivamente. 

Aliás, é no âmbito do Direito Constitucional que a tópica alcança maior 

relevância e prestígio. Em sociedades extremamente plurais e heterogêneas as opções 

políticas e os valores inseridos na Constituição são os mais diversificados possíveis e 

apresentam-se, muitas vezes, de maneira contraditória. Essa diversidade axiológica – que não 

significa incoerência, nem deve ser evitada, mas assegura a representatividade das minoriasF

405
F 

– exige “regras interpretativas correspondentes a concepções mais dinâmicas do método de 

perquirição da realidade constitucional”F

406
F. Parafraseando-se as palavras de Bonavides,  

“a tópica parece haver chegado assim na hora exata quando as mais 
prementes e angustiantes exigências metodológicas põem claramente a nu o 
espaço em branco deixado pela hermenêutica constitucional clássica, 
característica do positivismo lógico-dedutivo”F

407
F. 

Conquanto reconhecer a existência de argumentos tópicos tidos como 

válidos não concorra, propriamente, para a elaboração de critérios racionais de uma 

metodologia jurídica, não se pode perder de vista que a tópica continua a influenciar as 

formulações hermenêuticas. Na seara constitucional, a importância da tópica para a 

interpretação pode ser sentida nos diversos princípios orientadores do trabalho do intérprete, 

verdadeiros topoi, ainda hoje empregados sem uma sistematização rígida. 

Deve-se lembrar, nesse sentido, que tem caráter nitidamente tópico o 

argumentar com base em precedentes, tal como ocorre nos sistemas baseados no case law, em 

que vigora o princípio do stare decisis.. 

Ademais, jogam papel fundamental, em hermenêutica constitucional, 

princípios, verdadeiros topoi, como “unidade constitucional” e “efeito integrador”, 

“conformidade funcional”, “concordância prática”, “força normativa da constituição”, 

                                                           
405 GALUPPO, Marcelo Campos. Hermenêutica Constitucional e pluralismo. pp. 47-65 In: Hermenêutica e 
Jurisdição Constitucional, Del Rey, Belo Horizonte. 
406 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob cit. p. 494. 
407 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob cit. 495. 
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“interpretação conforme”, e, mesmo o já antes referidos “poderes implícitos” e “self 

restraint”, produto do constitucionalismo norte-americano. 

Evidentemente, o catálogo de princípios de interpretação constitucional 

varia conforme a opção metodológica adotada. Autores como, Müller, em seu ensaio 

“Unidade do Ordenamento Jurídico”, chegam a contestar a validade do princípio de unidade 

da Constituição, considerando-o exemplo de “holismo irracional a ser abandonado”F

408
F e 

criticar, por outro lado, a popularização das balizas da “interpretação conforme”F

409
F. Em outros 

casos, como em Tribe, a idéia de unidade da Constituição é relativisada a partir da noção de 

que a pluralidade ínsita às Constituições democráticas implica concluir que o “todo não é 

unidade”F

410
F.  

Isso não autoriza a desconsiderar a importância que os princípios ou 

axiomas interpretativos jogam na aplicação dos preceitos constitucionais, ainda que se tenha 

de reconhecer, com Bonavides, que  

“a invasão da Constituição formal pelos topoi e a conversão dos princípios 
constitucionais e das próprias bases da Constituição em pontos de vista à 
livre disposição do intérprete, de certo modo enfraquece o caráter 
normativo dos sobreditos princípios”F

411
F. 

A inspiração tópica pode ser sentida em formulações metodológicas 

recentes, como a “metódica estruturante” de Müller, tendo influenciado significativamente as 

formulações de constitucionalistas de peso como Peter HäberleF

412
F e  Konrad HesseF

413
F. 

 

 

 

 
                                                           
408 MÜLLER, Friedrich. Unidade do ordenamento jurídico. In: Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 
Ob Cit., p173. 
409 MÜLLER, Friedrich. Unidade do ordenamento jurídico. In: Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 
Ob Cit., p174. 
410 TRIBE, Laurence. DORF, Michael. Hermenêutica Constitucional. Ob Cit., p. 67. 
411 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob Cit. p. 497 
412 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 1997, reimpressão 2002. 
413 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Ob cit..p. 67. 
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3.2.1.6 A Metódica estruturante em Friedrich MüllerF

414
F 

A proposta metodológica de Müller parte, antes de mais nada, de uma 

reestruturação da teoria normativa concebida pelo positivismo formalista. O autor considera 

que muitos dos problemas hermenêuticos são tributários de uma postura normativa 

equivocada que, em linhas gerais, identifica a norma com o seu textoF

415
F. 

A teoria normativa de Müller, então, baseia-se na idéia central de que a 

norma é muito mais do que o texto e seus enunciados lingüísticos. Em assim sendo, a 

concretização das normas não pode ser realizada apenas a partir de critérios referidos aos 

textos. 

A inexistência de correspondência bi-unívoca entre texto e norma pode ser 

intuída do fato de que existem normas sem disposição expressaF

416
F. A norma jurídica não é, 

portanto, um dado prévio; ela é produzida no processo de concretizaçãoF

417
F.  

O resultado da interpretação do texto da norma corresponde apenas ao 

“programa da norma”. Mas a estrutura da norma compreende ainda o “âmbito da norma” que 

é elemento co-constitutivo da prescrição. A normatividade não é uma característica inerente à 

norma, mas resultado de dados extralingüísticos como funcionamento efetivo, atualidadeF

418
F. 

A teoria estruturante considera normativo tudo o que confere uma direção ao processo 

decisórioF

419
F. 

Mesmo no processo de interpretação de textos figuram, além de elementos 

normativamente referidos – como a interpretação gramatical – critérios não referidos a norma 

                                                           
414 Como é possível intuir, as idéias de Müller influenciam sobremaneira o presente trabalho e encontram-se, 
portanto, referidas ao longo de todo o texto. A abordagem da metódica estruturante não se limita, portanto, às 
considerações trazidas nesse ponto específico. A referência pontuada ao método de Müller, dentro do capítulo 
sobre a hermenêutica constitucional tem como finalidade apresentar uma visão global e sistematizada do 
processo de concretização como concebido por Müller. 
415 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 23. 
416 Müller admite diferenças estruturais entre as normas da Constituição mas não a distinção entre princípios e 
regras. MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 
3ª edição, p. 39 e 62-3. 
417 Em termo literais: “a norma jurídica não existe, não é aplicável. Ela é produzida no processo de 
concretização”. MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: Introdução à teoria e metódica 
estruturante do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 101. 
418 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: Introdução à teoria e metódica estruturante do 
direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 38. 
419 CHRISTENSEN, Ralph. Teoria esrtuturante do direito. Originalmente publicado em Ergänzbares dês Rechts 
2/560 (1987). In: O novo paradigma do direito: Introdução à teoria e metódica estruturante do direito. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 238. 
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– como a interpretação histórica que pressupõe o exame de documentos preparatórios de 

elaboração da norma. 

Os âmbitos de normas podem ser gerados pelo direito, em que o conteúdo é 

criação jurídica, e, portanto, só faz sentido dentro do direito, como são exemplo a jurisdição, 

personalidade jurídica, etc. Mas, além disso, há casos em que os âmbitos de norma não são 

inteiramente gerados pelo direito, e por isso remetem a aspectos extra-normativos de 

realidade, tal como as normas sobre direitos fundamentaisF

420
F. Nessa hipótese, contam para a 

concretização elementos não exclusivamente referidos. 

Por isso, não são suficientes à concretização os elementos da metódica 

tradicional, já que essa pressupõe um estilo ontológico de raciocínioF

421
F. A interpretação – na 

acepção tradicional – é apenas um elemento entre vários outros do processo de concretização, 

já que ela não pode ser um processo meramente cognitivoF

422
F. É forçoso, nesse sentido, 

reconhecer uma certa limitação racional do direito que, no entanto, não implica afastar a 

necessidade de esforço para uma racionalidade o mais ampla possível. Para Müller, a 

racionalidade corresponde à possibilidade de controle intersubjetivo das decisões por meio da 

concretização, após árdua análise e delimitação do âmbito de cada normaF

423
F. 

A metódica estruturante não pretende aplicar uma corrente espistemológica 

geral ao campo dos objetos do direito. Ela trabalha indutivamente junto aos problemas 

práticos, e, assim, está em larga medida influenciada pela tópica. A racionalidade exigida não 

é um “critério de aferição dado pela filosofia ou pela epistemologia, mas retrovinculada a 

princípios do Estado de Direito: ela implica o controle de decisões, revelando as suas razões e 

tornando-as conseqüentemente discutíveis”F

424
F. 

                                                           
420 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 42. 
421 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 40. 
422 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 48. 
423 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 51. 
424 CHRISTENSEN, Ralph. Teoria esrtuturante do direito. Originalmente publicado em Ergänzbares dês Rechts 
2/560 (1987). In: O novo paradigma do direito: Introdução à teoria e metódica estruturante do direito. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 235. 
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O processo de concretização pode ser, de um modo geral, resumido em duas 

etapas distintas: o tratamento do texto da norma (programa da norma) e a análise do âmbito da 

norma e dos elementos do conjunto de fatosF

425
F. 

Na concretização da norma, cumprem papel fundamental, não apenas os 

cânones clássicos, mas, também critérios materiais adicionais como a análise dos âmbitos das 

normas, como o papel dos argumentos de teoria do estado, teoria do Direito e teoria 

constitucional. Os elementos metodológicos tradicionais estão referidos à interpretação de 

textos (do que resulta o programa da norma), e os elementos do âmbito da norma referem-se 

aos dados de realidade. 

Müller indica seis elementos do processo de concretização: (i) elementos 

metodológicos stricto sensu; (ii) elementos do âmbito da norma; (iii) elementos dogmáticos; 

(iv) elementos de técnica de solução; (v) elementos de teoria do Direito; (vi) elementos de 

política constitucionalF

426
F. 

Sobre esses elementos pode-se dizer, resumidamente que, os elementos 

metodológicos em sentido estrito compreendem a interpretação gramática, genética, histórica, 

sistemática e teleológicaF

427
F. Já os elementos do âmbito da norma referem-se aos dados 

materiais, de realidade. Elementos dogmáticos correspondem, por exemplo, aos enunciados 

de jurisprudência, à bibliografia formada por manuais doutrináriosF

428
F. Por sua vez, são 

elementos de teoria, v. g., os conceitos de Estado, de “ordem de valores”, de direitos 

fundamentais, de teoria da ConstituiçãoF

429
F. Finalmente, os elementos de política 

constitucional indicam orientações, sendo exemplo, o princípio interpretativo de concordância 

prática. 

                                                           
425 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 59. 
426 Os elementos estão indicados na ordem de proximidade que apresentam com os “teores normativos”. 
MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 81 e ss. MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante da norma jurídica e do direito. In: MÜLLER, 
Friedrich. O novo paradigma do direito. Ob. Cit. p. 151 e ss. 
427 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante da norma jurídica e do direito. In: MÜLLER, Friedrich. O novo 
paradigma do direito. Ob. Cit. p. 151. 
428 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 83. 
429 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 87-8. 
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Como existem elementos referidos ao real, a metódica estruturante afirma a 

necessidade de divisão funcional do trabalho com as ciências sociaisF

430
F. Isso, entretanto, não 

significa autorizar a desvinculação total do processo de concretização do programa da norma. 

A concretização está vinculada à pré-compreensão que se tem acerca do programa da norma e 

do âmbito da norma e, em especial, ao problema a ser resolvido (inspiração tópica). A noção 

de pré-compreensão é incorporada por Müller a partir das formulações filosóficas 

hermenêuticas de Gadamer: 

“A pré-compreensão se manifesta, em princípio como a relação vital do 
sujeito compreendente [sic] com a coisa a ser compreendida, sem a qual a 
possibilidade de compreensão sequer seria poderia ser fundamentada. A 
interpretação no caso individual não coincide com a auto-interpretação do 
homem e a sua  interpretação do mundo, mas não pode ser descolada delas, 
(...). O preconceito como experiência do gênero não é obtido pela reflexão; 
ele surge da totalidade da interpretação do mundo num determinado mundo 
circundante [Umwelt] e sobretudo já é dado na e com a linguagem. A 
concretização do direito, impossível fora da linguagem, sempre é co-
caracterizada por esse horizonte universal, pré-jurídico da compreensão.(...) 
Prejuízos [Vor-Urteile] nesse sentido, a opinião prévia [Vormeinung] geral 
do uso da linguagem, bem como as pré-compreensões conteudísticas devem 
ser vistas na sua função produtiva como pressuposto e condição da 
compreensão”F

431
F. 

A concretização é normativamente vinculada e, por isso, não autoriza 

qualquer resultado. Embora existam possibilidades hermenêuticas, a concepção lingüística do 

texto, o uso em linguagem dos termos contidos no texto da norma delimitam o campo de 

atuação dos demais elementos de concretização. 

Essa vinculação é obtida mediante a afirmação de uma hierarquia entre os 

elementos de concretização. Na observação de Ralph Christensen 

“diferentemente da doutrina tradicional, a teoria estruturante está em 
condições de chegar, em virtude de sua teoria da norma jurídica, a uma 
hierarquia generalizável dos elementos de concretização. No caso de 

                                                           
430 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante da norma jurídica e do direito. In: MÜLLER, Friedrich. O novo 
paradigma do direito. Ob. Cit. p. 227. 
431 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante da norma jurídica e do direito. In: MÜLLER, Friedrich. O novo 
paradigma do direito. Ob. Cit. p. 80. 
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conflito o respectivo argumento mais próximo ao texto da norma terá 
precedência sobre o argumento mais distante”F

432
F. 

 Esquematicamente, a hierarquia proposta por Muller é a seguinte 

• Elementos metodológicos e do âmbito da norma preferem a todos os outros; 

• Entre os metodológicos stricto sensu, prevalecem a interpretação gramatical e 
sistemática. As interpretações histórica, teleológica e genética não podem constituir 
sozinhas fundamento para o resultado da interpretação. São critérios ancilares; 

• Elementos dogmáticos referidos à norma concretizanda preferem os elementos de 
teoria e de política constitucional. 

