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RESUMO 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso trata da aplicabilidade 

dos princípios constitucionais, tendo por objetivo compreender os 

princípios constitucionais e sua aplicação na solução de controvérsias 

no Direito brasileiro. O método utilizado foi a análise dos conceitos de 

princípios, bem como sua função na hermenêutica constitucional, 

inclusive no controle de constitucionalidade, comentando as visões de 

renomados autores clássicos e modernos como Kelsen, Dworkin, 

Canotilho, Barroso, entre outros. Após a introdução teórica, foi de igual 

importância a análise da forma de aplicação dos princípios na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como alguns dos 

casos pontuais mais recorrentes, inclusive em sede de mandado de 

segurança. O principal objetivo deste trabalho é apresentar os dilemas 

enfrentados na aplicação dos princípios constitucionais e a importância 

da aplicação deste instituto jurídico para o funcionamento equilibrado do 

sistema normativo brasileiro. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Princípios constitucionais. Sistemas normativos. 

Controle de constitucionalidade. Direito Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT  

 

 

This Course Conclusion Paper deals with the judicial application of 

constitucional principles, aiming to understand its applications in disputes 

resolutions in the Brazilian Law. The method used was an analysis of the 

concepts of principles, as well as their function in constitutional 

hermeneutics, including in the constitucional review, commenting on the 

visions of renowned classical and modern authors such as Kelsen, 

Dworkin, Canotilho, Barroso, among others. Beyond the theorical 

analysis, it was equally important to examine how this phenomenon is 

being applied by the jurisprudence of the Supreme Court, and also 

bringing some of the most common cases, including a hypothesis 

involving the writ of mandamus. The major objective of this paper is to 

present the dilemmas faced in the application of constitutional principles 

and the increasing importance of the application of this institute to 

balance the Brazilian normative system. 

 

 

 

Keywords:  Constitutional principles. Normative system. Constitucional 

review. Constitucional Law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Introdução 

 

Inicialmente, é importante destacar que a discussão teórica sobre 

o instituto jurídico dos princípios constitucionais adquire especial 

relevância em razão do impacto das chamadas esferas de normatização 

da conduta humana, em especial a Moral e o Direito, conforme leciona 

com brilhantismo o Prof. Guilherme Peña de Moraesi: 

“A conduta humana, à luz da doutrina de Immanuel Kant, é 

regulada por esferas de normatização, principalmente a Moral e o 

Direito. 

A Moral é reputada como unilateral, cujo objetivo é assegurar a 

liberdade psíquica da pessoa, de maneira que o dever moral é de foro 

interno, excluído o cumprimento pelo instituto da coerção. 

O Direito é qualificado como bilateral, cujo objeto é amparar a 

liberdade física da pessoa, de sorte que o dever jurídico é de foro 

externo, exigível o cumprimento pelo instrumento da coerção.” 

Desta forma, verifica-se a existência de força normativa não 

apenas no campo da ciência jurídica, mas também no campo da Moral, 

influenciando e conduzindo o comportamento humano por meio de 

regras expressas ou implícitas. 

Muito embora seja inegável a existência de um relacionamento 

estreito entre cada uma das esferas de normatização da conduta 

humana, seja pelo estudo da Moral no Direito, investigada pela Filosofia 

do Direito, seja pela Moral do Direito, estudada no campo da 

Hermenêutica do Direito, o enfoque do presente trabalho, após a 

delimitação teórica da matéria, perpassando pelo conceito de 

normatividade, passará a incidir sobre a aplicabilidade dos princípios 

constitucionais, em razão de sua força normativa no campo do Direito. 

 

 Tradicionalmente, a doutrina inicia a definição do conceito de 

princípios constitucionais por meio da separação entre princípios e 

regras, visto que não raro estes conceitos são confundidos ou até 

mesmo entram em conflito e, para dirimir a controvérsia, se faz 

necessário diferenciá-los com clareza, contrapondo suas características 

distintivas, como se exporá a seguir. 

 

 

 

 



  

1 – DO CONCEITO DE PRINCÍPIOS E REGRAS 

1.1 – Da distinção entre Princípios e Regras para Alexy e Dworkin  

 

 Citado na doutrina de Robert Alexy, afirma Dworkin que, em 

síntese, entre regras e princípios há uma diferença lógicaii, em sentido 

amplo, que abrange também características gerais da estrutura da 

norma.  

 

 O primeiro aspecto da tese da diferença lógica aponta que as 

regras são aplicáveis de um modo “tudo ou nada” (all-or-nothing 

fashion). Em outras palavras, quando as características do antecedente 

da norma ocorrem, haveria apenas duas possibilidades. Ou a regra seria 

válida e a consequência jurídica deveria ser aceita, ou ela não seria 

válida, e então ela não deveria ser aplicada. 

 

 Ademais, o fato de uma regra poder ter exceções (exceptions), 

não afetaria seu caráter tudo ou nada. Uma formulação completa da 

regra deveria conter todas as exceções. As exceções seriam, portanto, 

parte integrante da regra. Ocorrendo a exceção, impõe-se que a regra, à 

qual a exceção pertence, não seria aplicável. Assim, ainda que as 

exceções sejam bem numerosas, seria possível, ao menos em tese, 

listá-las todas. 

 

 Os princípios, por outro lado, não determinariam necessariamente 

a decisão, mesmo quando é possível separar neles o antecedente 

normativo e a consequência jurídica, ainda que as condições do 

antecedente sejam preenchidas. Eles simplesmente contêm razões que 

indicam uma ou outra decisão, que eles sugerem. Inclusive, outros 

princípios podem ter prioridade sobre eles.  

 

 No entanto, os contraexemplos (conter-instances) encontrados 

em relação aos princípios não poderiam ser tratados, como no caso das 

regras, como exceções. De sorte que seria impossível abranger as 

“exceções” em uma formulação integral dos princípios, e, assim, aplicar 

o princípio como uma regra, de um modo “tudo ou nada”. 

Diferentemente das exceções às regras, não seriam os contraexemplos 

a princípios sequer em tese enumeráveis. 

 

 Com efeito, o primeiro aspecto da tese da distinção de Dworkin 

implica um segundo. De acordo com ele, os princípios são dotados de 

uma dimensão que as regras não têm, uma dimensão de peso 

(dimension of weight), que se revelaria em seu comportamento no caso 

de colisão. 

 



  

 Em um caso de colisão entre dois princípios, o princípio que 

possuísse o maior peso relativo prevaleceria, sem que, com isso, o 

princípio de menor peso relativo se tornasse inválido. No entanto, nas 

circunstâncias de outro caso, os pesos relativos poderiam ser atribuídos 

inversamente.  

 

 Diversamente ocorre com um conflito entre regras, em que, por 

exemplo, quando uma regra determina algo que a outra proíbe, sem que 

uma das regras estabeleça uma exceção à outra, necessariamente ao 

menos uma delas seria inválida. Assim, qualquer que seja a forma como 

se decide o que vale, seja, por critério hierárquico ou cronológico, por 

exemplo, o fato é que se trata de uma decisão sobre a validade, o que 

significa que a regra inválida, diferentemente de um princípio preterido, 

seria excluída do ordenamento jurídico. 

  

 Resta claro, portanto, que a distinção de Dworkin não se trata de 

uma distinção em graus, visto que os critérios de distinção não são 

comparativos, mas estritamente classificatórios. Em outras palavras, a 

distinção de acordo com o grau de generalidade é rejeitada por 

Dworking.  

 

1.1.1 – Das três principais teses de distinção entre regras e 

princípios 

 

 Assim, na concepção de Dworking é possível sustentar uma “tese 

de separação rigorosa”, que afirma que a distinção entre regras e 

princípios não é uma distinção em graus, mas sim que regras e 

princípios são padrões normativos com estruturas lógicas 

completamente diversas. Se um padrão pode ser uma regra ou um 

princípio, ele sempre é ou uma regra ou um princípio. 

