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RESUMO 

 

Partindo do pressuposto que a ausência de clareza em torno do conceito de princípio acaba 

culminando na emissão de decisões judiciais que somente corroboram para a corrupção do 

texto constitucional, o presente trabalho possui o objetivo de demonstrar, a partir de uma 

pesquisa descritiva calcada na revisão bibliográfica e na análise jurisprudencial, quais são e 

como se dão as consequências do equívoco principiológico (aqui considerado como um 

entendimento errôneo sobre o conceito de princípios) no âmbito das decisões judiciais, bem 

como os efeitos que ele gera para além dessas. Para tanto, propõe-se uma análise 

(metodológica e histórica) do conceito de princípio que considere a importância do papel 

que tais enunciados devem assumir no sistema jurídico à essa quadra da história, bem como 

uma análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4938/CE enquanto uma 

manifestação de como o equívoco principiológico ocorre no bojo da argumentação de uma 

decisão judicial. Já para entender quais são os efeitos gerados por decisões judiciais emitidas 

sob o signo desse equívoco principiológico, propõe-se uma análise da Emenda 

Constitucional nº 96/2017 enquanto uma medida que decorre diretamente da ADI nº 

4938/CE. Como resultado, tem-se que a Emenda, no âmbito jurídico, representa verdadeira 

cláusula de exceção que proporciona o enfraquecimento da supremacia constitucional e o 

agravamento da crise de legalidade presente no cenário jurídico brasileiro, enquanto que, no 

âmbito político, representa uma crise institucional que coloca em risco o pacto democrático. 

Nesse sentido, a conclusão geral do presente trabalho é que o equívoco principiológico 

apresenta-se como um dos fatores causadores de uma tensão potencial entre jurisdição e 

democracia, uma vez que representa uma atuação do poder judiciário para além dos limites 

que lhe são impostos constitucionalmente, de maneira a ameaçar a autonomia do direito e 

afetar a própria democracia. 

 

Palavras-chave: princípio; decisão judicial; democracia; equívoco principiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Partiendo del supuesto de que la falta de claridad en torno al concepto de principio termina 

culminando en la emisión de decisiones judiciales que solo corroboran la corrupción del 

texto constitucional, el presente estudio tiene como objetivo demostrar, a partir de una 

investigación descriptiva basada en la revisión de la literatura y en el análisis jurisprudencial, 

cuáles son y cómo son las consecuencias del malentendido principiológico (considerado aquí 

como un entendimiento erróneo sobre el concepto de principios) en el ámbito de las 

decisiones judiciales, así como los efectos que genera más allá de las mismas. Para ello, se 

propone un análisis (metodológico e histórico) del concepto de principio, que considera la 

importancia del rol que deben asumir estos enunciados en el ordenamiento jurídico para este 

período de la historia, así como un análisis de la Acción Directa de Inconstitucionalidad nº 

4938/CE como manifestación de cómo se da el malentendido principiológico en medio de la 

argumentación de una decisión judicial. Para comprender cuáles son los efectos que generan 

las decisiones judiciales emitidas bajo el signo de este engañoso principio, se propone un 

análisis de la Enmienda Constitucional nº 96/2017 como medida que emana directamente de 

la ADI nº 4938/CE. En consecuencia, la Enmienda, en el ámbito jurídico, representa una 

verdadera cláusula de excepción que debilita la supremacía constitucional y agrava la crisis 

de legalidad presente en el escenario jurídico brasileño, mientras que, en el ámbito político, 

representa una crisis institucional el pacto democrático bajo control. En este sentido, la 

conclusión general del presente trabajo es que el malentendido principiológico se presenta 

como uno de los factores que provocan una potencial tensión entre jurisdicción y 

democracia, ya que representa una acción del Poder Judicial más allá de los límites que se 

imponen constitucionalmente, en una forma que amenaza la autonomía de la ley y afecta la 

democracia misma. 