• A preferência entre os elementos de teoria e de política constitucional somente pode 
ser determinada no caso concreto. 

                                                           
432 CHRISTENSEN, Ralph. Teoria esrtuturante do direito. Originalmente publicado em Ergänzbares dês Rechts 
2/560 (1987). In: O novo paradigma do direito: Introdução à teoria e metódica estruturante do direito. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 235. 
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CAPÍTULO 4 - PONDERAÇÃO JUDICIAL COMO MÉTODO DE 
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

4.1 RETOMANDO ALGUMAS PREMISSAS: HERMENÊUTICA E PONDERAÇÃO 

O problema dos conflitos normativos assume especial relevo em sede de 

hermenêutica constitucional, em conseqüência, sobretudo, do caráter pluralistaF

433
F das 

Constituições forjadas em tempos de neoconstitucionalismo. A multiplicidade de valores, por 

vezes antagônicos, inseridos num mesmo documento constitucional gera a necessidade de ser 

redobrado o esforço hermenêutico para dar coerência ao processo de aplicação da 

Constituição. 

É nesse contexto que se desenvolvem diretrizes interpretativas 

consubstanciadas em noções como a de unidade da Constituição e concordância práticaF

434
F, 

além de propostas metodológicas como a ponderação de princípios, de que se pretende cuidar 

especificamente no presente capítulo. 

Nas palavras de Valeschka e Silva Braga, “o método da ponderação, 

portanto, serve para garantir a convivência de ‘antagônicos’ interesses constitucionalmente 

protegidos”F

435
F.  

No contexto do pluralismo, e de reaproximação do Direito com a razão 

prática, a Teoria do Direito parece constrangida pela necessidade de estabelecer alternativas 

que a um só tempo permitam aumentar o espectro de controle judicial de “legitimidade” de 

conteúdo do Direito (juízos axiológicos), sem abrir mão do controle intersubjetivo de 

racionalidade das decisões judiciais.  

A hermenêutica do contexto neoconstitucional, a “nova hermenêutica” 

como propõe Luis Roberto BarrosoF

436
F, tem, como se vê, objetivos bastante audaciosos e se 

apresenta com a pretensão de superar o esquema positivista de aplicação do Direito. 

                                                           
433 GALUPPO, Marcelo Campos. Hermenêutica Constitucional e pluralismo. pp. 47-65 In: Hermenêutica e 
Jurisdição Constitucional, Del Rey, Belo Horizonte. 
434 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal Alemã. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1998, p. 66.  
435 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Curitiba: Juruá Editora, 
2008, 2ª ed., p. 224. 
436 BARROSO, Luís Roberto. A Nova Hermenêutica Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 2ª ed., p. 
331. 
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A “nova hermenêutica” parece apostar suas fichas na distinção entre 

princípios e regras para estabelecer esse “novo paradigma” de aplicação do Direito. Enquanto 

as regras consubstanciam razões definitivas os princípios são razões prima facie; as regras são 

aplicadas no modo “tudo-ou-nada”, enquanto os princípios, como mandatos de otimização, 

aplicam-se à maneira “mais-ou-menos”.  

Essa distinção teria repercussões importantes na seara dos conflitos 

normativos. Partindo-se dessa distinção, os conflitos desenrolam-se entre regras, entre 

princípios, ou entre princípios e regras. 

O conflito de regras resolve-se no âmbito da validade, pela declaração de 

inaplicabilidade ou invalidade de uma delas, ou pela introdução de uma cláusula de exceção. 

A colisão de princípios, por sua vez, resolve-se na dimensão de peso, pelo exame em 

concreto, através da lei de ponderação.  

Entretanto, é possível intuir, da própria distinção entre princípios e regras, a 

marcada influencia que o esquema positivista ainda exerce quando se trata de aplicação do 

Direito. Com efeito, conforme já se colocou o critério distintivo (entre princípios e regras) 

pelo modo de aplicação tem como pressuposto que apenas os princípios representam razões 

superáveis, enquanto que as regras, ao contrário, sendo razões definitivas não demandam a 

sopesamento de outras circunstâncias do caso concreto, além da verificação da hipótese.  

Isso, além de denunciar ligação estreita com o esquema positivista, não 

parece corresponder à realidade. Também as regras são razões superáveis e, portanto, também 

a aplicação delas não pode ser aprisionada no esquema subsuntivoF

437
F. 

Por outro lado, a distinção entre princípios e regas parece dar demasiada 

importância ao aspecto literal de interpretação, ou seja, à forma lingüística com que o preceito 

normativo é enunciado. Pretender distinguir, abstrata e aprioristicamente, as espécies 

normativas pressupõe seja examinado, exclusivamente, o texto da norma o seu enunciado. 

Aliás, Robert Alexy reconhece que a sua teoria dos direitos fundamentais, 

baseada na distinção forte entre princípios e regras não se coaduna com a teoria normativa de 

Muller que dissocia a norma de seu texto (programa da norma)F

438
F. 

                                                           
437 Vide: ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São 
Paulo: Malheiros, 6ª ed., 2006. p. 67. 
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Essa incompatibilidade teórica não parece ser percebida pela doutrina 

brasileira. Tem razão, Virgilio Afonso da Silva em objetar que a propagada “hermenêutica 

moderna” representa acrítico sincretismo metodológico que mistura concepções inconciliáveis 

sobre a aplicação do direitoF

439
F. 

Afirma-se a ausência de correspondência bi-unívoca entre texto e norma e, 

com base nisso, propugna-se a ponderação como método adequado à aplicação do direito, 

relevando-se a circunstância de que esse “método” não se ajusta à teoria normativa 

estruturante (de onde parte a distinção entre norma e texto) e é, aliás, por ela veemente 

criticado.  

A partir da tese de que as regras consubstanciam razões definitivas 

enunciam-se, por vezes categoricamente, conclusões precipitadas como a de que os 

princípios, por terem caráter fundante e fundamental têm precedência sobre as regrasF

440
F.  

Rejeitam-se prontamente os cânones clássicos de interpretação para ao final 

apresentar critérios hermenêuticos que não passam de nova nomenclatura dada aos mesmos e 

                                                                                                                                                                                     
438 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y 
Constitucional, 2000, p. 73 e ss. 
439 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação Constitucional e Sincretismo Metodológico. p. 135. In: 
........Interpretação Constitucional...... 
440 Boulanger preconiza a existência de primazia em favor dos princípios quando cotejados com regras. Príncipes 
généraux du droit positif et droit positif. Lê Droit Prive Français au Milieu du XX Siècle (Études Offertes a 
Geoges Ripert) Paris, Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, 1950, p. 72. Apud: GRAU, Eros Roberto. 
Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/ Aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 2005, 3ª edição, p. 153. 
No Brasil, destacam-se as idéias de Souto Borges acerca da hierarquização de princípios constitucionais, 
atribuindo maior dignidade hierárquica ao princípio da igualdade. Em seu dizer, “não foi por acaso, ou 
arbitrariamente que o legislador constitucional iniciou com a igualdade a enumeração dos direitos individuais. 
Dando-lhe o primeiro lugar, quis significar, expressamente, embora de maneira tácita, que o princípio da 
igualdade rege todos os direitos em seguida a ele enumerados. (...) Mas a isonomia não é a rigor necessariamente 
descritível, na metalinguagem doutrinária, como um princípio diverso da legalidade. Somos isônomos diante da 
e na lei, (...) Legalidade e isonomia: o mesmo, o princípio-dos-princípios constitucionais, no elenco dos direitos 
e garantias fundamentais”. BORGES, Souto Maior. Pró-dogmatica: por uma hierarquização dos princípios 
constitucionais. Revista trimestral de direito público, n.ª 1, 2000. .Ob Cit., p. 144-6. No mesmo sentido é a 
posição de Virgílio Afonso da Silva: “Quando se diz que a constituição é formalmente superior às leis ordinárias, 
essa hierarquia tem uma base clara: alterar a constituição requer um procedimento mais difícil que o necessário 
para alterar as leis ordinárias. Se esse é o fundamento da hierarquização da supremacia constitucional, fica fácil 
perceber que no seio da constituição, há, sim, normas formalmente superiores a outras. Essas normas são as que 
estão protegidas contra emendas constitucionais e a própria norma que disciplina o procedimento de emenda da 
constituição. (...) mais complexa parece ser a discussão acerca da existência de normas constitucionais que, em 
razão da sua matéria, sejam mais importantes que outras. Essa complexidade é apenas aparente. (...) Ou será que 
alguém contestaria a tese de que a norma contida no art. 5ª, II, da CF (...) é mais importante e está, portanto, em 
um nível hierárquico materialmente superior ao da norma contida no art. 242, §2º, que prevê a manutenção do 
Colégio Pedro Segundo na órbita federal? SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação Constitucional e 
Sincretismo Metodológico. p. 122-3. In: ........Interpretação Constitucional...... 
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descartados cânonesF

441
F. É assim, por exemplo, o “princípio da unidade da Constituição” ou da 

“concordância prática”, nova roupagem dada ao cânone da interpretação sistemática. Ou 

ainda, a proporcionalidade cujo parentesco com a idéia de equidade e com a interpretação 

teleológica de Savigny é difícil não reconhecer. 

É certo, como alerta-nos Muller, que esses cânones clássicos não são em si 

suficientes para ar conta da complexidade de todo o processo de concretização. No entanto, 

também é certo que eles continuam a exercer papel relevante na aplicação do direito. 

 

4.2 PONDERAÇÃO JUDICIAL: AS TEORIAS SOBRE ESTRUTURA E LIMITES. 

A ponderação de princípiosF

442
F assumiu destaque especial no cenário das 

discussões jurídicas em torno do fenômeno do neoconstitucionalismo e apresenta-se, em 

regra, em contraste com a teoria tradicional de aplicação do direito mediante subsunçãoF

443
F. É 

o que afirma José Juan Moreso 

“Sin embargo, cuando se trata de la aplicación de los principios 
constitucionales (en especial de principios que establecen derechos) se 
argumenta, a veces, que la operación de la subsunción no es adecuada y que 
debe substituirse por otra operación denominada ponderación. Es más, suele 
considerase que la ponderación es uno de los rasgos centrales de la 
aplicación del Derecho en la cultura del constitucionalismo”F

444
F.  

Dainte da insuficiência do processo de subsunção, a ponderação, nesse 

sentido, é considerada, na lição de Larenz, “um método de complementação do direito que 

visa a solucionar as colisões de normas”F

445
F. Segundo Ana Paula Barcellos, de forma muito 

geral a ponderação pode ser descrita como uma técnica de decisão própria para casos difíceis 

                                                           
441 MULLER, Fridrich. O novo paradigma do direito: Introdução à teoria e metódica estruturante do direito. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 134. 
442 Conforme alerta Humberto Ávila, não há uniformidade terminológica, fala-se, indistintamente, em 
ponderação de bens, ponderação de valores, ponderação de princípios, ponderação de interesses. ÁVILA, 
Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 
2006, 6ª ed., p. 131. 
443 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
444 MORESO, José Juan. Conflictos entre principios constitucionales. In: CARBONELL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta, 2003, p. 100. 
445 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste, 1999, 3ª ed., p. 35. 
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(do inglês hard cases), em relação aos quais o raciocínio tradicional da subsunção não é 

adequadoF

446
F. 

Essa afirmação é complementada por Luis Prieto Sanchís com  conclusão de 

que a “ponderación es un método para la resolución de cierto tipo de antinomias o 

contradiciones normativas”F

447
F.   

Com a afirmação de que nem todas as antinomias são resolvidos pela 

ponderação a questão que, de logo se impõe, então, consiste em saber quais são os tipos de 

antinomias visados pela ponderação. 

No exame dessa questão, recorrer-se-á aqui, por seu valor didático, à lição 

de Bobbio sobre as antinomias jurídicas. Partindo de Ross, o jurista italiano conceitua 

antinomia como a “situação na qual são colocadas em existência duas normas, das quais uma 

obriga e outra proíbe, ou uma obriga e a outra permite, ou uma proíbe e a outra permite o 

mesmo comportamento” 
F

448
F. 

As condições para que uma antinomia se verifique, então, é que as normas 

pertençam a um mesmo ordenamento e possuam o mesmo âmbito de validade temporal, 

espacial, pessoal e materialF

449
F. O que equivale dizer, pretendam-se aplicáveis para as mesmas 

situações consideradas no tempo, no espaço, e para os mesmos destinatários. 

Conforme o maior ou o menor contraste entre as duas normas a 

incompatibilidade pode ser do tipoF

450
F total-total, quando é idêntico o âmbito de validade, 

parcial-parcial, se possuem o âmbito de validade emparte igual e em parte diferente, total-

parcial, quando o âmbito de validade de uma norma está contido no ãmbito de validade da 

outra.  