 

 Em contraste à tese de separação rigorosa, se destacam duas 

teses: a tese da separação fraca e a tese da conformidade. A tese da 

conformidade defende que não existe diferença lógica entre regras e 

princípios, ou seja, todas as qualidades lógicas que podem aparecer 

naquilo que se convencionou chamar de “princípio” também podem 

aparecer naquilo que se denomina “regra”. Por outro lado, a tese da 

separação fraca, assim como a tese da separação rigorosa, tem como 

ideia central o fato de que regras e princípios podem ser diferenciados 

por seus aspectos lógicos. Essa diferença, porém, é uma diferença em 

graus. 

 

 Em sentido amplo, as três teses se relacionam, incluindo-se na 

estrutura lógica das regras e princípios elementos como as formas de 



  

aplicação e as formas de colisão. Além de tais critérios, muitos outros 

critérios de distinção podem ser pensados e costumam ser mencionados 

com frequência. Dessa forma, é possível cogitar distinguir regras e 

princípios de acordo com o modo de sua formação, por exemplo, se elas 

foram criadas ou expandidas, de acordo com o caráter explícito de seu 

conteúdo de valor, de acordo com seu conteúdo moral, sua relação com 

a ideia de direito ou com uma lei jurídica superior, de acordo com seu 

significado para o ordenamento jurídico ou de acordo com a certeza de 

seu reconhecimento, com sua validade geral ou com sua ubiquidade. 

 

  

 Há quem sugira, por fim, distinguir regras e princípios 

considerando se estes seriam fundamentos para regras ou regras em si 

mesmas, ou mesmo de acordo com seu objeto de regulamentação, por 

exemplo, se seriam regras de argumentação ou regras de 

comportamento. 

 

 Assim sendo, a multiplicidade dos tipos de princípios pode ser 

considerada como um reflexo da multiplicidade desses critérios. O 

melhor exemplo disso é o catálogo apresentado por Esseriii, que 

distingue os princípios em axiomáticos, retóricos e dogmáticos, 

imanentes e informativos, princípios jurídicos e princípios do direito, 

princípios de construção e valor, dentre outros. 

 

1.2  – Da distinção entre princípios e regras para Canotilho  

  Na visão de Pedro Lenza, é possível esquematizar as lições do 

prof. Canotilhoiv, diferenciando os princípios das regras, conforme os 

seguintes critérios: 

• Grau de abstração: os princípios são normas com um 

grau de abstração relativamente elevado; de modo diverso, 

as regras possuem uma abstração relativamente reduzida 

• Grau de determinabilidade na aplicação do caso 

concreto: “os princípios, por serem vagos e 

indeterminados, carecem de mediações concretizadoras 

(do legislador, do juiz), enquanto as regras são suscetíveis 

de aplicação direta” 

• Caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de 

direito: “os princípios são normas de natureza ou com um 

papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua 

posição hierárquica no sistema de fontes (ex.: princípios 

constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro 

do sistema jurídico (ex: princípio do Estado de Direito)” 



  

• “Proximidade” da ideia de direito: “os princípios são 

‘standards’ juridicamente vinculantes radicados nas 

exigências de ‘justiça’ (DWORKIN) ou na ‘ideia de direito’  

(LARENZ); as regras podem ser normas vinculativas com 

um conteúdo meramente funcional”; 

• Natureza normogenética: “os princípios são fundamentos 

de regras, isto é, são normas que estão na base ou 

constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por 

isso, uma função normogenética fundamentante”. 

 

1.3  – Da distinção entre princípios e regras para Barroso 

Com efeito, o prof. Luis Roberto Barrosov identifica uma 

importante distinção qualitativa ou estrutural entre regras e princípios: 

“... a Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto 

de princípios e regras, permeável a valores jurídicos 

suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de realização dos 

direitos fundamentais desempenham um papel central. A 

mudança de paradigma nessa matéria deve especial tributo às 

concepções de Ronald Dworking e aos desenvolvimentos a ela 

dados por Robert Alexy. A conjugação das ideias desses dois 

autores dominou a teoria jurídica e passou a constituir o 

conhecimento convencional da matéria.”  

Mais adiante, esclarece ainda que: 

Regras são relatos descritivos de condutas a partir dos quais, 

mediante subsunção, havendo enquadramento do fato à previsão 

abstrata, chega-se à conclusão. Diante do conflito entre regras, 

apenas uma prevalece dentro da ideia do tudo ou nada (all or 

nothing). Ou seja, a ‘... regra somente deixará de incidir sobre a 

hipótese de fato que contempla se for inválida, se houver outra 

mais específica ou se não estiver em vigor’ (ou seja, 

acrescente-se, critérios hierárquico, da especialidade ou 

cronológico).” 

Princípios são relatos descritivos previstos de maneira mais 

abstrata, sem se determinar a conduta correta, já que cada caso 

concreto deverá ser analisado para que o intérprete dê o exato 

peso entre os eventuais princípios em choque (colisão). Assim, a 

aplicação dos princípios “não será no esquema tudo ou nada, mas 

graduada à vista das circunstâncias representadas por outras 

normas ou por situações de fato”. Destaca-se, assim, a técnica da 

ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os princípios 

valorativos ou finalísticos. 



  

 

1.4  – Breve análise comparativa dos conceitos de Dworkin, Alexy, 

Canotilho e Barroso 

  Muito embora os autores abordem o tema por meio dos mais 

diversos critérios comparativos, é possível destacar um nítido ponto de 

semelhança e outro notável aspecto de divergência nas classificações 

adotadas por Dworkin, Canotilho e Barroso. 

  A semelhança resta evidente ao analisar que Dworkin estabelece 

a diferença lógica entre a forma de aplicação das regras, que funcionam no 

modelo de aplicação “tudo ou nada”, enquanto os princípios devem ser 

interpretados por meio de um exercício de ponderação, sendo dotados de 

“pesos relativos”. A moderna doutrina de Barroso não só endossa tal 

entendimento como também afirma que a conjugação deste com a doutrina 

desenvolvida por Robert Alexy constituem o que se denomina conhecimento 

convencional da matéria. 

  A divergência fica perceptível quando se compara o aspecto da 

generalidade ou abstração, visto que Dworkin, sustentando a tese de 

separação rigorosa, rejeita a distinção de regras e princípios baseada no 

critério de grau de abstração, enquanto Canotilho afirma o grau de 

generalidade como critério distintivo entre regras e princípios, defendendo 

serem dotados, respectivamente, de reduzido e elevado grau de abstração. 

  Em que pesem as considerações da doutrina acerca das 

distinções entre os institutos, o próximo desafio dos juristas contemporâneos 

consiste em como estabelecer um sistema harmônico e em que medida ele 

seria composto por regras e/ou princípios, refletindo-se sobre qual seria o 

ponto de equilíbrio a ser buscado na elaboração do sistema normativo ideal. 

 

2 – DO SISTEMA NORMATIVO EQUILIBRADO COM PRINCÍPIOS 

E REGRAS 

 Na reflexão acerca do sistema normativo ideal, merecem 

destaque as lições de Humberto Ávilavi: 

 

“... um sistema não pode ser composto somente de princípios, ou 

só de regras. Um sistema só de princípios seria demasiado 

flexível, pela ausência de guias claros de comportamento, 

ocasionando problemas de coordenação, conhecimento, custos e 

controle de poder. E um sistema só de regras, aplicadas de modo 

formalista, seria demasiado rígido, pela ausência de válvulas de 



  

abertura para o amoldamento das soluções às particularidades 

dos casos concretos. Com isso se quer dizer que, a rigor, não se 

pode dizer que nem os princípios são mais importantes do que as 

regras, nem que as regras são mais necessárias que os 

princípios. Cada espécie normativa desempenha funções 

diferentes e complementares, não se podendo sequer conceber 

uma sem a outra, e a outra sem a uma. Tal observação é da mais 

alta relevância, notadamente tendo em vista o fato de que a 

Constituição Brasileira é repleta de regras, especialmente de 

competência, cuja finalidade é, precisamente, alocar e limitar o 

exercício do poder” 

 

 Dessa forma, nota-se a importância da existência de princípios e 

regras em um sistema normativo para que haja um equilíbrio entre a rigidez, 

expressa no comando previsto pela regra, e a flexibilidade, necessária para 

orientar a interpretação das regras em cada caso concreto. 