 

Palabras llave: principio; decisión judicial; democracia; malentendido de principios. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a graduação em direito até a prática jurídica cotidiana dos tribunais, existe 

uma espécie de auto-evidência sobre o que seja um princípio, de maneira a tornar 

desnecessária a pergunta sobre o seu conceito. O fato é que não há uma preocupação com o 

que se quer significar quando se refere a princípios e nem qualquer acuidade quanto às 

consequências negativas que o seu uso – ou mau uso  – podem acarretar. Nesse sentido, 

tendo como base a utilização dos princípios pelos tribunais, é de se imaginar que resta para 

o senso comum teórico o seguinte questionamento: como que enunciados tomados como 

sinônimos de “justeza”, “direitos fundamentais” e “valores” podem gerar consequências 

negativas?  

Em verdade, é possível falar em certa “romantização” em torno do conceito de 

princípios jurídicos por parte da tradição jurídica brasileira que funciona como uma espécie 

de “aparência encobridora” do seu verdadeiro significado e, assim, instaura-se um primeiro 

problema: quais são as consequências da aplicação dos princípios jurídicos por uma prática 

jurídica que ainda não compreendeu o que se quer com eles significar quando os utiliza?  

Tendo isso em conta, o presente trabalho buscará demonstrar que o equívoco 

principiológico é manifestado na prática jurídica brasileira através da emissão de decisões 

extra legem e/ou contra legem, donde subjaz uma segunda problemática: que consequências 

são geradas por decisões judiciais emitidas sob o signo desse equívoco principiológico? 

Tendo isso em conta, o objetivo do presente trabalho é demonstrar quais são e como 

se dão as consequências do equívoco principiológico (aqui considerado como um 

entendimento errôneo sobre o conceito de princípios) no âmbito das decisões judiciais, bem 

como os efeitos que ele gera para além dessas. Nesse sentido, visando entender quais são 

essas consequências, propõe-se uma análise (metodológica e histórica) do conceito de 

princípio que considere a importância do papel que tais enunciados devem assumir no 

sistema jurídico à essa quadra da história, ou seja, uma análise que esteja em consonância 

com a viragem linguística sofrida pela filosofia e com uma teoria constitucionalista 

verdadeiramente pautada em uma superação do positivismo jurídico e todas as suas formas. 

Seguindo essa linha, para entender como se dão as consequências do equívoco 

principiológico, propõe-se uma análise da decisão paradigma dada pelo Supremo Tribunal 

Federal no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4938/CE, que apresenta esse 

equívoco através de uma aplicação distorcida do método da ponderação alexyana (método 

que já consagra, em si mesmo, um reducionismo principiológico). Já para entender quais são 
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os efeitos gerados por decisões judiciais emitidas sob o signo desse equívoco 

principiológico, propõe-se uma análise da Emenda Constitucional nº 96/2017 enquanto uma 

medida que decorre diretamente da decisão paradigma.  

Assim, a análise aqui proposta justifica-se com base na necessidade de preservação 

da harmonia entre jurisdição e democracia,  visando garantir a efetividade da Constituição 

Federal de 1988. Isto porque os princípios jurídicos, que deveriam limitar o espaço 

discricionário da atividade judicial, por conta dos equívocos conceituais que têm sofrido, 

estão sendo subvertidos pela prática jurídica cotidiana à ponto de realizarem função 

diametralmente oposta, colocando em risco a autonomia do direito e criando uma crise 

institucional que ameaça a democracia. 

Quanto à metodologia utilizada no presente trabalho, segue-se que é pautada em 

uma abordagem teórica qualitativa, calcada na pesquisa descritiva feita através de revisão 

bibliográfica e análise jurisprudencial. Nesse sentido, as fontes de pesquisa são de ordem 

primária e secundária, quais sejam: livros, artigos, dissertações, periódicos, revistas, 

decisões judiciais e diplomas normativos nacionais, com importância para a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4938/CE e a Emenda Constitucional nº 96/2017. 