                                                           
446 BARCELLOS, Ana Paula. In: BARROSO, Luís Roberto (coord.). A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2ª ed., 2006, p. 56. Não será 
abordada aqui a problemática envolvendo a definição do que se devam considerar casos difíceis. A expressão, 
cunhada por Dworkin, assume hoje as mais variadas acepções, sendo que aqui importa apenas destacar a 
dicotomia em geral apontada entre a subsunção e a ponderação de princípios. 
447 SANCHÍS, Luis Prieto. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. In: CARBONELL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta, 2003, p. 137. 
448 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 6ª, 1997. 
Capítulo 3. 
449 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 6ª, 1997. 
p. 87. 
450 Vale aqui esclarecer que os tipos de antinomia de que parte Bobbio foi originalmente divisada por Alf Ross. 
ROSS, Alf. On law and Justice, Stevens and Sons, London, 1958. 
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Segundo a forma com que devem ser tratadas, as antinomias podem ainda 

ser classificadas em antinomias aparentes ou reais, quer estejam disponíveis ou não para o 

intérprete de critérios de soluçãoF

451
F. Os critérios fundamentais para a solução de antinomias 

seriam três: o critério cronológico (lex posterior derogat priori), o critério hierárquico (lex 

superior derogat inferiori) e o critério da especialidade (lex specialis derogat generali)F

452
F.  

No entanto, casos há em que as antinomias não podem ser solucionadas por 

um dos critérios acima, é justamente o que acontece em relação às antinomias total-total e 

parcial-parcial. Nessas hipótese, restaria ao intérprete eliminar uma das duas normas (ou 

ambas) ou eliminar a incompatibilidadeF

453
F.  

Embora não se possa dizer que haja acordo sobre o tema, parte da doutrina 

entende que a ponderação tem a pretensão de eliminar a incompatibilidade verificada em 

antinomias parcial-parcial, vez que a “ponderación se realiza entre dos principios en conflito, 

cuyos supuestos de hecho se superponen parcialmente” 
F

454
F.  

Mas isso ainda não é suficente para delimitar conceitualmente a ponderação 

porque ainda resta responder qual especificamente método utilisado para eliminar a 

incompatibilidade.  

A formulação mais corrente é que a incompatibilidade entre princípios é 

eliminada pelo balanceamento do peso (ou importância) de cada um para a solução do caso 

concretoF

455
F. “Ponderar es, pues, buscar la mejor decisión (la mejor sentencia, por ejemplo) 

                                                           
451BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 6ª, 1997. p. 
90. 
452 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 6ª, 1997. 
p. 91-97. 
453 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 6ª, 1997. 
p. 100-5. 
454 É o que sustenta, Riccardo Guastini. GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo,..... p. 169... Apud: MORESO, 
José Juan. Conflictos entre principios constitucionales. In: CARBONELL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta, 2003. Bobbio, no entanto, afirma expressamente que “as antinomias de 
princípio não são antinomias jurídicas propriamente ditas, mas podem dar lugar a normas incompatíveis”. 
BOBBIO, Norberto. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 6ª, 1997. p. 90. Fala-se em antinomias externas (GÜNTHER, Klaus. Un concepto normativo de 
coherencia para uma teoria de la argumentación jurídica. Doxa 17-18 (1995), p. 281. Moreso defende a tese de 
que a ponderação se verifica em relação às “pautas” jurídicas incondicionais e derrotáveis. MORESO, José Juan. 
Conflictos entre principios constitucionales. In: CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo. 
Madrid: Trotta, 2003. p. 112. 
455 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios plíticos y 
Constitucionales, 2000, p. 64. 
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cuando en la argumentación concurren razones justificatorias conflictivas y del mismo 

valor”F

456
F. 

Num caso concreto, em que princípios de igual hierarquia conduzem a 

resultados opostos e, portanto, limitam reciprocamente as possibilidades de realização, a 

solução consiste em estabelecer uma relação de precedência condicionadaF

457
F. Esta relação de 

precedência condicionada é denominada por Alexy de lei de colisão, enunciada nos seguintes 

termos: “las condiciones bajo las cuales un principio precede otro constituyen el supuesto de 

hecho de una regla que expresa la consecuencia juridica del principio precedente”F

458
F. 

Nessa formulação, a ponderação ainda não é capaz de revestir  verdadeiro 

método hermenêutico, no sentido de que a mera referência à precedência condicionada dos 

princípios para o caso concreto não é suficiente para municiar o intérprete de critérios sobre 

como se deve proceder e como se deve “atribuir” peso aos princípios. Nas palavras de Wilson 

Steinmetz, “a regra de precedência descreve o resultado da ponderação; contudo, não 

descreve o processo intelectual da ponderação”F

459
F. 

A visão mais cética da ponderação, encabeçada pela tese do particularismo, 

de que é representante Riccardo Guastini, define a ponderação como método de solução de 

conflitos entre princípios, através de uma hierarquia axiológica móvel, estabelecida no caso 

concreto em processo radicalmente subjetivo e, por isso, imprestável à generalizaçãoF

460
F.  

A crítica do particularismo, de que a ponderação representa processo 

subjetivo não conrolável racionalmente, e a tentativa de superá-la passa a representar, então, 

objetivo principal dos partidários da ponderação. 

 É imbuido desse espírito que Zippelius vai afirmar que “apesar da 

permanência de elementos irracionais na pesquisa da decisão jurídica (juristischen 

Entscheidungsfinden), é possível vincular a procura da decisão correta (die Suche nachder 

                                                           
456 SANCHÍS, Prieto Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación. In: CARBONELL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta, 2003, p. 137. 
457 STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restrições de 
direitos fundamentais. p. 35. In: SILVA, Virgilio. (org).Interpretação Constitucional. Ob. Cit. 
458 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y 
Constitucionales, 2002, p. 94. 
459 STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restrições de 
direitos fundamentais. p. 38. In:SILVA, Vírgilio Afonso.(org) Interpretação Constitucional. Ob Cit. 
460 GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo, p. 169-171. Apud: MORESO, José Juan. Conflictos entre principios 
constitucionales. In: CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta, 2003, pp. 101-104. 
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richtigen Entscheidung) ao modelo racional de ponderação (in rationale 

Erwägungsmuster)”F

461
F 

Da mesma postura otimista partilha Canotilho: 

 “um modelo de verificação e tipicização da ordenação de bens em concreto. 
Não é de modo algum um modelo de abertura para uma justiça “casuística”, 
“impressionística” ou de sentimentos. Precisamente por isso, é que o 
método de balancing não dispensa uma cuidadosa topografia do conflito 
nem uma justificação da solução do conflito através da ponderação”F

462
F.  

A preocupação em apartar a ponderação de um modelo de abertura 

casuística leva às tentativas de teorização e racionalização do método, com o estabelecimento 

de estruturas, esquemas lógicos e etapas a serem observados pelo aplicador. 

Destaca-se, nessa seara, a proposta teórica concebida por AlexyF

463
F, que 

pretende estabelecer uma estrutura racional (intersubjetivamente controlável) para a 

ponderação a partir da lei da ponderação, da fórmula do peso e das cargas de argumentação. 

No Brasil, pode-se referir à obra de Ana Paula de Barcellos como exemplo 

de esforço de estruturação da ponderação: 

Simplificadamente, é possível descrever a estrutura da ponderação como um 
processo de três etapas. Em uma primeira fase, se identificam os comandos 
normativos ou as normas relevantes em conflito. (...) Ainda nesta primeira 
fase, as diversas indicações normativas devem ser agrupadas em função da 
solução que estejam sugerindo. (...) Na segunda fase cabe examinar as 
circunstâncias concretas do caso e suas repercussões sobre os elementos 
normativos, daí se dizer que a ponderação depende substancialmente do 
caso concreto e de suas particularidades. (...) Na terceira fase – a fase da 
decisão – se estará (sic) examinando conjuntamente os diferentes grupos de 
normas e a repercussão dos fatos sobre eles, a fim de apurar os pesos que 
devem ser atribuídos aos diferentes elementos em disputa”F

464
F.  

                                                           
461 ZIPPELIUS, R. Über die rationale Strukturierung rechtlicher Ewägungen. Juristen Zeitung, 1999, p. 116. 
Apud: TORRES, Ricardo Lobo. A legitimação dos direito humanos e os princípios da ponderação e da 
razoabilidade, p. 495. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, 2ª ed.. 496. 
462 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2003, 7ª 
ed., p. 1238. 
463 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1997, p. 97. 
464 BARCELLOS, Ana Paula. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 57-58. 
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Com isso, conclui-se que a estruturação racional figura hoje como principal 

aspecto das discussões no tema da ponderação. A partir desse ponto, então, é desejável 

identificar quais os critérios mais importantes de estruturação objetiva da ponderação para 

que, então, se possa analisar se esses critérios acrescentam, ou não, vantagens metodológicas 

(de controle intersubjetivo) na comparação com as teorias interpretativas tradicionais e, de 

outro lado, com a metódica estrturante de Müller. 

4.2.1 Panorama evolutivo  

As primeiras idéias sobre ponderação aparecem, com força, no início do 

século XX, por obra da jurisprudência dos interesses, especialmente, como critério para o 

preenchimento de lacunas. Veementemente atacada pelos adeptos da jurisprudência dos 

conceitos, a ponderação reaparece de maneira mais consistente com a partir das obras de 

Dworkin, na distinção entre princípios e regras e Alexy, na formulação de uma estrutura 

vinculada à noção de proporcionalidade.F

465
F 

De fato, o juízo de ponderação, tal como idealizado por Alexy, conserva 

íntima e declarada afinidade com a idéia de proporcionalidade (Verhältnissmäißgkeit) em suas 

três dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estritoF

466
F.  

A ligação da ponderação com a distinção entre princípios e regras já foi 

examinada, cabe, nesse ponto, portanto, traçar o paralelo entre a ponderação e a 

proporcionalidade, o que, de outro lado, remete à noção de razoabilidade. 

A íntima ligação entre proporcionalidade, razoabilidade e ponderação, sobre 

ser expressamente destacada na obra de Alexy, pode ser visualizada, por exemplo, pela forma 

como a ponderação foi introduzida pela doutrina brasileira. O interesse pela ponderação é 

despertado no Brasil a pretexto das investigações sobre o princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade.  

A ponderação, inspirada na teoria de Alexy, num primeiro momento 

subjacente ou de maneira acessória ao estudo da proporcionalidade e da razoabilidade, foi 

                                                           
465 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. A legitimação dos direito humanos e os princípios da ponderação e da 
razoabilidade, p. 491. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, 2ª ed.. 
466 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2000, p. 88. 
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recebida com significativo otimismo pela doutrina brasileiraF

467
F, até alcançar prestígio 

autônomo nas investigações acadêmicas, ao ponto de ser anunciado com entusiasmo que “a 

ponderação e a razoabilidade, sem que se confundam do ponto de vista estrutural, deixam de 

se apresentar exclusivamente como técnicas de sopesar interesses em conflito para (...) 

exercer função legitimadora, por serem princípios vazios”F

468
F.  

Antes de examinar as teorias sobre sua estrutura, cabe, portanto, realizar 

uma abordagem breve acerca da razoabilidade e da proporcionalidadeF

469
F, campo de 

investigação através do qual a problemática da ponderação foi inserida no Brasil.  

4.2.1.1 Razoabilidade 

Atribui-se à razoabilidade (reasonablenesss) uma origem anglo-saxônica, 

como derivação da cláusula do devido processo legal (due process of law) inserido na 

Constituição americana através da 5ª e da 14ª EmendasF

470
F. Este, por sua vez, é enxergado 

como evolução do law of the land, previsto já na Carta de João Sem Terra, de 1215F

471
F. 

                                                           
467 Cf. SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Ponderação de princípios e racionalidade das decisões judiciais: 
coerência, razão pública, decomposição analítica e standards de ponderação. Boletim Científico da Escola 
Superior do Ministério Público da União, ano 4, nº 15, abr/jun 2005, Brasília, p. 208. 
468 TORRES, Ricardo Lobo. A legitimação dos direito humanos e os princípios da ponderação e da 
razoabilidade, p. 502. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, 2ª ed. 
469 Alguns autores como Humberto Ávila alocam a proporcionalidade e a razoabilidade em categoria normativa 
distinta das regras e dos princípios. Para ele, a proporcionalidade e a razoabilidade são postulados porque 
funcionam como critérios de aplicação de outras normas. ÁVILA, Humberto. Teoria do princípios: da definição 
à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2006, 6ª ed., p. 129. Essa linha também é adotada por 
Eros Grau, para quem proporcionalidade e razoabilidade são “postulados normativos de interpretação aplicação 
do direito – um novo nome dado aos velhos e desprezados cânones de interpretação (desprezados pela nova 
hermenêutica) – e, não, princípios”. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/ 
Aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 2005, 3ª ed., p. 186. Posição diversa é sustentada por Wilis 
Santiago Guerra:  “de ter seu conteúdo formado por subprincípios, com a estrutura lógico-deontica de normas 
que são regras, por passíveis de neles se subsumirem fatos e questões jurídicas, não se pode, contudo, vir a 
considerar o princípio da proporcionalidade mera regra, ao invés de verdadeiro princípio. (...) Não fosse 
verdadeiramente um princípio, mas sim uma regra, não poderíamos considerá-la inerente à cláusula do devido 
processo legal (...), posto que não há regra jurídica que seja implícita, mas somente podem sê-lo os direitos (e 
garantias) fundamentais”. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da proporcionalidade e devido 
processo legal. p. 268-9. In: SILVA, Virgilio Afonso (org). Interpretação Constitucional. Ob Cit. E também por 
Valeschka Braga: “no entanto, se forem estes entendidos como condições de possibilidade do conhecimento do 
fenômeno jurídico sem que se ofereçam argumentos substanciais para fundamentar uma decisão, não subsiste a 
tese do referido jurista. É que tanto a razoabilidade como a proporcionalidade, os argumentos racionais, 
validando as escolhas do Poder Público e delas não apenas se obtém do conhecimento do direito”. BRAGA, 
Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da Razoabilidade. Curitiba: Juruá Editora, 2008, 2ª 
edição, p. 46. 
470 Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. P. 65. 
471BARROS, Susana Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 
restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. P. 70. 
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Pela cláusula do law of the land coibia-se os excessos do monarca 

impedindo a detenção, privação, prisão, deportação ou exílio de qualquer cidadão sem 

observância das leis da terra. Na mesma direção, as cláusulas americanas inseridas na 5ª e 14ª 

Emendas, segundo a qual ninguém será privado da vida, liberdade ou propriedade sem o 

devido processo legalF

472
F. 

Num primeiro estágio, o devido processo legal era compreendido em uma 

acepção adjetiva, ou processual (procedural due process), no sentido de garantir a 

observância do procedimento legislativo para a feitura das leis e, no âmbito do processo 

judicial, para assegurar a ampla defesa, o contraditório, a igualdade entre as partes etcF

473
F. 

A cláusula do devido processo legal, cujo conteúdo não é rigorosamente 

fixado até mesmo para permitir proteção ampla aos direitos, adquiriu especial importância 

como instrumento de controle dos atos do Poder Público. Ao contrário do que se verificou na 

Europa continental, prevaleceu na América, no período que antecede a revolução, uma forte 

desconfiança do legislativoF

474
F. 

Essa desconfiança e as necessidades práticas dos colonos fortaleceram a 

idéia de um órgão judicial para realizar a aplicação do direito e controlar os atos do Poder 

Público, inclusive a edição de leis. Esse contexto histórico e político é que vai possibilitar o 

florescimento da teoria de Marshall de controle da constitucionalidade das leis (judicial 

review). E é o desenvolvimento dessa teoria que, por outro lado, permite a evolução teórica 

sobre o devido processo legal, enquanto instrumento hábil de controle da constitucionalidade 

das leis. 