 

3 – DAS CARACTERÍSTICAS DOS PRINCÍPIOS 
 

Nos ensinamentos de Guilherme Peñavii, existem ao menos nove 

características que podem ser observadas nos princípios constitucionais, quais 

sejam: 

“Abertura, porque os princípios conformam um sistema axiológico 

(axiologischen System), e não um sistema axiomático (axiomatischen 

System), dedicado a viabilizar a concretização dos valores a que se 

vinculam, por intermédio de diferentes mediações dos intérpretes e 

aplicadores do Direito Constitucional. 

 

Pluralidade, porque os princípios estão dispersos pelo texto 

constitucional, pelo que são explicitados ou extraídos da Constituição. 

 

Unidade, porque os princípios dispõem de estrutura sistêmica e 

coerência interna, sem embargo da possibilidade de concorrência, 

solucionada pelo método de ponderação, para que seja obtida a 

harmonização entre eles. 

 

Equilíbrio, porque os princípios são reciprocamente implicados, 

sem a preponderância de uns sobre os outros. 

 

Hierarquia, porque, malgrado não exista hierarquia normativa 

entre regras e princípios, eis que o gênero normas comporta as duas 



  

espécies, existe hierarquia axiológica entre elas, já que as primeiras são 

inspiradas por valores distintos, no processo de densificação dos 

segundos. 

 

Polaridade, porque os princípios são revisitados a partir da sua 

própria contrariedade. 

 

Analogia, porque os princípios são revelados por dedução, com 

espeque em valores, ou indução, com esteio em regras constitucionais. 

 

Historicidade, porque os princípios são duradouros, sendo o 

contingente formado por proposições dirigidas ao estudo dos princípios 

constitucionais. 

 

Interdisciplinaridade, porque os princípios não são objeto 

exclusivo da Ciência do Direito Constitucional.” 

 

Assim sendo, para a classificação de determinado parâmetro 

como sendo um princípio constitucional, devem ser preenchidos 

cumulativamente os requisitos de abertura, pluralidade, unidade, 

equilíbrio, hierarquia, polaridade, analogia, historicidade e 

interdisciplinaridade. 

 

Há que se ressaltar, também, que alguns dos princípios 

constitucionais possuem especial relevância teórica, tendo em vista que 

exercem as funções mais nobres no ordenamento jurídico, como se 

exporá a seguir. 

 

4 – DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS 

 

Dos princípios constitucionais estudados no ordenamento jurídico, 

alguns se destacam por serem responsáveis, direta ou indiretamente, pela 

organização estrutural do Estado, os denominados princípios fundamentais. 

Na doutrina clássica de Afonso Arinos de Melo Franco, compõem o 

trinômio de atributos essenciais do Estado brasileiro: a democracia, a 

república e a federaçãoviii. 

O princípio democrático refere-se aos regimes políticos, 

identificado pela titularidade do poder estatal pelos cidadãos (governo do 

povo), exercido por meio da representação política (governo pelo povo), com o 

fim de atender aos interesses populares (governo para o povo).ix 



  

O princípio republicano é pertinente às for4mas de governo, 

evidenciado pela igualdade perante a lei, bem assim a periodicidade dos 

mandados políticos, com consequente responsabilidade dos mandatários.x 

O princípio federativo é relacionado às formas de estado, 

individualizado pela presença de duas espécies de ordens jurídicas, a federal, 

imanente ao poder central, e as federadas, inerentes aos poderes regionais e 

locais, caracterizadas pelos atributos da soberania e autonomia, 

respectivamente.xi 

Destes três princípios fundamentais derivam os princípios 

constitucionais gerais, orientadores da hermenêutica não só da Constituição, 

como da interpretação jurídica de todo o ordenamento jurídico, que está a ela 

subordinado. 

 

5 – DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS GERAIS 

 

Com efeito, neste item serão detalhados os princípios gerais, 

desdobramentos dos princípios fundamentais, que são irradiados pelo 

ordenamento constitucional, com o objetivo de limitar o poder intrínseco 

ao Estado. Assim, citado na obra de Guilherme Peñaxii, na 

contemporânea doutrina de Luís Roberto Barroso, “figuram dentre os 

princípios gerais os que seguem: a legalidade, a igualdade, a 

inafastabilidade do controle judicial e o devido processo legal”. 

O primeiro princípio (legalidade) pode ser extraído dos arts. 5º, II 

e 37, caput da CRFB/88, in verbis: 

“Art. 5º [omissis] 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”;  (Grifou-se) 

(...) 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” (Grifou-se) 

O princípio da legalidade, portanto, consiste na subordinação ou 

sujeição das pessoas, órgãos e entidades aos preceitos emanados do 

Poder Legislativo. Assim, por um lado, o significado do princípio da 

legalidade, no regime jurídico de Direito Privado, é orientado pela 

“doutrina do comprometimento negativo” (negative Binding), ou seja, a 



  

legalidade decorre da ausência da proibição em regra jurídica, de forma 

que para os administrados vale o clássico conceito de liberdade 

negativa, ou seja, “tudo aquilo que não é proibido, é permitido”.  

Por outro lado, o sentido do princípio da legalidade, no regime 

jurídico de Direito Público, é influenciado pela doutrina de 

“comprometimento positivo” (positive Binding), isto é, a legalidade 

decorre da existência de autorização em regra jurídica, de sorte que 

para a Administração Pública vigora o conceito de liberdade positiva, ou 

seja, “a Administração só pode fazer aquilo que é expressamente 

permitido”, visto que o Poder do Estado encontra seus limites na própria 

lei. 

 Vale dizer, ademais, que existe distinção entre o princípio da 

reserva legal e o princípio da preferência legal, pois no primeiro “só a 

lei pode criar direitos e obrigações”, enquanto no segundo “o ato não 

pode dispor de modo diverso ou mais amplo que a lei”. 

O segundo princípio (igualdade), é evidenciado nos arts. 3º, III, 5º, 

caput e incisos I e XIII, 7º, XXX a XXXII, 14, caput, 37, I e II, 226, §5º e 

227, §6º da CRFB/88, relacionado à inadmissibilidade de diferenciações 

arbitrárias, evidenciadas sob a forma de discriminação ou privilégio.  

Nesse sentido, importa destacar a distinção entre princípio da 

igualdade na lei e princípio da igualdade perante a lei, visto que a 

primeira define que a produção das regras jurídicas não pode 

estabelecer diferenciações não autorizadas pela ordem constitucional, 

sendo direcionada principalmente aos órgãos legislativos, enquanto a 

segunda define que a aplicação das regras deve ser efetivada em 

harmonia com o estabelecido pelas mesmas, ainda que disso resulte em 

desigualdades, sendo dirigida precipuamente aos órgãos judiciais, 

reunidas na expressão “igualdade perante a lei”. 