Na busca por uma construção teórica coerente com a problemática suscitada, o 

presente trabalho utiliza pressupostos doutrinários comprometidos com uma atualização 

filosófica do direito de acordo com o giro hermenêutico ontológico-linguístico, tais como: 

Rafael Tomaz de Oliveira (2008) e a sua proposta de análise metodológica do conceito de 

princípio que considera a multiplicidade de significados que o termo possui, Lenio Luiz 

Streck (2017) e a sua Crítica Hermenêutica do Direito (CHD) que culmina na proposta de 

adoção da teoria do Constitucionalismo Contemporâneo, e Fausto Santos de Morais (2016) 

e a sua análise sobre a aplicação da ponderação alexyana realizada pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

Essa construção teórica está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo 

propõe uma análise metodológica sobre o conceito de princípio e seus equívocos conceituais 

no âmbito da prática jurídica brasileira. O segundo capítulo propõe uma análise histórica 

sobre o conceito de princípio e a sua relação com a discricionariedade judicial e a 

indeterminabilidade do direito, conforme os seguintes autores: i) os dois principais 

expoentes do positivismo normativista, Hans Kelsen (1998) e Herbert Hart (1998); ii) os 

dois principais expoentes das teorias constitucionalistas pós segunda-guerra, Robert Alexy 

(2019) e Ronald Dworkin (2010); iii)  um dos principais expoentes sobre o tema no âmbito 

da doutrina jurídica brasileira, Lenio Luiz Streck (2017).  
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Já o terceiro capítulo almeja apresentar como esse equívoco principiológico ocorre 

no âmbito da prática jurídica brasileira (através de uma análise sobre a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4938/CE), bem como demonstrar as consequências político-

jurídicas que esse equívoco é capaz de causar (através de uma análise sobre a Emenda 

Constitucional nº 96/2017). 
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2. O CONCEITO DE PRINCÍPIO E SEUS EQUÍVOCOS CONCEITUAIS NO 

ÂMBITO DA PRÁTICA JURÍDICA BRASILEIRA 

 

Na doutrina e jurisprudência brasileiras, torna-se cada vez mais comum a utilização 

de termos como “princípios são valores positivados” ou “princípios devem ser ponderados” 

(STRECK, 2012). Tais colocações - não coincidentemente - conduzem diretamente ao fato 

de que, na prática jurídica, também é comum que os juízes criem conflitos principiológicos 

para justificar as suas decisões, infelizmente concretizando o dito popular: primeiro decido, 

fundamento depois (SCHMITZ, 2015; MONTEIRO, 2019). 

A raiz do equívoco principiológico aqui mencionado, portanto, refere-se a uma 

ausência de clareza conceitual quando na definição de princípios jurídicos. O fato é que, para 

os operadores do direito, o conceito de princípio, em um primeiro momento, parece ser tão 

óbvio que chega a tornar banal a necessidade de se questionar “o que é um princípio?”. No 

entanto, essa obviedade é apenas aparente e acaba camuflando o verdadeiro problema que 

envolve o significado de princípio.  

Isto porque nem sempre se compreende devidamente que o conceito de princípio 

está diretamente relacionado com outros temas importantíssimos no âmbito da decisão 

judicial e que, sendo a discricionariedade judicial o principal problema do positivismo 

jurídico, os princípios passaram a funcionar como fatores limitadores do poder discricionário 

do juiz no momento da decisão (OLIVEIRA, 2008). 

Além disso, tanto no âmbito teórico quanto prático, é comum que se ignore a 

multiplicidade de significados do conceito de princípio. Para Rafael Tomaz de Oliveira, o 

que ocorre é uma espécie de sincretismo conceitual, caracterizado pela  

realização de longos inventários que procuram dar conta daquilo que os diversos 

autores jurídicos entendem conceitualmente por princípios. Porém, são poucas as 

manifestações que procuram esclarecer os significados e os diversos usos nos quais 

está em jogo o conceito de princípio. Dito de outro modo, não se tem efetivamente 

aquilo que, no uso que se faz do conceito de princípio, se quer significar com ele 

(OLIVEIRA, 2008, p. 29). 