A partir daí, o devido processo legal evolui, sob a inspiração jusnaturalista, 

para assumir uma dimensão material ou substantiva (substantive due process) de controle de 

justiça, através do exame da razoabilidade (reasonableness) dos atos do poder públicoF

475
F. O 

                                                           
472 BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Curitiba: Juruá Editora, 
2008, 2ª edição. 76. 
473 Cf. BARROS, Suzana Toledo de. O princípio da proporcionalidade. e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 62. 
474 Segundo Suzana Toledo de Barros, essa forte desconfiança deveu-se, basicamente a dois fatores. Em primeiro 
lugar porque os colonos americanos tiveram seus direitos postergados inúmeras vezes pelas assembléias e 
governadores nomeados pela Coroa Britânica. Em segundo lugar porque o Parlamento inglês tinha pouca 
influência na colônia, enxergada como patrimônio do rei. BARROS, Suzana Toledo de. O princípio da 
proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 
Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 58. 
475 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Rio de Janeiro: Saraiva, 2008, 6ª 
edição, p. 221. 



 

 

156

devido processo legal é, nas palavras de Juan Francisco Linares, elevado à categoria de 

“contenido estimativo y de recurso técnico axiológico”, ou ainda, “garantia genérica de la 

liberdad, o sea como garantia substantiva y patrón de justicia”F

476
F.  

O teste de razoabilidade, conforme registro de Wade, funciona como 

elemento de controle negativo, no sentido de que viabiliza a incursão judicial sobre o mérito 

da lei até o limite do que se consideraria como inserido no espaço de liberdade do legislador: 

“The court must not usurp the discretion of the public authority which 
Parliament appointed to take the decision. Within the bounds of legal 
reasonableness is the area in which the deciding authority has genuinely 
free discretion. If it passes those bounds, it acts ultra vires”F

477
F.  

A jurisprudência da Suprema Corte oscilou, então, entre a ascensão e 

consolidação da dimensão substantiva do devido processo legal (chamada Era Lochner), um 

período de desprestígio que não admitia o controle judicial da justiça das leis e, finalmente, 

uma fase de ressurgimento em que foram produzidas inúmeras decisões de 

inconstitucionalidade sob o argumento de falta de razoabilidadeF

478
F.  

O juízo acerca da razoabilidade, na jurisprudência americana, é procedido a 

partir de três critérios: (i) equilíbrio entre as vantagens e os ônus causados pela medida; (ii) 

adequação entre o meio empregado e o fim visado; (iii) conformidade com princípios 

filosóficos, políticos, sociais e religiosos que se consideram ligados à existência da sociedade 

americanaF

479
F.  

Da jurisprudência americana, a noção do devido processo legal, em suas 

dimensões adjetivas ou substantivas, alcançou prestígio e foi incorporado por diversos 

ordenamentos jurídicos.  

                                                           
476 LINARES, Juan Francisco. Razonabilidad de las leyes (el ‘debido proceso’ como garantia innominada 
em la Constitución Argentina), p. 22. 
477 WADE, H. W. R. e  FORSYTH, C. F. Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 2000, 8ª edição, 
p. 364. apud: GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/ Aplicação do Direito. São 
Paulo: Malheiros, 2005, 3ª ed., p. 185. 
478 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Rio de Janeiro: Saraiva, 2008, 6ª 
edição, p. 222. Destacam-se como exemplos de aplicação substantiva do devido processo legal os casos 
Griswold vs. Connectcut e Roe vs. Wade. Para uma análise crítica desses casos, vide: TRIBE, Laurence. DORF, 
Michael. Hermenêutica Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 
479 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Proporcionalidade e Processo: a garantia constitucional da 
proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 
2006, p. 28. 
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Ainda hoje, no entanto, o conteúdo da razoabilidade é fluído, e geralmente 

variável a partir da acepção empregada. Segundo Humberto Ávila, entre as várias acepções do 

termo, três se destacam: a razoabilidade é empregada no sentido de eqüidade, de coerência ou 

congruência e equivalênciaF

480
F.  

Também Manuel Atienza elenca três principais abordagens do tema da 

razoabilidade: (i) razoabilidade de enunciados jurídicos através de normas, de princípios, de 

conceitos, dentre outros; (ii) razoabilidade de um agente jurídico: legislador, juiz, doutrinador, 

advogado; (iii) razoabilidade dos atos consistentes em estabelecer, interpretar ou aplicar 

enunciados jurídicos. Seria nessa terceira significação que a razoabilidade serviria de 

fundamento para controle dos atos do poder públicoF

481
F. 

Para Luís Roberto Barroso, “é razoável o que seja conforme à razão, 

supondo equilíbrio, moderação e harmonia: o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que 

corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em um dado momento ou lugar”F

482
F.  

A razoabilidade, ou noção de razoável não raro aparece ligada à concepção 

de racionalidadeF

483
F. É célebre a obra de Aulis Aarnio intitulada, justamente de “The rational 

as reasonable”. Aarnio acentua o aspecto consensual da noção de razoável, identificando esse 

termo com aquilo que é aceitável.  

“Rational acceptability is a property of the final result of the procedure of 
legal justification. (…) communicative rationality is the basis of human 
understanding and, furthermore, the basis of acceptability”F

484
F. 

Também Konrad Hesse trilha o mesmo caminho ao afirmar que  

“a decisão jurídica, exatamente também no Direito Constitucional, não se 
deixa racionalizar até o fim; porém isso só pode significar que se trata da 
racionalidade possível, não, que metodologia refletida seria prescindível em 

                                                           
480 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2006, 6ª ed., p. 139. 
481 ATIENZA, Manuel. Para una razonable definición de ‘razonable’. Doxa, Alicante (Espanha), n. 4, p, 189-
200, 1987. 
482 BARROSO, Luís Roberto. Entre a Lei e a Justiça: o princípio da razoabilidade no Direito Brasileiro. 
Jornal da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, a. 1, n. 10, disponível em: 
www.aperj.org.br/jornaln1/ano1no10/pg4.htm 
483 Segundo JR Lucas “in contemporary English there is a slight difference in sense between the words 
reasonable and rational, the former having a moral overtone suggesting some degrees of consideration for others, 
while the latter is austerely egoistic connotation”. Apud: AARNIO, Aulis. The rational as reasonable. Ob Cit. 
p. 188. 
484 AARNIO, Aulis. The rational as reasonable. .Ob Cit. p. 188-9. 
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geral. (...) a ratio decidendi, aparece, com uma exatidão relativa, que 
reconhece a limitação de sua pretensão, que, porém, nessa limitação pode 
ser tornada razoável, convincente e, pelo menos até certo grau, 
previsível”F

485
F. 

O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, valeu-se da noção de 

razoabilidade, como eqüidade para afastar a aplicação de normas gerais que, à luz da 

excepcionalidade do caso concreto, conduziriam a resultados não eqüitativos. 

No julgamento do RE 192.553-1 SP, por exemplo, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento no sentido de que, na interpretação das normas deve-se presumir 

o que ocorre no dia-a-dia e, não o extravagante. Nesse caso, a noção de razoabilidade atuou 

“como instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devem ser consideradas com 

a presunção de estarem dentro da normalidade”F

486
F. 

Ricardo Lobo Torres chega mesmo a utilizar como sinônimos razoabilidade 

e racionalidade ao afirmar que “o teste da racionalidade na aplicação do direito, ou da 

razoabilidade (reasonableness), baseia-se no balanceamento de interesses”F

487
F. 

 

4.2.1.2 Proporcionalidade 

Historicamente, a idéia de proporcional aparece ligada à preocupação de 

restringir a limitação estatal, através de normas de políciaF

488
F, das liberdades ao 

exclusivamente necessário para assegurar o interesse coletivo. Assim, no início de sua 

formulação, a idéia de proporcionalidade era manejada com o objetivo exclusivo de evitar 

excessos da atividade policial (administrativa) do EstadoF

489
F. 

                                                           
485 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, pp. 68-9. 
486 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos.São Paulo: 
Malheiros, 2006, 6ª ed., p. 141. 
487 TORRES, Ricardo Lobo. A legitimação dos direito humanos e os princípios da ponderação e da 
razoabilidade, p. 499. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, 2ª ed. 
488 Normas de polícia, na atualidade, corresponderiam ao direito administrativo. Cf. GUERRA FILHO, Willis 
Santiago. Princípio da proporcionalidade e devido processo legal. p. 256. SILVA, Virgilio (org). 
Interpretação Constitucional. ..Ob Cit 
489 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da proporcionalidade e devido processo legal. p. 256. In: 
SILVA, Virgilio (org). Interpretação Constitucional. ..Ob Cit. 
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Até a II Guerra Mundial, a proporcionalidade permaneceu confinada ao 

âmbito do direito administrativo e era invocado, sem uma estrutura definida, simplesmente 

como adequação e necessidade da medida restritiva para a consecução dos fins colimadosF

490
F.  

Atribui-se a Peter Lerche o mérito de ter estabelecido a tese de que a 

proporcionalidade serviria de parâmetro de controle de toda a atividade estatal, inclusive, a 

atividade legislativaF

491
F.  

Mas, foi no âmbito da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão do 

pós-guerra, entretanto, que a proporcionalidade foi transportada para o Direito Constitucional 

e teve sua estrutura delineada. Referindo a expressões associadas à noção de 

proporcionalidade, tais como “excessivo”, “inadequado”, “exigível”, o Tribunal 

Constitucional Alemão fundamenta, inicialmente, o status constitucional da proporcionalidade 

no princípio do Estado de Direito. Em um segundo momento, a idéia de proporcionalidade 

passa a ser relacionada com a “essência dos direitos fundamentais”, no sentido de que ela 

implica a aceitação de ofensa aos direitos fundamentais até certo pontoF

492
F. 

A teoria desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Alemão, especialmente 

em precedente datado de 16.3.1971, enxerga na proporcionalidade uma estrutura 

tridimensional: adequação, necessidadeF

493
F e proporcionalidade em sentido estrito: 

“O meio empregado pelo legislador deve ser adequado e exigível, para que 
seja atingido o fim almejado. O meio é adequado, quando com o seu auxílio 
se pode promover o resultado desejado; ele é exigível, quando o legislador 
não poderia ter escolhido outro igualmente eficaz, mas que seria um meio 
não-prejudicial ou portador de uma limitação menos perceptível a direito 
fundamental”F

494
F.  

Indagar sobre a adequação (idoneidade ou conformidade) da medida 

significa perquirir, empiricamente, se os meios utilizados são adequados à realização das 

finalidades visadas. Em outras palavras, é adequada a medida, se é meio apto a atingir o fim 

desejado.  
                                                           
490 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da proporcionalidade e devido processo legal. p. 258. In: 
SILVA, Virgilio (org). Interpretação Constitucional. ..Ob Cit. 
491 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da proporcionalidade e devido processo legal. p. 259. In: 
SILVA, Virgilio. (org)  Interpretação Constitucional. ..Ob Cit. 
492 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da proporcionalidade e devido processo legal. p. 262. In: 
SILVA, Virgilio (org). Interpretação Constitucional. ..Ob Cit 
493 Willis Santiago Guerra Filho fala em exigibilidade.  
494 BVerfGE 30, 292 (316). Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da proporcionalidade e devido 
processo legal. p. 262. SILVA, Virgilio (org). Interpretação Constitucional. ..Ob Cit. 
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 “(...) diz que se uma ação não é adequada para promover a realização de um 
princípio – no exemplo, o da segurança externa – porém o é para inibir a 
realização de outro princípio, isto é, o direito à liberdade de expressão, então 
[a ação] está proibida em relação a ambos os princípios”F

495
F. 

As finalidades seriam questão de política legislativa, espaço, portanto, de 

liberdade do legislador, salvo quando a própria Constituição pré-determina fins a serem 

alcançados, caso em que a liberdade restringe-se a escolha dos meios, desde que sejam 

proporcionais. 