Além disso, destaca Guilherme Peñaxiii que existe separação 

entre o princípio da igualdade formal, também conhecido como 

igualdade perante a lei civil ou jurídica, e princípio da igualdade 

material, também denominado de igualdade na sociedade, real ou 

fática, visto que a primeira assegura a produção e aplicação igualitária 

das regras jurídicas, e a segunda objetiva a igualdade efetiva perante os 

bens da vida, sendo a primeira uma condição da segunda, ou seja, é 

necessária a atribuição de direitos em paridade para que seja possível a 

alteração da estrutura social e econômica, por meio da remoção de 

obstáculos que estejam impedindo a sua concretização. 

Com efeito, o princípio da igualdade possui caráter relativo, eis 

que proíbe as diferenciações de tratamento arbitrárias, assim entendidas 



  

as discriminações (situações de desvantagem) ou privilégios (situações 

de vantagem), sendo “legítima a desequiparação quando fundada e 

logicamente subordinada a um elemento discriminatório objetivamente 

aferível, que prestigie, com proporcionalidade, valores abrigados no 

texto constitucional”.  

O terceiro princípio (inafastabilidade do controle judicial) encontra 

amparo nos arts. 5º, XXXV e 217, §1º da CRFB/88, in verbis: 

“Art. 5º [omissis] 

(...) 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito;” (Grifou-se) 

“Art. 217 (...) 

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e 

às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 

desportiva, regulada em lei.” 

O princípio da inafastabilidade do controle judicial implica 

uma tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva das 

necessidades de Direito Material, por meio da determinação das 

medidas necessárias à efetivação das pretensões deduzidas em juízo ou 

tribunal, como, por exemplo, a tutela de urgência. 

As particularidades do fato, os direitos à ação, processo e 

jurisdição exercida pelo juiz, com intervenção do promotor natural, são 

corolários do princípio da inafastabilidade do controle judicial. 

A ação pode ser conceituada como “o direito subjetivo público, 

autônomo, abstrato, genérico e instrumental à prestação da tutela 

jurisdicional”. 

O processo pode ser entendido como “o conjunto orgânico e 

teleológico de atos jurídicos necessários ao julgamento ou atendimento 

prático da pretensão do demandante”. 

A jurisdição pode ser definida como “a atividade pela qual o 

Estado resolve contenciosamente os litígios existentes na sociedade, 

substituindo-se aos titulares dos interesses em conflito, de forma 

definitiva e quando solicitado, seja afirmando a existência ou inexistência 

do direito material, seja o realizando praticamente, seja assegurando a 

efetividade de sua afirmação ou de sua realização prática”. 



  

O juiz natural é dotado de uma tríplice garantia, isto é, proibição 

do poder de comissão (impossibilidade de instituição de tribunal de 

exceção), poder de evocação (impossibilidade de distribuição de 

competências após o fato constitutivo do direito do demandante) e poder 

de atribuição (impossibilidade de instituição de juízos e tribunais 

especializados, principalmente permanentes e orgânicos, ressalvados os 

constitucionalmente instituídos). 

O promotor natural, por fim, expressa a prévia determinação em 

lei do órgão de atuação do Ministério Público para oficiar nos processos 

que demandam a intervenção ministerial, inafastável por ato 

discricionário do Procurador-Geral. 

O quarto princípio (princípio do devido processo legal) tem como 

base o art. 5º, LIV da CRFB/88, in verbis: 

“Art. 5º [omissis] 

(...) 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal;” (Grifou-se) 

O princípio do devido processo legal (law of the land ou due 

process of law) determina o critério de aferição da validade dos atos 

oriundos do Poder Público, dotado de conteúdo dúplice, conforme seja 

observado sob o aspecto processual ou substancial.  

Por um lado, o princípio do devido processo legal processual 

(procedural due process) é revestido de conteúdo formal, pois afirma a 

regularidade procedimental, cujos corolários são a demanda, defesa e 

igualdade entre as partes, de sorte que cada questão submetida à 

apreciação judicial deve ser resolvida por meio de um encadeamento 

lógico de atos direcionados à consecução do provimento final 

(processo), próprio para o caso (devido) e previamente determinado 

(legal), deflagrado pela ação exercida pelo demandante, contraposta à 

defesa oferecida pelo demandado, em igualdade de condições perante o 

órgão judicial competente. 

Por outro lado, o princípio do devido processo legal substancial 

(substantive due process) é dotado de conteúdo material, pois assegura 

a análise do mérito de determinadas valorações administrativas e 

judiciais, cujo corolário é a proporcionalidade, que subdivide-se em 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, de 

sorte que cada medida restritiva de direitos fundamentais deve mostrar-

se adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, isto é, 

corresponder ao meio adequado para a alcançar os fins buscados pela 



  

lei (adequação), não havendo outro meio menos oneroso para que os 

fins buscados pela lei pudessem ser obtidos (necessidade), sendo 

indispensável a ponderação entre a medida restritiva de direitos 

fundamentais e os fins buscados pela lei (proporcionalidade stricto 

sensu). Em suma, nos moldes da jurisprudência predominante da 

Suprema Corte norte-americana , “o devido processo legal, em vez de 

meramente proteger o modo do procedimento, foi feito para alcançar o 

conteúdo substantivo da legislação”. 

 

6 – DOS PRINCÍPIOS DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 
 

6.1 – Princípio da supremacia da Constituição 

 

 O princípio da supremacia constitucionalxiv implica que o texto 

da Constituição é composto pelas normas jurídicas de máxima 

hierarquia dentro do sistema de Direito Positivo, figurando como 

fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. 

 

 Assim sendo, a supremacia, sob os aspectos de forma e matéria, 

pode ser decomposta em supremacia formal e supremacia materialxv. 

Por um lado, a supremacia formal denota a relação de hierarquia entre a 

Constituição e as demais espécies normativas, visto que a primeira é 

produzida pelo poder constituinte originário, ao tempo que as segundas 

são produzidas pelos poderes constituídos, sendo aquele qualificado 

como anterior e superior em face destes. De outro lado, a supremacia 

material afirma a maior importância das normas constitucionais, já que a 

estrutura fundamental do Estado é delineada na própria Constituição, 

também denominada Lex Legum (“Lei das leis”). 

 

 A supremacia advém de um antecedente e implica em um 

consequente. De um lado, quanto ao antecedente, a Constituição é 

suprema em relação às demais espécies normativas, pois foi 

estabelecida como resultado do exercício do poder constituinte 

originário, e não pelos poderes constituídos. De outro lado, com relação 

ao consequente, faz-se indispensável o desempenho da jurisdição 

constitucional, com a finalidade de assegurar a efetiva supremacia da 

Constituição em relação às outras espécies de normas. 

 

6.2 – O princípio da rigidez da Constituição  

 

 

 No entanto, o princípio da supremacia não se confunde com o 

princípio da rigidez da Constituição, o qual impõe que as normas 



  

jurídicas contidas na Constituição somente poderão ser alteradas 

mediante um processo qualificado de reforma, de modo que o processo 

de reforma constitucional, nos termos do art. 60, é mais dificultoso do 

que o processo legislativo ordinário, nos moldes dos arts. 61 a 69, todos 

da CRFB/88. 

 

 O princípio da rigidez, portanto, está relacionado aos processos 

formais, e não aos processos informais de mudança da Constituição. 

Assim, enquanto nos primeiros há a alteração do texto constitucional, 

em atendimento ao procedimento previsto, denominada reforma 

constitucional, nos segundos existe a modificação do contexto, sem que 

o texto da Constituição seja alterado, a partir da verificação de que a 

norma constitucional, conservando o mesmo texto, recebe uma 

significação diferente. 