 

Esse sincretismo conceitual faz parte de uma construção objetivista do conceito de 

princípio, que desconsidera o caráter transcendental que tais postulados devem assumir no 

sistema jurídico e provocam uma sedimentação da linguagem (STRECK, 2017).  

Assim sendo, o objetivo do presente capítulo será: (i) entender os princípios e seus 

múltiplos significados, bem como compreender a diferença estrutural existente entre estes e 

as regras e, num segundo momento, (ii) entender como o equívoco quanto ao conceito de 
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princípio conduz a sua incorreta aplicação no âmbito da prática jurídica brasileira, resultando 

em problemas como o “pamprincipiologismo”.  

 

2.1. UMA ANÁLISE METODOLÓGICA DO CONCEITO DE PRINCÍPIO E SEUS 

MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS  

 

Os múltiplos significados do conceito de princípio podem ser divididos em três 

categorias que englobam desde o movimento histórico deflagrado no século XIX até o 

contexto atual da teoria jurídica. Tais categorias fazem parte de uma divisão metodológica 

proposta pelo autor Rafael Tomaz de Oliveira1 e procuram levar em consideração o diferente 

espaço de experiência e o específico horizonte de expectativa da história conceitual dos 

princípios. 

As três categorias a serem analisadas criticamente e trabalhadas conforme as suas 

aproximações e distinções são: i) os princípios gerais do direito; ii) os princípios jurídico-

epistemológicos; e iii) os princípios “pragmático-problemáticos” ou princípios 

constitucionais.  

 

2.1.1. Os princípios como uma solução para o problema das leis: o conceito de 

princípios gerais de direito 

 

O conceito de princípios gerais do direito advém do século XIX e remonta a criação 

das grandes codificações do direito privado, quais sejam, o Código Civil francês de 1804 e 

o Código Civil alemão de 1900. No entanto, o seu significado é diretamente influenciado 

pelo projeto do jusnaturalismo moderno. 

O movimento codificador do século XVIII, longe de representar uma oposição ao 

ideal jusnaturalista moderno, encontra nele a sua semente, de maneira que é possível 

encontrar citações sobre a completude racional do direito em jusnaturalistas modernos como 

Grócio, Leibniz e Christian Wolff (OLIVEIRA, 2008). 

Assim sendo, os princípios gerais de direito são influenciados pelo jusnaturalismo 

moderno tanto em seu conteúdo quanto em sua forma de aplicação, ou seja, tanto pelo fato 

                                                   
1 O autor propôs a divisão do conceito de princípio nas três categorias acima mencionadas em tese de mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos/RS), 

sob a orientação do professor Lenio Luiz Streck. Em 2008, a tese foi publicada na forma do livro que é referido 

no presente trabalho (OLIVEIRA, 2008). 
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de serem responsáveis pela preservação da completude lógico-sistemática conquistada 

racionalmente, quanto pelo fato de serem aplicados através do método axiomático-dedutivo 

(OLIVEIRA, 2008). 

Assim sendo, a principal herança do jusracionalismo moderno consistia em colocar 

o mundo fático em dúvida (cogito) e, posteriormente, subjugá-lo pela perfeição sistêmica. 

Nesse cenário, os princípios gerais do direito eram o panorama complementar do sistema, 

responsáveis por resgatar os ideais de justiça e moral para responder aos problemas 

aparentemente insolúveis (STRECK, 2020). 

O jusracionalismo do século XVII trouxe para o positivismo do século XIX, 

portanto, a ideia de se priorizar a construção de um sistema normativo, deixando as questões 

fáticas como uma preocupação posterior. Dessa forma, o que o positivismo faz a partir de 

então é afastar-se cada vez mais das questões humanas, como se estas fossem indiferentes 

para a construção do texto legal.  

Seguindo essa linha, os princípios gerais do direito podem ser definidos como 

axiomas de justiça necessários e dedutíveis. Para Rafael Tomaz de Oliveira, tais princípios 

funcionavam 

de maneira teórica e metodológica para reunir pelo menos duas das exigências para 

concretização da completude axiomático-dedutiva do sistema: em primeiro lugar, a 

plenitude normativa, sendo articulados para colmatar os espaços vazios do sistema 

em casos de lacunas; em segundo lugar, reduzindo eventuais contradições que 

pudessem surgir da interpretação abstrata das disposições normativas do sistema 

jurídico codificado (OLIVEIRA, 2008, p. 50-51). 