“Proporcionalidade expressa, nessa conexão, uma relação de duas grandezas 

variáveis e precisamente esta que satisfaz o melhor aquela tarefa de otimização, não uma 

finalidade constante e um meio variável ou vários”F

496
F.  

Mas não é suficiente que os meios empregados, de fato, sejam aptos à 

realizar os fins perseguidos, é preciso demonstrar que esses meios são necessários (exigíveis 

ou indispensáveis). Necessário é meio que cause o menor prejuízo possível. Entre diversos 

meios igualmente aptos, adequados à realização do fim, necessário é somente aquele que 

implique menor restrição 

“(...) dia que uma ação, em relação à qual existe uma alternativa que, ao 
menos, promove a realização de um dos princípios, por exemplo, o da 
segurança externa, e inibe menos o outro princípio, por exemplo, o direito à 
liberdade de expressão, então [a ação] está proibida em relação a ambos os 
princípios”F

497
F. 

Bem se vê que o exame da necessidade do meio escolhido, pressupõe tenha 

ele resistido ao teste de adequação. Um meio pode ser adequado e não necessário, mas a 

recíproca não é verdadeira. 

                                                           
495 ALEXY, Robert. Derechos individuales y bienes colectivos. In: El Concepto y la Validez...p. 205. Apud: 
STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restritivos de direitos 
fundamentais. p. 40. In: Luís Virgílio Afonso da (org). Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2005. 
496 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 67. 
497 ALEXY, Robert. Derechos individuales y bienes colectivos. In: El Concepto y la Validez...p. 205. Apud: 
STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restritivos de direitos 
fundamentais. p. 41. In: Luís Virgílio Afonso da (org). Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2005. 
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A proporcionalidade em sentido estrito encerra um juízo sobre a 

correspondência entre os objetivos alcançados e as restrições impostas. É um juízo de 

avaliação dos ônus e dos benefícios obtidos com a medida.  

A utilização do princípio da proporcionalidade, além de configurar um 

efetivo instrumento de controle de constitucionalidade, permite ao aplicador do direito 

justificar uma excessiva intervenção do legislador na seara dos direitos individuais, bem como 

optar por um dos direitos fundamentais ou garantias individuais, quando há aparente conflito 

entre elesF

498
F. 

Identifica-se no art. 5º, II, da Constituição Portuguesa regra expressa de 

proporcionalidade: 

“A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 
expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao 
necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos”. 

A Constituição brasileira não faz menção expressa à proporcionalidade – 

nem à razoabilidade. A doutrina costuma referir como fundamento constitucional da 

proporcionalidade e da razoabilidade no ordenamento brasileiro o art. 5º §2ºF

499
F. De maneira 

particular, Willis Santiago enxerga no devido processo legal, incorporado à Constituição 

brasileira expressamente no art. 5º, inciso LIV, fundamento para o reconhecimento de status 

constitucional da proporcionalidade.: 

“Assim sendo, o princípio da proporcionalidade se consubstanciaria em uma 
garantia fundamental, ou seja, direito fundamental com uma dimensão 
processual, de tutela de outros direitos – e garantias – fundamentais, 
passível de se derivar da cláusula do “devido processo legal”F

500
F. 

A aplicação da teoria da regra da proporcionalidade pode ser identificada 

em precedentes emitidos pelo Supremo Tribunal Federal: 

“Conforme decidido pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do AI 
335.076-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, unânime, DJ de 07/02/2003, o fato 

                                                           
498 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 
restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p.28. 
499 No âmbito infra-constitucional, entretanto, há referência expressa, por exemplo, na Lei federal n.º 9.784, de 
29.01.1999 e no Decreto nº 2.954, de 29.01.1999. 
500 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da proporcionalidade e devido processo legal. p. 267. In: In: 
Luís Virgílio Afonso da (org). Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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de os juizados especiais cíveis e criminais atenderem aos princípios da 
celeridade e da economia processual não pode provocar o desrespeito aos 
postulados da ampla defesa e do devido processo legal. No presente 
processo, os recorrentes ficaram impedidos de produzir prova em audiência 
e de inquirir a testemunha arrolada, porque não foram intimados para esse 
ato processual de essencial para a apuração da verdade. O dano sofrido é 
inquestionável, pois o pedido deduzido pela recorrida foi julgado 
procedente.”F

501
F  

No aresto em questão entendeu a Suprema Corte que os princípios da 

celeridade e economia processual não poderiam ser invocados em desprestígio do 

contraditório. O Supremo Constitucional Federal, portanto, reconhece a validade da 

proporcionalidade e da razoabilidade como normas constitucionais implícitas, manejáveis não 

só no controle da administração pública, como no controle da constitucionalidade dos atos do 

legislativo. 

Alexy enxerga uma conexão estreita entre a teoria dos princípios e a 

máxima da proporcionalidade: “la máxima de la proporcionalidad, com sus tres máximas 

parciales (..) se infiere lógicamente del caracter de principio, es decir, es deductible de él” 

F

502
F. 

As possibilidades fáticas de realização dos princípios são determinadas 

pelas máximas de adequação e necessidade; já as possibilidades jurídicas de realização dos 

princípios, pela máxima da proporcionalidade em sentido estritoF

503
F. 

Por outro lado, a proporcionalidade em sentido estrito é identificada com a 

lei da ponderação. Essa lei de ponderação é enunciada por Alexy nos seguintes termos 

“cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de um principio, tanto mayor 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del outro”F

504
F. 

                                                           
501 STF - RE 260.776, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 16/09/05. 
502 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y 
Constitucionales, 2002, p. 111. 
503 Cf. STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restritivos de 
direitos fundamentais. p. 38. In: Luís Virgílio Afonso da (org). Interpretação Constitucional. São Paulo: 
Malheiros, 2005. 
504 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y 
Constitucionales, 2000, p. 161. A análise dessa lei, segundo Steinmetz, indicaria que a ponderação consiste em 
três etapas: 
“Primeiro: determinação (mensuração) do grau de não-satisfação ou de não-realização de um princípio (o 
princípio restringido). Trata-se de ‘quantificar’ o grau de intensidade da intervenção ou da restrição. Segundo: 
avaliação da importância (‘peso’) da realização do outro princípio (o princípio oposto). Terceiro: demonstração 
de que a importância da realização do princípio oposto justifica a não-realização do princípio restringido. 
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4.2.1.3 Distinção entre proporcionalidade e razoabilidade 

Razoabilidade e proporcionalidade, não raro, aparecem empregadas como 

sinônimos. A equiparação dos termos é uma realidade tanto dos textos doutrinários, como das 

decisões judiciais. 

Suzana Toledo Barros, por exemplo, apesar de distinguir as origens teóricas 

da razoabilidade e da proporcionalidade, emprega os termos como correspondenteF

505
F. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é pródiga de 

exemplos em que razoabilidade e proporcionalidade são referidas indistintamente. Colha-se, 

como exemplo, trecho voto proferido pelo Min. Joaquim Barbosa na ADIn 3.146/DF de que 

consta expressamente “lançar mão do princípio da proporcionalidade, invocado pelo 

requerente, para julgar desarrazoado declarar a inconstitucionalidade de lei que, pelos 

fundamentos do pedido, não seria inconstitucional se apreciada algumas horas mais tarde”. Da 

mesma forma, é a passagem do voto proferido pelo Min. Carlos Velloso no julgamento da 

ADIn 2.591 no sentido de que “seria desarrazoada, ou ofensiva ao princípio da 

proporcionalidade”. No voto condutor proferido na ADIn 1.976/DF, a razoabilidade aparece 

identificada com a proporcionalidade em sentido estrito.  

Apesar disso, importar fixar que razoabilidade e proporcionalidade, de fato, 

representam critérios distintos. Humberto Ávila resume com propriedade essa distinção:  

“o exame de razoabilidade-equivalência investiga a relação entre duas 
grandezas ou entre uma medida e o critério que informa sua fixação. O 
exame de proporcionalidade investiga a relação entre a medida adotada, a 
finalidade a ser atingida e o grau de restrição causado nos direitos 
fundamentais atingidos”F

506
F. 

O exame da razoabilidade e da proporcionalidade permitem controlar 

aspectos distintos e, nesse sentido, são diretrizes complementares de orientação da aplicação 

de normas.  

                                                                                                                                                                                     
STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restritivos de direitos 
fundamentais. p. 42. In: Luís Virgílio Afonso da (org). Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2005. 
505 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das 
leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p.28. 
506 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2006, 6ª edição, p. 146. 
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4.2.2 Identificando princípios em tensão e a proposta de harmonização ou coerência 

Uma das tentativas de estruturar racionalmente a ponderação consiste em 

atribuir ao intérprete o dever prévio de “reconstruir o sistema de princípios de modo a torná-lo 

coerente”F

507
F. Exige-se do intérprete, por outras palavras, que supere o conflito entre princípios 

pela harmonização de seus conteúdos de modo a evitar que um deles tenha de prevalecer em 

detrimento do(s) outro(s).  

O conflito é eliminado sem que exista a necessidade de abrir mão de um dos 

valores em oposição, a partir de uma solução concreta que permita realiza-los 

simultaneamente em alguma medida. Parte-se da premissa de que o próprio conflito, ou 

posição oposta, entre os princípios pode ser um problema apenas aparente. 

A proposta de harmonização pressupõe, assim, uma aproximação da 

ponderação com o método concretista, pela incorporação da idéia de concordância prática 

descrita por Hesse como um princípio de interpretação da ConstituiçãoF

508
F.  

Exemplo bastante difundido de harmonização em concreto de princípios 

constitucionais é o conhecido caso da greve de fome realizada por detentos dos Grupos 

Revolucionários Antifacistas Primero de Octubre - GRAPO, apreciado pelo Tribunal 

Constitucional espanhol. O caso foi examinado pelo Tribunal como hipótese de conflito entre 

a integridade física e a liberdade de consciência e expressão dos detentos. A solução adotada, 

com base em critério de harmonização, foi determinar que os detentos somente fosse 

alimentados a partir do momento em que perdessem a consciência. Preservava-se, assim, a 

liberdade de expressão enquanto estivessem conscientes e o dever do Estado de zelar pela sua 

integridade físicaF

509
F. 

Aponta-se, na jurisprudência brasileira recente, o leading case acerca da 

realização de exames de DNA para fins de investigação de paternidade, como exemplo em 

que o Supremo Tribunal Federal teria se valido da harmonização para solucionar o conflito 

                                                           
507 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Ponderação de princípios e racionalidade das decisões judiciais: 
coerência, razão pública, decomposição analítica e standards de ponderação. Boletim Científico da Escola 
Superior do Ministério Público da União, ano 4, nº 15, abr/jun 2005, Brasília, p. 208. 
508 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 66-7. 
509 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Ponderação de princípios e racionalidade das decisões judiciais: 
coerência, razão pública, decomposição analítica e standards de ponderação. Boletim Científico da Escola 
Superior do Ministério Público da União, ano 4, nº 15, abr/jun 2005, Brasília, p. 211. 



 

 

165

entre a intimidade e a integridade física, de um lado, e o direito ao estado de filiação, por 

outroF

510
F.  

O STF decidiu que não seria possível coagir o suposto pai a realizar o 

exame porque isto violaria a sua intimidade e integridade física, mas a sua recusa em fornecer 

material genético poderia processualmente autorizar a presunção da paternidade. Com esta 

solução acreditou-se ter harmonizado os interesses em conflito, sem sacrifício de um deles, 

pois a presunção da paternidade teria o condão de realizar o direito de filiação do 

investigandoF

511
F. 

Sobre a validade da harmonização como critério estruturador, a crítica que 

se poderia dirigir é que, nessa hipótese, o problema não é resolvido pela ponderação entre os 

princípios da publicidade e da preservação do interesse social. Com efeito, sob a 

nomenclatura de harmonização, na realidade, subjaz critério que em nada diferencia-se do que 

“prescrevem os postulados da ‘unidade da Constituição’, da ‘harmonização’ e da 

‘concordância prática’”F

512
F. 

 Acontece que a concordância prática da teoria estruturante é concebida 

exatamente para eliminar a ponderação (a prevalência de um princípio sobre o outro) e, 

portanto, não há como conciliá-las. 