 

 Com efeito, muito embora a doutrina clássica não admita o 

exercício da jurisdição constitucional, sob o ângulo do controle de 

constitucionalidade, incidente sobre Constituição flexível, sob o 

fundamento de que, como a forma de alteração das normas 

constitucionais seria equivalente ao das normas infraconstitucionais, 

qualquer antinomia existente entre aquelas e estas seria solucionada 

pela máxima lex posterior derogat priori, a doutrina moderna afirma a 

possibilidade de exercício da jurisdição constitucional, sob o prisma do 

controle de constitucionalidade, perante Constituição flexível, ainda que 

restrito a aspectos formais, ao argumento de que, na hipótese em que a 

legislatura ordinária reforma as normas de conteúdo intrinsecamente 

constitucional, deve atuar de acordo com o procedimento por elas 

mesma prescrito, sob pena de sanção por invalidade formal. 

 

 Desse modo, a supremacia e a rigidez são princípios 

correlacionados, isto é, a rigidez necessariamente assegura a 

supremacia da Constituição, pois há a possibilidade de controle de 

constitucionalidade em face de Constituição flexível, embora limitado a 

aspectos formais. 

 

 Vale destacar que a rigidez é passível de graduação, de modo 

que há Estados que dispõem de grau maior de rigidez constitucional (a 

exemplo dos Estados Unidos, onde a emenda à Constituição pode ser 

proposta por dois terços dos membros do Senado e da Câmara dos 

Representantes ou dois terços das Casas Legislativas estaduais, e deve 

ser ratificada por três quartos dos Estados), quando em comparação 

com outros Estados que detêm grau menor de rigidez constitucional (no 

Brasil, por exemplo, a emenda à Constituição pode ser proposta pelo 

Presidente da República, um terço dos membros da Câmara dos 



  

Deputados e do Senado Federal ou mais da metade das Assembleias 

Legislativas, e deve ser aprovada em dois turnos de votação em cada 

Casa do Congresso Nacional, pelo voto de três quintos dos Deputados 

Federais e dos Senadores da República). 

 

 Em síntese, verifica-se que o grau de rigidez constitucional é 

variável de acordo com o grau de dificuldade procedimental para a 

aprovação de reformas ao texto da Constituição, o que pode ser aferido 

pela observação dos critérios adotados, especialmente do tamanho do 

quórum necessário à alteração por meio de emenda. 

 

6.3 – Princípio da unidade da Constituição 

 

 O princípio da unidadexvi expressa que a Constituição designa 

caráter sistemático ao ordenamento jurídico, pois as normas 

constitucionais, dotadas da natureza de princípios (normas com alto 

grau de abstração, consagradoras de valores, aplicadas através da 

mediação concretizadora) ou regras (normas com pouco grau de 

abstração, concretizadoras de princípios, passíveis de aplicação 

coercitiva), com relação de fundamentação a partir daqueles até estas, 

consistem em fundamento de validade comum de todas as normas 

jurídicas que integram a mesma ordem constitucional, de modo que não 

há hierarquia normativa, visto que são originadas de uma mesma fonte 

de direito, sem prejuízo da possibilidade de hierarquia axiológica, pois 

são informadas por valores diferentes no processo de densificação 

principiológica. 

 

 Com efeito, eventuais antinomias que existam entre as normas 

jurídicas são meramente aparentes, devendo ser resolvidas conforme 

duas ordens de critérios diferentes.  

 

 Os primeiros dizem respeito à aparente colisão em que normas 

jurídicas potencialmente aplicáveis ao caso concreto advêm do mesmo 

sistema de Direito Positivo, pois seriam vigentes no mesmo espaço e 

tempo, de modo que os conflitos entre princípios são resolvidos na 

dimensão do peso, por meio da aplicação do critério da ponderação dos 

valores envolvidos, enquanto os conflitos entre regras são resolvidos na 

dimensão da validez, por meio da aplicação do critério hierárquico (lex 

superior derogat priori), no caso em que há diferença hierárquica entre 

as regras contrapostas, prevalecendo a de grau superior, em face da de 

grau inferior, em virtude da presença de relação de subordinação, como 

também pela aplicação do critério cronológico (lex specialis derogat 

generali), na hipótese de normas de mesma hierarquia comparadas, 



  

predominando a posterior ou especial, em detrimento da anterior ou 

geral, em razão da existência de relação de relação de coordenação. 

 

 Os segundos são referentes à aparente colisão em que as 

normas jurídicas potencialmente aplicáveis ao caso emanam de 

diferentes sistemas de Direito Positivo, que seriam vigentes em espaço 

ou tempo distintos, sendo solucionadas pelos critérios de sobredireito, 

de maneira que, havendo coexistência de normas jurídicas do 

ordenamento jurídico nacional e de ordenamento jurídico estrangeiro, o 

conflito espacial é resolvido pelo Direito Internacional Privado, que tem 

como princípios básicos o da territorialidade e o do reconhecimento das 

situações jurídicas constituídas sob a égide da legislação estrangeira, ao 

passo que, havendo sucessão de normas jurídicas no ordenamento 

jurídico nacional, o conflito no tempo é solucionado pelo Direito 

Intertemporal, cujos princípios básicos são o da não irretroatividade e da 

preservação das situações jurídicas existentes. 

 

 Nesse sentido, anota Lenzaxvii, que “a Constituição deve ser 

sempre interpretada em sua globalidade, como um todo, e, assim, as 

aparentes antinomias deverão ser afastadas. As normas deverão ser 

vistas como preceitos integrados em um sistema unitário de regras e 

princípios.”. 

 

 Na mesma obra literária, destaca a doutrina de Canotilho que, 

“como ‘ponto de orientação’, ‘guia de discussão’ e ‘factor hermenêutico 

de decisão’, o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a 

Constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de 

tensão (...) existentes entre as normas constitucionais a concretizar (ex;: 

princípio do Estado de Direito e princípio democrático, princípio unitário 

e princípio da autonomia regional e local)”. 

 

  

6. 4 – Princípio da correção funcional 

 

 O princípio da correção funcional afirma que o juízo ou tribunal, ao 

realizar a interpretação, não extrapole as competências que hajam sido 

atribuídas a cada um dos órgãos constitucionais, de tal sorte que o 

equilíbrio entre os Poderes do Estado delineado pela Constituição, como 

pressuposto do respeito aos direitos fundamentais, se encontre 

plenamente assegurado. 

 

 Por dedução, a justiça constitucional, no exercício da competência 

que lhe é própria, deve refrear-se diante de organizações de mesma 

hierarquia. Caso contrário, revelar-se-ia uma supremacia inconstitucional 



  

do órgão de interpretação com relação aos outros organismos de Estado 

igualmente constitucionais. 

 

6. 5 – Do princípio da interpretação conforme a Constituição 

 

 O princípio da interpretação conforme a Constituição assegura 

que “a dúvida em relação à constitucionalidade de uma norma jurídica 

plurissignificativa é resolvida em favor de sua conservação”. Assim, 

extrai-se dele dois subprincípios. O primeiro, com base na doutrina 

norte-americana, opera como critério interpretativo, por meio do qual a 

norma jurídica somente pode ser declarada inconstitucional quando a 

invalidade seja manifesta e inequívoca. O segundo, com fulcro na 

doutrina alemã, funciona como técnica de decisão, pelo qual a norma 

jurídica não deve ser declarada inconstitucional quando possa ser 

interpretada em consonância com a Constituição, de modo que o órgão 

judicial exclui as possibilidades interpretativas incompatíveis com o 

ordenamento constitucional, reduzindo o conteúdo normativo, sem afetar 

a literalidade da norma submetida a controle de constitucionalidade. 

 

 

 Em síntese, da comparação entre os dois subprincípios acima, é 

possível concluir que as doutrinas americana e alemã podem ser 

consideradas formas complementares de abordagem do mesmo 

princípio, seja pela necessidade de se alcançar o maior grau de certeza 

na decisão pela exclusão (direito norte-americano), seja pelo imperativo 

de se buscar o grau máximo de compatibilização da interpretação 

(direito alemão). 

 

 

 Com relação aos momentos do processo hermenêutico, há a 

distinção entre interpretação conforme a Constituição e a declaração 

parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, visto que a 

primeira é inerente à interpretação, pois se baseia na exclusão de 

possibilidades de interpretação, enquanto a segunda está relacionada à 

aplicação, eis que consiste na exclusão de hipóteses de aplicação, de 

norma submetida ao controle de constitucionalidade. No entanto, 

ressalvada a diferença entre os conceitos, ambas implicam na redução 

do conteúdo ou programa normativo, já que o texto da lei ou ato 

normativo permanece inalterado pela declaração de constitucionalidade 

(interpretação conforme a Constituição) ou inconstitucionalidade 

(declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto). 

 

 

 



  

6.6 – Princípio da presunção de constitucionalidadexviii  

 

 O princípio da presunção de constitucionalidade é aplicado às 

leis e aos atos normativos e impõe que as normas jurídicas gozam 

de presunção relativa de validade, que pode ser afastada ou 

convertida em presunção absoluta de validade, em razão da 

declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, 

respectivamente, no exercício do controle difuso e concentrado. 

 

 Em sede de controle de constitucionalidade difuso, do princípio 

da presunção de constitucionalidade decorre a reserva de plenário, 

que assegura que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

ainda que arguida por membro do próprio órgão colegiado, somente 

poderá ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do 

plenário ou órgão especial do tribunal em exercício do controle 

incidental, em obediência ao art. 97 da CRFB/88, assim como 

disposto nos arts. 948 e 949 do CPC/2015. 

 

 Em sede de controle de constitucionalidade concentrado, do 

princípio da presunção de constitucionalidade defluem: a atuação do 

Advogado-Geral da União, na condição de curador da presunção de 

constitucionalidade (defensor legis), com o escopo de garantir a 

observância do princípio do contraditório; e a concessão de medida 

liminar, com o intuito de suspender a eficácia da lei ou ato normativo 

impugnado até a decisão de mérito, pelo tribunal em exercício do 

controle abstrato, nos moldes do art. 102, I, p, e 103, §3º da 

CRFB/88, assim como nos termos dos arts. 8º e 10 a 12 da Lei 

9.868/99. 

 

 Com efeito, para Peña e Barrosoxix, não é violado o princípio da 

presunção de constitucionalidade pela possibilidade de o Chefe do 

Poder Executivo, no exercício regular de suas atribuições 

institucionais, deixar de aplicar lei ou ato normativo que repute 

inconstitucional, ainda que sem instauração de controle de 

constitucionalidade, com possibilidade de responsabilização pelos 

eventuais danos causados a terceiros, em razão do dever-poder de 

defesa da Constituição. 

 

7. DA APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS NO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

 

7.1 – Teorias sobre a aplicabilidade dos princípios 

 



  

No tocante aos riscos à segurança jurídica no uso dos princípios 

como parâmetro de aferição no controle de constitucionalidade, destaca 

o prof. Gilmar Mendes, em citação honrosa ao ícone fundador do 

positivismo jurídico, prof. Hans Kelsen: 

“É exatamente no âmbito da jurisdição constitucional que esses 

conceitos podem desempenhar um papel extremamente perigoso, 

sobretudo se se pretende tomá-los como parâmetros para a 

aferição da constitucionalidade da lei. Se a Constituição recomenda 

ao legislador que atue em consonância com os princípios de ‘justiça’, 

‘liberdade, ‘equidade’, ‘bons costumes’, etc., então poder-se-ia 

vislumbrar nessas expressões diretivas para o conteúdo de leis futuras. 

Tratar-se-ia, porém, de uma visão errônea, uma vez que tais diretivas 

somente se fazem presentes se se indica determinada direção, isto é, se 

determinado critério objetivo é estabelecido na própria Constituição. 

Todavia, os limites dessas disposições, que servem simplesmente de 

adorno político da Constituição, confundem-se facilmente no catálogo 

dos direitos e liberdades fundamentais com outras normas que, 

efetivamente, definem o conteúdo de leis futuras; por isso, não se 

afigura impossível que um Tribunal Constitucional seja convocado a 

decidir sobre a constitucionalidade de uma lei e, até mesmo que venha a 

declarar sua inconstitucionalidade, porque se estaria diante de uma lei 

injusta e a ‘justiça’ seria um princípio constitucional, que, por isso, 

deveria ser aplicado pela Corte. Isso significaria a outorga ao 

Tribunal Constitucional de um poder tão desmensurado que 

haveria de ser considerado pura e simplesmente intolerável. O que 

a maioria dos juízes considera justo pode estar em manifesta 

contradição com o conceito de justiça da maioria parlamentar que 

aprovou a lei. É evidente que, através da utilização de uma expressão 

tão imprecisa e plurissignificativa como ‘Justiça’, ou outra semelhante, 

não pretendeu a Constituição que a lei aprovada pela maioria 

parlamentar dependesse da livre discricionariedade de um colégio 

formado, politicamente, de forma mais ou menos arbitrária, como é o 

caso da Corte Constitucional. Se se pretende evitar essa não desejada e 

politicamente inconveniente transferência do poder (Machtverschiebung) 

do Parlamento para uma instância externa, que pode expressar uma 

força política totalmente diversa daquela dominante no Parlamento, 

então deve a Constituição, ao instituir uma Corte Constitucional, evitar a 

utilização de semelhante fraseologia. E, se pretende estabelecer 

princípios, diretivas, limitações para o conteúdo de lei a ser promulgada, 

deve fazê-lo de forma tão precisa quanto possível” (Grifou-se) 

 



  

  Assim, para Kelsen, considerado como “o pai do positivismo 

jurídico”, utilizar os princípios como parâmetro de constitucionalidade seria algo 

perigoso em razão de outorgar um poder ao Tribunal Constitucional 

(equivalente ao Supremo Tribunal Federal) desmensurado, tendo em vista a 

ampla margem de discricionariedade que seria conferida e o elevado risco de 

arbitrariedades. 

 7. 2 - Da Tese dos Princípios Suprapositivos 

  Na doutrina contemporânea, existem ainda renomados juristas 

que não reconhecem a existência de força normativa dos princípios 

constitucionais, sustentando, em síntese, que o reconhecimento da 

normatividade implicaria admitir a presença de uma espécie de parâmetro 

suprapositivo, capaz de causar uma terrível insegurança jurídica, inclusive no 

controle de constitucionalidade, conforme as lições do ilustre prof. Gilmar 

Ferreira Mendesxx:  

“No Congresso da Associação dos Professores de Direito de 

Estado de 1928, conferiu-se peculiar importância à utilização de 

parâmetros suprapositivos na aferição da constitucionalidade. 

Kelsen e Merkl sustentaram a opinião segundo a qual o Tribunal 

deveria aferir a constitucionalidade das questões que lhe fossem 

submetidas com base apenas nos parâmetros constantes da 

Constituição. Com correção, observava Kelsen que, nesse caso, 

tratava-se apenas de aplicação de princípios positivados na 

Constituição ou em outras normas jurídicas.” 

 

Com efeito, é necessário distinguir que os “parâmetros 

suprapositivos” mencionados no texto acima fazem referência à ideia 

de aplicação de parâmetros que não estivessem positivados na 

Constituição ou em outras normas jurídicas. Dito de outro modo, tais 

parâmetros seriam dotados de status hierárquico “suprapositivo”, ou 

seja, sua força normativa estaria situada em posição hierarquicamente 

superior ao do direito positivo. 

Em que pese a tese de vedação à aplicação de supostos 

“parâmetros suprapositivos” ter sido sustentada por notáveis juristas, 

conferir tal status normativo aos princípios constitucionais implícitos, 

aparentemente seria inviável, uma vez que afrontaria ao próprio 

princípio da unidade, tendo em vista que a interpretação constitucional 

não permite estabelecer hierarquia entre quaisquer de suas normas, 

incluindo os princípios, devendo harmonizar todo o conteúdo textual da 

lei fundamental. 