Com efeito, segundo Muller, o princípio constitucional de concordância 

prática, em estreita correlação com a unidade da Constituição, formula ao intérprete a tarefa 

de “traçar aos dois ou a todos os ‘bens jurídicos’ (de direitos fundamentais) envolvidos as 

linhas de fronteira de modo tão proporcional”F

513
F que ambos fundamentem a decisão no caso 

                                                           
510STF HC 71373-RS.  
511 A decisão tomada pelo STF, no entanto, não ficou a salvo de críticas. Com propriedade, entendem alguns 
doutrinadores que a presunção de paternidade realiza o direito de filiação apenas em seu aspecto patrimonial. É o 
que assevera Cláudio Pereira Souza Neto: “não ocorreu verdadeira harmonização: para que a solução fosse 
construída, a decisão acabou elidindo uma das dimensões cruciais de um dos princípios colidentes”.  SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira. Ponderação de princípios e racionalidade das decisões judiciais: coerência, razão 
pública, decomposição analítica e standards de ponderação. Boletim Científico da Escola Superior do 
Ministério Público da União, ano 4, nº 15, abr/jun 2005, Brasília, p. 212. 
512 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Ponderação de princípios e racionalidade das decisões judiciais: 
coerência, razão pública, decomposição analítica e standards de ponderação. Boletim Científico da Escola 
Superior do Ministério Público da União, ano 4, nº 15, abr/jun 2005, Brasília, p. 208. 
513 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 77.  
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concreto. “Com isso ocorre um posicionamento contra as técnicas da ‘ponderação de valores’ 

ou da ‘ponderação de bens’”F

514
F. Esse também é o entendimento de Hesse 

“Onde nascem colizões [sic] não deve, em ponderação de bens precipitada 
ou até ‘ponderação de valor’ abstrata, um ser realizado à custa do outro. 
Antes, o princípio da unidade da Constituição põe a tarefa de uma 
otimização: a ambos os bens devem ser traçados limites, para que ambos 
possam chegar a uma eficácia ótima”F

515
F. 

Canotilho esclarece que é preciso distinguir entre harmonização de 

princípios e ponderação  

 “Ponderar princípios significa sopesar a fim de se decidir qual dos 
princípios, num caso concreto, tem maior peso ou valor entre os princípios 
conflitantes. Harmonizar princípios equivale a uma contemporização ou 
transacção entre princípios de forma a assegurar, nesse caso concreto, a 
aplicação coexistente dos princípios em conflito”F

516
F. 

Assim sendo, tem razão Virgilio Afonso da Silva quando acentua que a 

tentativa de “juntar” a harmonização ou concordância prática com a técnica de ponderação 

representa sincretismo metodológico, que “coloca no mesmo saco teoria incompatíveis”F

517
F.  

Para ilustrar a diferença fundamental que reside em solucionar um conflito 

com base na ponderação ou a partir da harmonização (concordância prática) dos princípios 

envolvidos, vale registrar aqui exemplo idealizado por CanarisF

518
F. Trata-se do problema 

bastante atual de saber se há para o filho direito à informação acerca do pai biológico, nos 

casos de inseminação heteróloga, com material obtido junto a bancos de esperma. 

O problema central a ser resolvido pode ser colocado, em termos 

simplificados, como sendo o conflito entre o direito do filho ao estado de filiação – e os 

consectários jurídicos daí decorrentes, e o direito do doador do material genético à 

preservação do anonimato. 

                                                           
514 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 77.  
515 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1998, p. 66-7. 
516 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 2003, 7ª edição, p. 1241. 
517 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação Constitucional e Sincretismo Metodológico. p. 141. In: In: Luís 
Virgílio Afonso da (org). Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. 
518 CANARIS, Claus- Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Coimbra: Almedina, 2006, p. 99. 
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Recorrendo-se à harmonização ou concordância prática, uma solução 

plausível, “intermédia”, pela qual os interesses de ambas as partes sejam respeitados, levaria 

“a negar ao filho as pretensões financeiras contra o seu pai biológico e os seus herdeiros, e a 

reconhecer-lhe então, em princípio, uma pretensão – assim significativamente enfraquecida –, 

baseada nos seus direitos de personalidade, a obter informação sobre a sua pessoa”F

519
F. 

Essa solução, segundo Canaris, representaria o meio menos gravosoF

520
F 

porque, negar o direito à informação do filho implicará, de fato, recusar-lhe também o direito 

às pretensões financeiras. Ao passo que reconhecer as pretensões alimentícias e sucessórias do 

filho em relação ao pai biológico, implicará mitigar totalmente o direito do doador à auto-

determinação informativa. 

Segundo Canaris, apenas a primeira solução é compatível com a 

concordância prática, ou noutros termos, “com a exigência de perspectivar as posições de 

direitos fundamentais conflituantes no seu funcionamento recíproco e de as limitar de tal 

forma que possam ser, tanto quanto possível, eficazes para todos os intervenientes”F

521
F. 

As duas últimas soluções, por outro lado, ao impor o recuo de um dos 

interesses envolvidos em favor do outro, pressupõe uma precedência em favor de um deles, 

em verdadeiro processo de ponderação.  

O exemplo enunciado por Canaris, além de apartar de maneira clara a 

diferença que separa ponderação e concordância prática, coloca em evidência um outro 

problema metodológico, agora comum a ambas. Trata-se da circunstância de que ponderação 

e concordância prática consistem em diretrizes meramente formais que, portanto, não são 

suficientes à atividade de concretização. Observa Canaris que,  

“Não obstante, a saída aqui sugerida poderia deparar com o obstáculo do 
imperativo do tratamento igual de filhos nascidos dentro e fora do 
casamento, segundo o artigo 6º, n.º 5 da LF. Mas a aplicação desta 
disposição poderá ser afastada por meio de uma redução teleológica, já que 
não é adequada à problemática específica da inseminação heteróloga. Ainda 
assim, esbarramos aqui com o limite das possibilidades da constituição 

                                                           
519 CANARIS, Claus- Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Coimbra: Almedina, 2006, p. 99. 
520 Afirmação que remete à dimensão de “necessidade” da máxima da proporcionalidade referida acima. 
521 CANARIS, Claus- Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Coimbra: Almedina, 2006, p. 99. 
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judicial autónoma do Direito, de tal forma que se torna necessária a 
intervenção do legislador”F

522
F. 

Não se pode olvidar que essas diretrizes formais não esclarecem como são 

identificados os princípios supostamente em conflito. Sem outras ferramentas além da 

concordância prática e da ponderação, a identificação dos princípios, de fato, é relegada a ser 

estabelecida por critérios essencialmente subjetivos. Somente à conta de subjetividade 

explica-se que o aplicador tenha levado em consideração dois, três ou dez princípios, e 

agrupado de tal ou qual maneira, já que mesmo num universo limitado de princípios (A, B, C, 

D, E) há pelo menos mais de uma dezena de combinações possíveis. 

Segundo observação de Muller, a concordância prática não “pode indicar 

positiva, senão negativamente o objeto de concretização”F

523
F. Com recurso à concordância 

prática é possível apenas excluir como resultado válido de concretização justamente a 

ponderação que leva à prevalência de um princípio sobre o outro. A concordância prática, 

como um subcaso da unidade da Constituição, “oferece, como esta última, só uma 

determinação formal do objetivo e de resto um apelo que na sua essência deve ser 

compreendido em termos de política constitucional”F

524
F. 

A mesma crítica é registrada por Humberto Ávila:  

“Nem a ponderação nem a concordância prática indicam, porém, os critérios 
formais ou materiais por meio dos quais deve ser feita a promoção das 
finalidades entrelaçadas. Consubstanciam estruturas exclusivamente formais 
e despidas de critérios. (..) são os postulados da razoabilidade e da 
proporcionalidade que permitem estruturar a realização das normas 
constitucionais”F

525
F. 

Assim, pode suceder que intérpretes distintos cheguem a conclusões 

diversas, seja porque identificaram princípios distintos como relevantes ao caso, seja porque 

atribuíram posição diferente a esses valores (afetação concreta) ou porque não consideraram 

as circunstâncias fáticas subsumidas aos princípios em jogo. 

                                                           
522 CANARIS, Claus- Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Coimbra: Almedina, 2006, p. 99. 
523 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
ed., p. 77. 
524 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
ed., p. 78. 
525 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
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Por outro lado, muitas vezes, o conflito decorre exclusivamente do 

significado que venha a ser atribuído a uma determinada expressão empregada para enunciar 

um princípio. É possível, nesse sentido, que o material fático ao invés de colocar em oposição 

publicidade e interesse social, na realidade demonstre que os dois princípios indicam, 

concretamente, a mesma solução; noutras palavras, que há interesse social na publicidade da 

informação (não há afetação concreta do princípio).  

Seria assim, por exemplo, se um aparente conflito entre publicidade e 

interesse social fosse resolvido pelo intérprete com a conclusão de que, no caso, o motivo 

invocado para mitigar a publicidade de um ato não constitui interesse social (não são seguras 

as apreciações empíricas). O aparente conflito entre princípios é afastado pela conclusão de 

que o fato não se subsume no espectro de proteção de um deles.  

 

4.2.3 A teoria da pré-definição de standards 

Outra proposta de fornecer critérios objetivos para a forma como devem ser 

feitas as escolhas na ponderação refere-se à fixação de um catálogo abstrato de standards ou 

regras de preferência. Essas regras de preferência seriam colhidas da prática e experiência 

jurídica e funcionariam como verdadeiros topoi de argumentação 

“resultam, de um modo geral, da reconstrução da experiência jurídica. 
Quando uma mesma colisão é recorrente a solução se padroniza, a 
explicitação de tal padrão, na forma de uma máxima, cria a previsibilidade 
em relação aos casos futuros e evita que, a cada colisão concreta, todos os 
argumentos envolvidos na ponderação sejam novamente mobilizados”F

526
F. 

Alexy defende que é possível estabelecer relações de precedência prima 

facie, com o objetivo de criar uma ordem fraca que teria a utilidade de aumentar o ônus 

argumentativo do intérprete para superá-la no caso concreto. Essa ordem de preferência, 

portanto, funciona como carga argumentativa em favor de um princípioF

527
F.  

                                                           
526 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Ponderação de princípios e racionalidade das decisões judiciais: 
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527 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y 
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Assim, por exemplo, se poderia dizer que a dignidade humana possui um 

peso abstrato maior do que a liberdade de expressão. O peso abstrato dos princípios 

configuraria um catálogo de preferências prima facie, a ser cotejado com o grau de 

interferência e a confiabilidade fática dessa interferência. 

Juan Moreso chega a sustentar a viabilidade de serem elaborados parâmetros 

tão específicos que a ponderação ficaria reduzida à subsunção do caso aos parâmetros 

previamente fixados.  

“tampoco es necesario asumir que carecemos absolutamente de criterios 
para establecer la jerarquía, dadas determinadas circunstancias. Publicar 
uma noticia falsa, sin ninguna comprobación de su verdad, relativa a la 
vida privada de uma persona y lesiva para su honor (...) es um supuesto em 
el que la libertad de información cede ante el derecho al honor (..) la 
aplicación de los princípios conisiste en la subsunción de casos individuales 
em casos genéricos. Si la aplicación del Derecho consiste em resolver casos 
individuales mediante la aplicación de pautas generales, entonces – por 
razones conceptuales – no hay aplicación del Derecho sin subsunción”F

528
F. 

Há nessa proposta estreita relação com o modo de funcionamento por 

precedentes dos sistemas jurídicos da common law. A vinculação aos precedentes (stare 

decisis) faz com que as decisões tomadas concretamente sejam generalizadas a fim de servir 

de pauta para os casos futuros em que sejam semelhantes as circunstâncias fáticas e jurídicas. 

Antonio Fayos Gardó, por exemplo, passando em revista a jurisprudência 

americana acerca do conflito entre intimidade e liberdade de imprensa arrola critérios 

objetivos fixados como standards de decisão: (i) teste do status do demandante - tribunais 

protegem com menor intensidade a intimidade de pessoas públicas do que a de pessoas 

privadas; (ii) teste do praceamento (emplazamiento) – a intimidade de atos que se realizam 

em público é menos protegida contra divulgações jornalísticas; (iii) teste da zona de 

intimidade (zone of privacy) – merece maior grau de proteção a intimidade das informações 

relativas às atividades, idéias ou emoções “que não se deseja compartilhar senão com os mais 

próximos, tais como atividades sexuais, funções corporais etc”; (iv) a natureza da publicação 

                                                           
528 MORESO, Jose Juan. Conflictos entre princpios constitucionales. p. 105. In: CARBONELL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta, 2003. Sobre o exemplo fornecido por Moreso, no entanto, a metódica 
estruturante dirá que não houve, no caso, efetiva ponderação, mas delimitação do âmbito da norma com a 
conclusão de que a divulgação de informações inverídicas não se encontra abarcada pelo espectro de proteção da 
liberdade de expressão. 



 

 

171

– o interesse público na informação gera maior proteção da liberdade de expressão, o caráter 

ofensivo da notícia, por outro, indica uma preferência em favor da intimidadeF

529
F. 

Nada obstante, mesmo no âmbito da common law, entretanto, a 

generalização de soluções adotadas em casos particulares enfrenta dificuldades 

metodológicas. Conforme noticia MacCormick, um dos grandes problemas refere-se a 

circunstância de que, por vezes, “pode ser conveniente tratar algumas decisões referentes à 

‘classificação’ como se fossem meramente ‘factuais’ com o único objetivo de não estabelecer 

precedentes vinculantes (sic)”F

530
F. 

MacCormick trabalha a generalização de precedentes analisando um caso 

prático (Qualcast Ltd. vs Haynes) em que estava em questão determinar se um empregador 

tinha tomado cuidados razoáveis para garantir a segurança do empregado. MacCormick 

critica a decisão da Câmara dos Lordes de considerar a questão de definir “cuidado razoável” 

como sendo uma questão de fato e não de direitoF

531
F. Para ele  

“Contudo, o que é uma boa política para efeitos da doutrina de precedentes 
não está em nada associado à lógica fundamental da justificação. Quem 
decidir o que constitui ‘cuidado razoável’ nesse caso determinado deve 
empenhar-se em tratar o mesmo nível de cuidado como razoável em 
qualquer caso no qual as circunstâncias adjacentes sejam as mesmas” 

F

532
F 

Guastini, no entanto, a noção de que a proposta de hierarquia estabelecida 

como conseqüência de ponderação de princípios é  uma “hierarquia móvel”, porque não pode 

ser fixada em abstrato e é desprovida de estabilidade. Essa conclusão é construída a partir da 

                                                           
529 GARDÓ, Antonio Fayos. Derecho a la intimidad y medios de comunicación. Madrid: Centro de Estúdios 
políticos y Constitucionales, 2000, pp. 63-49. 
530 MacCORMICK, Neil. Argumentação Jurídica e Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 
122. 
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premissa de que “toda solução de conflito vale somente para o caso concreto e, portanto, é 

imprevisível a solução do mesmo conflito em outros casos futuros”F

533
F. 

No Brasil, Ana Paula de Barcellos empreende esforço para estruturar a 

ponderação a partir da idéia de pré-fixação de standards, ressaltando a utilidade da distinção 

entre “ponderação em abstrato e em concreto”F

534
F. A autora propõe dois “parâmetros 

preferenciais” a serem observados pelo aplicador: (i) regras tem prevalência sobre princípios, 

(ii) os direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana têm prevalência sobre as 

demais normas.  