  

  A fim de melhor elucidar o assunto, convém relembrar as lições 

do ilustre prof. Guilherme Peñaxxi: 

“O princípio da unidade designa que a Constituição atribui 

caráter sistemático ao ordenamento jurídico,xxii uma vez que as 

normas constitucionais, revestidas de natureza de princípios 

(normas com alto grau de abstração, consagradores de valores, 

pelo que é necessária a mediação concretizadora) ou regras 

(normas com pouco grau de abstração, concretizadoras de 

princípios, pelo que é possível a aplicação coercitiva), com 

fundamentação a partir daqueles até estas, consistem em 

fundamento de validade comum de todas as normas jurídicas que 

integram a mesma ordem constitucional, de sorte que não há 

hierarquia normativa, pois são oriundas da mesma fonte de 

direito, sem embargo da possibilidade de existência de hierarquia 

axiológica, porque são informadas por valores diferentes no 

processo de densificação principiológica, entre as normas 

constitucionais.” 

  Nesse contexto, é possível notar que, pela própria sistemática da 

ordem constitucional, não se permite a existência de hierarquia entre as 

normas jurídicas que a integram, tendo em vista que as normas 

constitucionais consistem em fundamento de validade comum de todo o 

ordenamento jurídico, originadas de uma mesma fonte de direito e, portanto, 

dotadas de mesmo status hierárquico. 

 

7.3 – Da aplicação dos princípios na jurisprudência  

 
 Para melhor esclarecer a relevância prática do debate da doutrina 
acerca da aplicabilidade dos princípios constitucionais, vale extrair e 
analisar algumas amostras da jurisprudência mais recente do Supremo 
Tribunal Federal: 

“Decisão Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu 
Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a 
seguinte (Vol. 30): “AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. 
ADICIONAL DE 25%. ART. 45 DA LEI DE BENEFÍCIOS. 
ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. 1. O STJ, ao 
apreciar o Tema 982 da sistemática dos recursos especiais 
repetitivos, decidiu pela possibilidade de concessão do adicional 
de 25% previsto no art. 45 da Lei n.º 8.213/91 sobre o valor do 
benefício em caso de o segurado necessitar de assistência 
permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de 
aposentadoria. 2. Na hipótese dos autos, a parte autora 
demonstrou a necessidade do auxílio permanente de terceiros, 



  

razão pela qual é devido o acréscimo de 25% sobre o seu 
benefício.” No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, 
III, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, 
que o julgado ofendeu os arts. 1º; 5º, II; 6º; 37, caput; 97; 194; 
195, § 5º; 196; 201, caput, e 203, da Carta Magna, bem como 
aos arts. 1º, 5º e 28 da Convenção sobre Direitos das Pessoas 
com Deficiência. A decisão agravada tem por fundamento a 
ocorrência de ofensa indireta ao Texto Constitucional. No 
Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que a ofensa ao 
texto constitucional se vislumbra de maneira direta. No mais, 
repisa as alegações de mérito do Recurso Extraordinário. É o 
relatório. Decido. Quanto à suposta violação ao art. 97 da 
CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de 
origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo 
pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração 
à referida norma constitucional. O órgão fracionário do Tribunal 
de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo 
necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. O 
artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira 
cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de 
eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de 
INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, 
aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle 
concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 
488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). A cláusula de 
reserva de plenário determina uma regra especial aos 
tribunais para garantia de maior segurança jurídica na 
hipótese de afastamento do princípio de presunção de 
constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como 
já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. 
São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica 
para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos 
fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). No mesmo sentido, 
citem-se os seguintes precedentes: “RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. [omissis] 

(STF - ARE: 1210300 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/06/2019, 
Data de Publicação: DJe-137 25/06/2019)” (Grifou-se) 

  No julgado acima é possível observar que a cláusula do princípio 
da reserva de plenário, extraído do princípio da presunção da 
constitucionalidade, ainda que tenha sido originada em sede de controle de 
constitucionalidade difuso, em razão do intenso debate do tema e do longo 
percurso no sistema recursal processual brasileiro, tem sido também objeto de 
controle concentrado, alcançando a instância máxima do Poder Judiciário, o 
que revela a dimensão e importância do tema. 



  

  Da mesma forma, importa observar que os princípios da 
supremacia da constituição e da máxima efetividade da norma 
constitucional têm adquirido crescente relevância na jurisprudência mais 
recente da Suprema Corte, senão vejamos: 

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferido em sede de 
ação rescisória, ementado nos seguintes termos: “AÇÃO 
RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTOS. EXEGESE DO 
ART. 485, V, DO CPC. ENUNCIADO 343 DA SÚMULA DO E. 
STF. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCIPIO 
DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. 
PRECEDENTES DO STF E STJ. PRINCIPIO DA SEGURANÇA 
JURÍDICA. PIS. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. 
Destina-se a ação rescisória à desconstituição da coisa julgada, 
permitindo a revisão do julgamento em caráter excepcional, 
quando ocorrer uma das situações limitativas do art. 485 do CPC, 
contexto no qual a rescisão envolve duas etapas de julgamento, 
além da análise do cabimento ou não da referida ação: o iudicium 
rescindens, em que se busca a desconstituição da decisão 
impugnada, e o iudicium rescisorium, almejando-se novo 
julgamento. 2. Preliminar afastada. Art. 74, caput, da Lei 9.430/96. 
Solução de Divergência COSIT 2/2010, da Coordenação -Geral 
de Tributação/MF. Possibilidade de realização da compensação 
com quaisquer tributos na via administrativa. Pedido de extinção 
do feito, sem solução do mérito, rejeitado. Questão não limitada à 
admissibilidade do pedido de rescisão do julgado, mas do exame 
de seu mérito. 3. Fundamentos do pedido rescisório com base no 
art. 485, V, do CPC, relativamente aos arts. 150, § 4º, e 168, I, do 
CTN; 39, § 4º, da Lei 9.250/95 e art. 74 da Lei 9.430/96 Ofensa à 
regra legal quando esta for insuscetível de interpretação. 
Enunciado 343 da Súmula do E. STF. 4. Precedente do STF 
assinala a inaplicabilidade de seu verbete sumular 343 ‘[...] 
quando a matéria versada nos autos for de cunho constitucional, 
mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido 
fundamentada em interpretação controvertida ou anterior à 
orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal’ (Primeira 
Turma, AI 703.485 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 7.2.2013). 
5. ‘A manutenção de decisões das instâncias ordinárias 
divergentes da interpretação constitucional revela-se afrontosa à 
força normativa da Constituição e ao princípio da máxima 
efetividade da norma constitucional’ (STF, Segunda Turma, RE 
328.812 AgR, Rel. MM GILMAR MENDES, DJ 11.4.2003). 6. 
Relativamente às normas constitucionais, com supremacia 
sobre todo o sistema e cuja guarda é função precípua do STF, 
admite-se apenas a melhor interpretação, que, para efeitos 
institucionais, é a proveniente daquela Corte, ‘razão pela qual 
sujeitam-se à ação rescisória, independentemente da existência 



  

de controvérsia sobre a matéria nos tribunais, as sentenças 
contrárias a precedente do STF, seja ele anterior ou posterior ao 
julgado rescindendo, tenha ele origem em controle concentrado 
de constitucionalidade, ou em controle difuso, ou em matéria 
constitucional não sujeita aos mecanismos de fiscalização de 
constitucionalidade dos preceitos normativos; [...] não havendo 
precedente do STF sobre a matéria, o princípio da supremacia da 
Constituição e a indispensabilidade da aplicação uniforme de suas 
normas impõem que se admita ação rescisória, mesmo que se 
trate de questão controvertida nos tribunais’ (v. ZAVASCKI, Teori 
Albino. Ação rescisória em matéria constitucional. Revista de 
Direito Renovar. n. 27. São Paulo: Ed. Renovar, 2003. p. 153-
174).  

(...) 

(STF - RE: 1191282 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. 
GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de 
Publicação: DJe-052 18/03/2019)”  (Grifou-se) 

 Diante do julgado supra, resta evidenciado que o Supremo Tribunal 
Federal tem aplicado não apenas este ou aquele princípio, de maneira 
isolada, chegando inclusive a aplicar a conjugação de três princípios para a 
orientação interpretativa e solução de uma única lide, como no caso acima, 
em que se aplicou o princípio da supremacia, o princípio da força 
normativa e o princípio da máxima efetividade, todos de modo simultâneo. 

 Muito embora o princípio da supremacia tenha sido abordado em 
capítulo anterior, impõe-se apresentar a visão de alguns dos mais 
consagrados juristas acerca dos conceitos do princípio da força normativa e 
do princípio da máxima efetividade. 

 Sobre o princípio da força normativa, anota Canotilhoxxiii que “na 
solução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se prevalência aos 
pontos de vista que, tendo em conta os pressupostos da Constituição 
(normativa), contribuem para uma eficácia ótima da lei fundamental. 
Consequentemente, deve dar-se primazia às soluções hermenêuticas que, 
compreendendo a historicidade das estruturas constitucionais, possibilitam a 
‘atualização’ normativa, garantindo, do mesmo pé, a sua eficácia”. 

 Nesse sentido, anota Gilmar Mendes, “sem desprezar o significado 
dos fatores históricos, políticos e sociais para a força normativa da 
Constituição, confere Hesse peculiar realce à chamada vontade da 
Constituição (Wille zur Verfassung). A Constituição, ensina Hesse, 
transforma-se em força ativa se existir a disposição para orientar a própria 
conduta segundo a ordem nela estabelecida, se fizerem presentes, na 
consciência geral – particularmente, na consciência dos principais 
responsáveis pela ordem constitucional –, não só a vontade de poder (Wille 
zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung)”. 



  

 Com relação ao princípio da máxima efetividade, também chamado 
de princípio da eficiência ou da interpretação efetivaxxiv, citado nas lições 
de Lenza, pode ser assim definido: 

 “Segundo Canotilho, ‘é um princípio operativo em relação a todas e 
quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese 
da atualidade das normas programáticas (THOMA), é hoje sobretudo 
invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve 
preferir-se a interpretação que reconheça a maior eficácia aos direitos 
fundamentais)’.” (Grifou-se) 

 Nesse contexto, a interpretação jurisdicional teve como objetivo o 
reconhecimento de maior eficácia dos direitos fundamentais, em especial, do 
direito fundamental à segurança jurídica – também chamado princípio da 
segurança jurídica – que consiste, em síntese, na busca pela manutenção 
da estabilidade das relações jurídicas existentes, tendo como base a exegese 
do art. 5º, XXXVI da CRFB/88, in verbis: 

“Art. 5º (...) 

 XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada”. 

7.4 – Da aplicabilidade em mandado de segurança 

 No âmbito da Justiça Federal, por exemplo, não é raro se estar 

diante de situações emblemáticas, em que a aplicação de uma regra pode 

implicar em determinado resultado, enquanto a aplicação de um princípio 

constitucional, por sua vez, conduza a resultado oposto, como será exposto. 

  Para melhor ilustrar, considere-se a hipótese de impetração de 

Mandado de Segurança contra ato de funcionário público do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, nos casos em que o Poder Público, sofrendo de 

notória carência de servidores públicos na repartição, se encontre inerte e em 

mora para decidir em determinado processo administrativo de requerimento de 

certo benefício previdenciário. 

  Transcreve-se, inicialmente, a legislação pertinente, referente aos 

prazos de conclusão dos processos administrativos federais, que é o caso dos 

benefícios previdenciários concedidos pelo INSS, mais especificamente, o 

disposto no art. 49 da Lei 9.784/99, in verbis: 

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a 
Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação 
por igual período expressamente motivada.” (Grifo nosso) 

  Assim, concluída a instrução, uma vez extrapolado o prazo legal 

de até trinta dias para decisão administrativa acerca do benefício 



  

previdenciário, resta evidente a violação ao direito do administrado, por meio 

de ato ilegal omissivo da autoridade coatora, passível de mandado de 

segurança. 

  No entanto, há quem argumente que, considerando que centenas 

ou até milhares de administrados possam estar em situação idêntica, seria 

razoável concluir que a concessão da segurança pelo juiz, observando os 

termos da lei 9.784/99, apenas ao cidadão que tenha ajuizado a ação, poderia 

implicar em violação ao princípio constitucional da isonomia. 

  Isso porque, conforme o INSS frequentemente sustenta, ao 

aplicar a mencionada lei, os administrados que se encontrem em situação 

idêntica receberão tratamentos diferenciados, pois a efetivação do direito 

apenas de quem tenha ajuizado a ação implicaria, necessariamente, na 

inobservância do critério de ordem cronológica de atendimento ao cidadão, 

prejudicando aquele que tenha requerido o benefício antes e, portanto, 

violando-se o princípio da isonomia ao qual a Administração está subordinada. 

               Em outras palavras, na hipótese de mora resultante de ato ilegal 

omissivo, no caso da análise do pedido de benefício previdenciário, podemos 

verificar mais um caso em que, aparentemente, a discussão acerca da 

aplicação do princípio da isonomia é contraposta à aplicação da lei 9.784/99. 

  Porém, o entendimento predominante na jurisprudência, tem sido 

no sentido de que – não que o princípio da isonomia não deva ser observado – 

e sim que no caso mencionado, em razão do princípio da inafastabilidade do 

controle judicial, todos os administrados estariam recebendo tratamento 

igualitário, na medida em que qualquer um poderia socorrer-se ao Poder 

Judiciário, preservando-se então o princípio da isonomia. 

8 – CONCLUSÃO 

  Ante o exposto no presente estudo, foi possível analisar a 

aplicabilidade dos princípios constitucionais na solução de controvérsias, por 

meio de conceitos de princípios de autores como Kelsen, Dworkin, Canotilho, 

Barroso, Lenza e Peña, bem como relacionar a teoria com a prática 

jurisprudencial, desde mandados de segurança impetrados individualmente, 

perpassando pelo controle difuso e até mesmo o controle concentrado de 

constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. 

  Outro ponto importante tratado foi a relevância dos princípios 

constitucionais para a solução de conflitos e os dilemas enfrentados na sua 

aplicação. Assim sendo, foi possível observar que as diferentes visões 

doutrinárias se complementam em um esforço interpretativo para a melhor 

aplicação deste instituto jurídico, comprovadamente necessário para a 

orientação do exercício hermenêutico. 



  

  Ademais, tratou-se também da estrutura normativa brasileira e da 

necessidade não apenas da existência de princípios, que isoladamente 

formariam um sistema normativo perigosamente flexível, como também da 

importância de aplicação deles para solucionar problemas de coordenação e 

de se buscar o amoldamento das soluções às particularidades dos casos 

concretos, sem prejuízo da aplicação das regras. 

 

  Por fim, a finalidade deste trabalho foi demonstrar que o debate 

acerca da aplicabilidade dos princípios jurídicos, embora esteja longe de se 

encerrar, é importante e necessário para que, especialmente à luz do Direito 

brasileiro, o Poder Judiciário consiga desempenhar sua função jurisdicional 

com cada vez mais precisão, aplicando os princípios jurídicos para assegurar o 

funcionamento equilibrado do sistema normativo brasileiro. 
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