Ana Paula Barcellos fala em parâmetros de auxílio da atividade de 

ponderação. Esses parâmetros seriam preferenciais, gerais e particulares. Nenhum desses 

parâmetros, conforme reconhece a própria autora seriam absolutos. A utilidade em fixá-los 

consiste justamente em atribuir maior ônus argumentativo para superá-los ou desprezá-los 

quando da ponderação de princípiosF

535
F. 

Os parâmetros gerais são identificados com duas máximas: (i) as regras têm 

preferência sobre os princípios; (ii) normas que realizam diretamente direitos fundamentais 

dos indivíduos têm preferência sobre normas relacionadas apenas indiretamente com direitos. 

Além destes, serviriam ainda à ponderação, segundo Barcellos, parâmetros 

específicos destinados a “orientar de forma mais precisa a solução dos conflitos a partir da 

análise das características próprias dos diferentes elementos normativos em disputa e das 

circunstâncias concreta que os envolvem”F

536
F.  

                                                           
533 GUASTINI, Riccardo. Problemas de Interpretación. Revista de Teoria y filosofia del derecho, Cidade do 
México, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Isonomia, nº 7, out./ 1997, p. 121-131. 
534 A ponderação em abstrato corresponde à ordem de preferências prima facie referida por Alexy e a 
ponderação em concreto corresponde à preferência pontual obtida depois de sopesados os parâmetros abstratos e 
as circunstâncias do caso concreto. 
535 BARCELLOS, Ana Paula. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 275. 
536 BARCELLOS, Ana Paula. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 275. Em relação aos conflitos envolvendo a autonomia privada, Daniel Sarmento propõe os seguintes 
parâmetros específicos: (i) quanto maior a desigualdade entre as partes, menor será a proteção da autonomia 
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maior deve ser sua proteção. SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2004, p. 303. Luís Roberto Barroso segue o mesmo caminho, fixando standards para a ponderação 
entre liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) a privacidade das pessoas que desempenham 
funções públicas é protegida de forma mais branda; (ii) a privacidade de fatos ocorridos em locais públicos é 
objeto de uma proteção mais leve; (iii) os fatos de interesse público aumentam a proteção da liberdade de 
expressão. BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. 
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A própria autora reconhece que “não há fórmula pronta que esclareça como 

construir parâmetros para os conflitos específicos”. Propõe, como alternativa, um conjunto de 

perguntas a ser respondidas a luz do caso concreto. 

Em primeiro lugar caberia ao intérprete perquirir se o enunciado tem 

natureza de regra ou de princípio, do que decorreria a investigação acerca da eficácia ou 

mesmo da possibilidade de aplicação do primeiro parâmetro geral. A partir daí, caberia 

indagar, em se tratando de regra se existem, no enunciado, elementos de indeterminação, pois 

a simples fixação do significado desses elementos indeterminados pode, de logo, solucionar 

os conflitos. E, assim, sucessivamenteF

537
F. 

Com todo respeito ao esforço teórico de construção de parâmetros 

específicos, o fato é que a formulação das perguntas propostas em abstrato muito pouco 

contribuem para a solução dos conflitos e, por vezes, pode levar mesmo à perplexidades 

paralisantes já que muitas das questões a serem respondidas remetem a problemas centrais da 

teoria do Direito em que ainda sequer foram divisadas respostas.  

Apenas para ficar na primeira questão, a distinção entre princípios e regras 

está longe de poder ser resolvida a partir de critérios precisos e simples. Como se viu, quer 

seja adotada a teoria forte ou a teoria fraca de distinção há casos (os mais difíceis que a 

ponderação pretende justamente solucionar) em que o enunciado normativo não parece se 

ajustar a nenhum dos critérios de distinção, ou pior, pode ser enquadrado, indistintamente, em 

uma ou outra categoria. 

De mais a mais, perguntas formuladas são tão genéricas que, em cada caso, 

haveriam de ser formuladas e respondidas novamente. 

As dificuldades de operatividade desses parâmetros não são superadas 

mesmo que sejam entendidos como mero roteiro a ser seguido pelo intérprete na solução de 

conflitos. É que esse roteiro contempla questionamentos tão amplos e variados que findam 

por conduzir o intérprete a caminhos tão distintos e tortuosos que melhor seria caminhar sem 

ele.  

                                                                                                                                                                                     
Critérios de Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista 
Trimestral de direito civil, v. 16 out dez 2003, p. 89-91 
537 BARCELLOS, Ana Paula. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 132. 
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Ora, o roteiro proposto transporta para o intérprete um encargo que 

reconhecidamente não se pode impor sequer ao legislador. Com efeito, há certo consenso de 

que o legislador, na elaboração das normas, não pode divisar todas as situações passíveis de 

serem abarcadas, todos os casos concretos que se apresentaram para serem solucionados. É, 

ademais, da impossibilidade de serem previstos todos os efeitos e conseqüências decorrentes 

de uma disposição normativa que se originam a maioria dos problemas hemenêutico. Fosse 

possível prever com precisão todas as lides, a aplicação do direito seria mesmo um caso de 

mera subsunção automática.  

E, apesar disso, o roteiro que se está a analisar propõe que o intérprete seja 

capaz de responder indagações do tipo “que efeitos o enunciado pretende produzir no mundo 

dos fatos?”, “que condutas são necessárias e exigíveis para realizar os efeitos pretendidos pelo 

enunciado?”. As possibilidades de resposta são indetermináveis e não quantificáveis. Uma tal 

empreitada somente pode ser pretendida por um julgador dotado das virtudes hercúleas, nos 

moldes idealizados por Dworkin. 

Canotilho também se refere a regras abstratas de preferência, mas difere na 

conceituação desses parâmetros. Para ele, as regras abstratas de preferência são somente 

aquelas estabelecidas pelo próprio texto constitucional, com a previsão normativa de que, em 

eventual, conflito deva prevalecer determinado princípio. Alude como exemplo o art. 38.º/2/a 

da Constituição de Portugal cuja dicção faz prevalecer os direito dos jornalistas sobre o poder 

de direção e orientação da empresa jornalísticaF

538
F.  

No âmbito da Constituição Brasileira pode-se citar como exemplo de regra 

abstrata de preferência, no sentido atribuído a esse termo por Canotilho, o inciso LX do art. 5º 

que estabelece que a lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa 

da intimidade ou o interesse social o exigirem. No exemplo dado, a Constituição indica ao 

intérprete que num eventual conflito entre publicidade processual e defesa da intimidade ou 

interesse social, devem prevalecer os dois últimos. 

Poder-se-ia argumentar, nessa linha, que a própria Constituição teria 

estabelecido uma ordem hierárquica entre os três princípios referidos, de sorte que a defesa da 

intimidade e interesse social prevaleceriam sempre sobre a publicidade de atos processuais.  

                                                           
538 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constitucional. Coimbra: Almedina, 2003, 
7ª, p. 1240. 
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Tal conclusão, entretanto, por açodada e simplista, não parece apropriada. 

Em primeiro lugar porque a regra de preferência abstrata prevista no inciso LX do art. 5º da 

CF/88 não pode ser compreendida como uma derrogação prima facie e peremptória.  

Não serão poucas as hipóteses em que o interesse social, por exemplo, 

alinhe-se, senão exija, a maior publicidade possível a determinados atos processuais de grande 

repercussão. E, por outro lado, não se pode excluir a possibilidade de que, em um dado caso 

concreto, o conflito coloque publicidade processual e interesse social de um lado e a defesa da 

intimidade de outro. E, nem assim, será possível pré-determinar, prima facie, a solução 

acertada – mesmo porque, o mais comum é que uma dezena de outras circunstâncias fáticas e 

princípios possam ser invocadas como influentes e relevantes ao caso a ser examinadoF

539
F. 

 

4.2.4 A fórmula do peso 

Para AlexyF

540
F, como visto, a estrutura lógica da ponderação constitui-se de 

três elementos distintos: a) a lei da ponderação, b) a fórmula do peso e c) as cargas de 

argumentação. A Lei da ponderação que poderia ser enunciada como 

“Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afetación de uno de los 
principios, tanto mayor debe ser la importância de la satisfacción del outro”. 

Esse enunciado é estruturado por Alexy pela conjugação de outras três 

variáveis, qual seja, o peso abstrato dos princípios, a afetação concreta e a segurança das 

apreciações empíricas.  

O peso abstrato dos princípios configuraria um catálogo de preferências 

prima facie, a ser cotejado com o grau de interferência e a confiabilidade fática dessa 

interferência. 

                                                           
539 Cite-se, nesse sentido, o bastante veiculado caso de homicídio praticado pelos irmãos Cravinhos e Suzane 
Von Richthofen. Ao lado do princípio geral de publicidade dos atos processuais e julgamentos públicos (art. 5º, 
LX e 93, IX, CF/88) militava o interesse social na ampla publicidade do julgamento, sem falar no princípio da 
liberdade de impressa. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendeu pela necessidade de 
se proibir a transmissão jornalística, não apenas em atenção à intimidade dos acusados, testemunhas e jurados, 
mas, em especial, para evitar que os jurados pudessem ser constrangidos pela opinião pública. Deu-se 
prevalência, no caso em questão, aos princípios da intimidade e imparcialidade do julgamento. (HC 972.803.3/0-
00 TJSP). 
540ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1997, p. 90.  
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Embora reconhecendo que um conflito de princípios não possa ser 

solucionado prima facie Alexy concebe que um princípio tem um peso abstrato, assim 

entendido, uma maior ou menor importância “de acordo com a concepção dos valores 

predominantes na sociedade”. O chamado “peso abstrato” de um princípio, como se vê, 

assemelha-se à figura da regra de preferência abstrata mencionadas por Canotilho, mas dela se 

aparta na medida em que Alexy, ao contrário do autor português, admite que o “peso abstrato” 

de um princípio possa ser sacado implicitamente do texto constitucional, não estando apenas 

adstrito às hipóteses expressamente fixadas na Constituição (e.g. art. 5º, LX CF/88). 

O grau de afetação e o grau de satisfação dos princípios, no caso concreto, 

podem ser classificados, de acordo com Alexy, em leve, médio ou intenso (escala tríadicaF

541
F). 

Na ponderação será, pois, importante levar em consideração não só em que medida um 

princípio é afetado, mas também, em que medida essa afetação contribui para a satisfação do 

outro princípio. Ao lado disso, será necessário precisar o grau de certeza (também em escala 

tríadica) das apreciações empíricas que levaram às conclusões precedentes sobre o grau de 

afetação e satisfação dos princípios em conflito. A partir daí, enuncia-se fórmula aritmética 

denominada “fórmula do peso” – já no âmbito do caso concreto 

GPi,jC = IPiC . GPiA . SPiC                                      GPi,jC = IPjC . GPjA . SPjC              
onde, 

                     IPjC . GPjA . SPjC                                                     IPiC . GPiA . SPiC 

 

GPi,jC = peso concreto do princípio “i” 

IPiC = grau de afetação do princípio “i” 

GPiA = peso abstrato do princípio “i” 

SPiC = grau de certeza das premissas empíricas relativas ao princípio “i” 

IPjC = grau de afetação do princípio “j” 

GPjA = peso abstrato do princípio “j” 

SPjC = grau de certeza das premissas empíricas relativas ao princípio “j” 
                                                           
541 PULIDO, Carlos Bernal. Estructura y limites de la ponderación. Revista de Teoria y filosofia del derecho, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Doxa nº 26, Bogotá, 2003, p. 228 
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GPj,iC = peso concreto do princípio “j” 

Computadas na fórmula do peso todas as variáveis influentes na ponderação 

o índice encontrado teria o condão de definir qual princípio deve prevalecer no caso concreto, 

de maneira que quanto maior o resultado da divisão do produto das variáveis, maior será o 

peso concreto do princípio.  

O último elemento da estrutura da ponderação, as chamadas cargas de 

argumentação são critérios desenvolvidos por Alexy para solucionar os casos em que o 

produto das variáveis do numerador seja igual ao produto das variáveis do denominador da 

fórmula do peso, ou em outras palavras, quando existe um empate entre os pesos concretos 

dos princípios (GPi,jC = GPj,iC). 

As cargas de argumentação seriam duas: in dubio pro liberdad, in dubio pro 

legislador. Analisando a teoria de Alexy, Carlos Bernal Pulido assinala que as cargas de 

argumentação acabam por estabelecer uma contradição entre si, na medida em que não há 

explicação sobre qual delas será precedente. Para solucionar a questão Bernal propõe que: 

“Por uma parte, que Alexy cambió de postura y que, quince años después, 
há revaluado su inclinación liberal y ahora privilegia al principio 
democrático. O, por el contrario, que Alexy persiste em conceder la carga de 
argumentacióna favor de la libertad jurídica y la igualdad jurídica, y 
entonces, que em principio los empates juegan a favor de lo determinado 
por el Legislador, a menos que se trate de intervenciones em la libertad 
jurídica o la igualdad jurídica. Em este caso excepcional, los empates 
favorecerían a estos princípios”F

542
F. 

Em crítica à teoria Alexy, Bernal assinala ainda com a existência de limites 

racionais, tanto, na lei de ponderação, quanto nas cargas de argumentação. Há limites 

racionais da lei de ponderação porque “não existe um critério objetivo para determinar os 

fatores determinantes do peso que têm os princípios na lei de ponderação e que conformam a 

fórmula do peso”. Em outras palavras, não há critérios objetivos para estabelecer 

“el grado de afectación de los principios em el caso concreto, su peso 
abstrato y la seguridad de las premisas empíricas relativas a la afectación. 
(...) Y esta duda solo puede ser resuelta por el operador jurídico – el juez 
sobre todo -, después de adoptar uma postura material ideológica. (...) Así, 
lãs cosas, este aspecto da ponderación depararia al juez um margen de 

                                                           
542 PULIDO, Carlos Bernal. Estructura y limites de la ponderación. Revista de Teoria y filosofia del derecho, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Doxa nº 26, Bogotá, 2003. p. 232 
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acción, em el que este puede hacer valer su ideologia política para 
encaminarse, em términos de Duncan Kennedy, a ‘la-sentencia-a-la-que-
quiere-llegar’F

543
F.  

No que tange às cargas de argumentação, Bernal é categórico em sua 

afirmação de que a opção entre uma ou outra – in dubio pro liberdade/ in dubio pro legislador 

– depende exclusivamente da postura ideológica do juiz. Por tudo isso conclui que 

“Todo o anterior muestra que la ponderación no es un procedimiento 
algorítmico que por si mismo garantice la obtención de uma única respuesta 
correcta em todos los casos. Por el contrario, tiene diversos limites de 
racionalidad que depran al intérprete um irreducible margen de acción, em 
el que puede hacer valer su ideologia y sus próprias valoraciones”F

544
F.  

De fato, não se pode pretender que a ponderação possa ser resumida em 

esquemas racionais. Além dos limites assinalados por Bernal, um conjunto muito maior de 

variáveis e escolhas – que não podem ser racionalmente controladas – são pressupostas na 

ponderação e deixadas de lado nas teorias sobre o tema. 

  

4.3 SÍNTESE DA CRÍTICA METODOLÓGICA: PONDERAÇÃO E O POSTULADO DA 

EXPLICITUDE DAS PREMISSAS 

Da análise acima, fica evidenciado que a maior objeção que pode ser 

dirigida à ponderação é que ela permite que as escolhas subjetivas sejam feitas de maneira 

quase livre de ônus argumentativo. Com efeito, a ponderação opera uma elipse metodológica 

das premissas consideradas pela decisão o que diminui a possibilidade de controle 

intersubjetivo. 

“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 

                                                           
543PULIDO, Carlos Bernal. Estructura y limites de la ponderación. Revista de Teoria y filosofia del derecho, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Doxa nº 26, Bogotá, 2003. p. 233 
544 PULIDO, Carlos Bernal. Estructura y limites de la ponderación. Revista de Teoria y filosofia del derecho, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Doxa nº 26, Bogotá, 2003. p. 238 
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jurídico da fundamentação das decisões, ínsito ao conceito de Estado de 
Direito”F

545
F. 

É por esse motivo – a ampliação demasiada do campo de discricionariedade 

conferida ao juiz – que são formuladas as mais lacerantes críticas à ponderação, como se 

percebe em Hesse 

“Ponderação de bens carece, para suas valorações, de uma tal diretiva; a ela 
falta não só o apoio sustentador, mas ela cai também sempre no perigo de 
abandonar a unidade da Constituição. O mesmo vale, quando a relação entre 
concessões e restrições de liberdade jurídico-constitucionais é determinada 
no sentido de uma presunção inicial a favor da liberdade (in dúbio pro 
libertate), motivo pelo qual não é possível ver nessa presunção um princípio 
de interpretação constitucional”F

546
F. 

Por outro lado, a crença de que os casos difíceis envolvem conflitos de 

princípios e de que isso pode ser solucionado mediante avaliação do “peso específico” dos 

princípios em jogo encobre o arsenal de elementos verdadeiramente levados em consideração 

e impede a reconstrução mínima das razões e dos argumentos relevantes para a decisão. De 

fato, sem qualquer vínculo com critérios metodológicos rígidos, a ponderação torna-se recurso 

retórico dos mais práticos e facilmente manejáveis e, portanto, não é de surpreender que tenha 

alcançado tanto prestígio nos Tribunais. É o que alerta Canotilho 

“A articulação de ordem jurídica, colisão de direitos, ponderação e 
princípios fornece os instrumentos retóricos adequados ao alicerçamento do 
‘Estado ponderador’ e à ‘metódica constitucional balanceadora’. Os perigos 
deste esquema de decisão de conflitos têm sido salientados. Relativamente 
ao novo tipo de estado – o ‘Estado ponderador’ – lança-se a acusação de ele 
se transformar em um ‘Estado de compromisso’ que, em vez de manter 
firme o princípio da juridicidade estatal, recorre à ‘legalidade extrajurídica’. 
No que toca à jurisprudência – (...) – o modelo de ponderação é criticado 
por resvalar para a ‘legalidade pura do caso’ (einzelfallgesetzlichkeit). (...) 
conversão do ideal ponderador em técnica de poder e um meio de 
transmutação do ‘facto em direito’. Acrescenta-se que a ponderação produz 
(sic) num enorme deficite de racionalidade e de legitimidade da justiça 
constitucionalF

547
F. 

                                                           
545 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 132. 
546 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 77. 
547 CANOTILHO, J.J. Gomes. _ Jurisdição constitucional e novas intranqüilidades discursivas: do melhor 
método à melhor teoria. Revista Fundamentos, Madrid, mar/ 2006, vol. n.º  4,  La Rebelión de las Leyes. 
Disponível em: http://www.uniovi.es/constitucional/fundamentos/cuarto/index.html 
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Mesmo autores partidários de uma visão otimista em relação à ponderação, 

como Ricardo Lobo Torre, não descuram dos riscos inerentes ao “método” 

“A ponderação que se define como ‘técnica de poder’ (Machttechnik), 
conduz à afirmação da justiça, mas traz também aspectos negativos com a 
insegurança causada pela transferência para o juiz de competência para a 
determinação da proporcionalidade. Enfim, o Estado de Ponderação é 
simultaneamente a grande chance e o grande perigo para a liberdade”F

548
F. 

Tal como formuladas, a maioria das teorias sobre a ponderação parece 

esquecer que a “técnica”, emprega-se, antes de tudo, como recurso de interpretação. É ilusório 

pretender que a técnica de ponderação de princípios signifique simplesmente a mensuração do 

peso ou importância concreta dos valores constitucionais em tensão.  

Antes de mais nada, a ponderação pressupõe que existem princípios em 

conflito, só que não são fornecidos quaisquer critérios para identificar esses princípios. E, no 

entanto, as soluções obtidas serão tão diversas quanto as possibilidades combinatórias de 

agrupamento de princípios e valores jurídicos. E como a contraposição de princípios é 

fundamental para a solução dos casos, abre-se a possibilidade de que o resultado seja 

manipulado, logo de início, a partir da escolha dos valores em jogo.  

Esse problema metodológico não é suavizado pelo argumento de que o risco 

de manipulação das premissas é inerente à argumentação jurídica. O problema substancial na 

ponderação é que ela permite que o conflito seja apresentado como uma questão dada, um 

verdadeiro axioma, livrando o intérprete do ônus de justificar (e, assim explicitar) os motivos 

pelos quais se deve entender que um determinado caso envolve o conflito entre determinados 

princípios e não outros.  

Se não é possível obter uma racionalidade ou coerência absolutas nem por 

isso vale abandonar todo e qualquer esforço no sentido de construir uma metodologia 

constitucionalF

549
F. Alguma objetividade ainda é possível, ao menos como ilusão funcionalF

550
F 

que garanta o mínimo de controle intersubjetivo e confiabilidade no sistema jurídico. 
                                                           
548 TORRES, Ricardo Lobo. A legitimação dos direito humanos e os princípios da ponderação e da 
razoabilidade, p. 496. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, 2ª ed. 
549MÜLLER, Friedrich Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 3ª 
edição, p. 28. 
550 SOBOTA, Katharina. Don´t mention the norm. International Journal for the Semiotics of Law, IV/10, 1991, 
p. 45-60. Tradução de João Maurício Adeodato, publicada no Anuário do Mestrado da Faculdade de Direito do 
Recife, n.º 7, Recife: ed. UFPE, 1996, p. 251-273 
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Acredita-se ter razão Cláudio Souza de que a explicitação das premissas pode redimir, 

metodologicamente, a justificação das decisões judiciais: 

“Por vezes, parece que a ponderação se resume àquilo que o aplicador 
intuitivamente considera mais plausível no caso concreto. No entanto, 
existem certas questões específicas que, obrigatoriamente devem informar o 
processo de formação da convicção judicial. O intérprete, ao explicitar de 
que modo está abordando cada uma delas, incrementa a racionalidade da 
atividade de ponderação, e a torna mais controlável pelo público”F

551
F. 

Não se desconhece que as tentativas de estruturação parecem, de fato, 

esforçar-se nesse sentido. Acontece que o observador atento verificará que as propostas 

teóricas de estruturação da ponderação, acima examinadas, guardam intrínseca relação com 

conhecidos critérios interpretativos em que não é possível divisar verdadeiro balanceamento 

de princípios. Em geral, como se viu, o manejo desses critérios equivale a eliminar a 

necessidade de pesar a importância concreta dos princípios em jogo.  

Isso parece ser sintomático da circunstância de que talvez seja mesmo 

melhor olhar a ponderação, enquanto técnica de controle intersubjetivo das decisões, com 

menos otimismo.  

 

                                                           
551 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Ponderação de princípios e racionalidade das decisões judiciais: 
coerência, razão pública, decomposição analítica e standards de ponderação. Boletim Científico da Escola 
Superior do Ministério Público da União, ano 4, nº 15, abr/jun 2005, Brasília, p. 220. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir do neoconstitucionalismo, e a vertente teórica da força normativa da 

Constituição, as regras de preservação da própria ordem Constitucional tiveram sua 

importância ressaltado. Essa perspectiva introduziu critérios novos de hermenêutica 

constitucional, em especial no que se refere à superação da ideologia eminentemente 

individualista liberal e à consolidação do paradigma de força normativa da Constituição. 

Essas atividades não são, entretanto, completamente livres. Tanto o 

legislador, como o jurista hão de observar os limites impostos pela Constituição, sendo, nesse 

sentido, relevantes e úteis o acervo teórico e doutrinário sobre o tema. 

No campo das discussões acerca da ponderação de interesses como método 

interpretativo militam teorias opostas que, em regra, acentuam em demasiado a questão da 

racionalidade do discurso jurídico. As teorias que negam utilidade à ponderação costumam 

justificar-se sob o argumento de total ausência de racionalidade lógica no caminho 

interpretativo trilhado através da ponderação. Por outro lado, as correntes que procuram a 

qualquer custo estruturar o método o fazem, via de regra, a partir de demonstrações lógicas 

com pretensão de certeza matemática, num esforço, muitas vezes, irrefletido de conferir 

racionalidade às decisões justificadas por ponderação. 

Em ambos os casos o equívoco é mesmo: demasiada importância à 

racionalidade tradicional como critério de cientificidade e validade do direito e das técnicas 

interpretativas. Não é a ausência ou existência de racionalidade o aspecto determinante da 

utilidade da ponderação. Mais do que procurar racionalizá-la, ou a todo custo demonstrar sua 

subjetividade, é preciso aceitar que o próprio direito não é de todo racionalizável ou objetivo. 

E é também por isso que a interpretação jurídica assume, na atualidade, uma 

nova perspectiva: a perspectiva de realização do direito. A despeito de concepções sobre o 

caráter estritamente normativo da interpretação do direito, não se pode fugir da constatação 

filosófica geral de que toda reflexão é sempre reflexão mediada lingüisticamente . 

Enquanto critérios metodológicos válidos de interpretação a hermenêutica e 

linguagem não só servem à identificação de inúmeros problemas epistemológicos da ciência 

do direito, no que se refere à concretização, como são capazes de estabelecer parâmetros 
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interpretativos que, se não eliminam todas as dificuldades, ao menos servem de balizamento 

da atividade judicial, tanto na condição de guia do jurista, como na condição de 

contingenciadores da arbitrariedade no dizer direito. 

A maior objeção que pode ser dirigida à ponderação é que ela permite que 

as escolhas subjetivas sejam feitas de maneira quase livre de ônus argumentativo, na medida 

em que opera uma elipse das razões relevantes para a decisão. 

As tentativas de estruturá-la caminham exatamente no sentido de tentar tornar 

explícitos os argumentos elípticos, a fim de incrementar o controle intersubjetivo das decisões 

e evitar que a ponderação finde por se limitar àquilo que o aplicador intuitivamente considera 

mais plausível no caso concreto 

A maioria das propostas teóricas de estruturação da ponderação, no entnto, 

guarda intrínseca relação com conhecidos critérios interpretativos em que não é possível 

divisar verdadeiro balanceamento de princípios. Aceitar essa característica é importante para 

que se tome em consideração problemas muito mais relevantes do que a tentativa de 

aprisioná-la em esquemas racionais.  

Assumir o caráter subjetivo, e até arbitrário, da ponderação alerta para a 

necessidade de problematização de dogmas neoconstitucionais, medida muito mais eficaz – 

em matéria de cientificidade e legitimação do direito – do que a corrida por “decifrar” e 

“aprisionar” o caminho lógico que levou o julgador a proferir tal ou qual decisão. 
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