 

Tais princípios seriam, assim, postulados racionais a serem pressupostos pelo 

sistema. Quanto às lacunas, segue-se que deveriam ser consideradas como “aparentes”, de 

maneira que os princípios gerais de direito seriam apenas aplicados em casos excepcionais, 

respeitando o método dedutivo-axiomático. Tais apontamentos revelam que considerar estes 

princípios como uma “ultima ratio” sistêmica reforça a ideia de uma codificação perfeita, 

que ofereceria sempre uma resposta exata para o caso concreto em questão (STRECK, 2017).  

Desse modo, os princípios gerais do direito possuíam o intento de solucionar os 

problemas criados pelo insuficiente modelo exegético-conceitual para, através de um resgate 

do mundo prático, funcionar como orientadores das normas jurídicas. No entanto, tais 

princípios não eram aplicados diretamente ao caso concreto, pois não continham a mesma 

densidade das regras, de maneira que serviam apenas como diretrizes que poderiam vir a ser 

transformadas em regras por meio da legislação ou da jurisprudência (STRECK, 2017). 

Posto isto, a partir do conceito de princípios gerais do direito é possível destacar 
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características como: i) a existência de uma separação radical entre fato e direito, o que 

implica também em um rompimento entre teoria e metodologia jurídica que irá gerar efeitos 

no momento da aplicação do direito; e ii) uma redução do direito à lei, quase como uma 

relação de subserviência, de maneira que mesmo no caso de ser necessário recorrer aos 

princípios gerais do direito, estes teriam seu conteúdo retirado da própria lei (OLIVEIRA, 

2008). 

Por fim, é importante destacar que os princípios gerais do direito são expressamente 

previstos pela legislação brasileira, através do art.4º, da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB)2, que dispõe que, diante de omissões legais, caberá ao juiz 

decidir em conformidade com os princípios gerais do direito, quando não for o caso de 

aplicação da analogia ou dos costumes, seguindo, assim, a mesma dinâmica das codificações 

oitocentistas. 

Dessa forma, o direito brasileiro, mesmo à essa quadra da história, apesar de se 

propor pós-positivista, acaba replicando3 um dos principais elementos do positivismo 

exegético, baseado na ideia de um sistema jurídico que não admite a existência de lacunas 

legislativas e que acredita que o direito possui a capacidade de autocorrigir-se.  

 

2.1.2. Os princípios como elementos organizadores da ciência jurídica: o conceito de 

princípios jurídico-epistemológicos  

 

O surgimento dos princípios jurídico-epistemológicos coincide com o período de 

apogeu dos princípios gerais do direito, ou seja, remonta também ao século XIX, quando 

ocorreu a consolidação do Estado Liberal e a radicalização do estatalismo no continente 

(OLIVEIRA, 2008). 

Tais princípios epistemológicos podem ser divididos em dois níveis que se 

distinguem apenas pelo grau de especialização, quais sejam, no nível da epistemologia de 

um ramo específico do direito e no nível de projetos epistemológicos de índole positivista, 

caracterizados por um estilo mais sofisticado (OLIVEIRA, 2008). 

                                                   
2 Rafael Tomaz de Oliveira acrescenta como um ponto de reflexão o fato de que, apesar de os princípios gerais do 

direito estarem previstos originariamente em códigos de caráter privatista, eles acabam aparecendo na legislação 

brasileira, justamente, em um diploma normativo de caráter público, como é o caso da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro (LINDB), prevista para reger todo o ordenamento jurídico do país (OLIVEIRA, 2008, p. 49). 
3 Um exemplo da maneira problemática como os princípios gerais de direito são utilizados pela doutrina jurídica 

brasileira pode ser encontrado em juristas como Miguel Reale, que dispõe que tais postulados devem ser tomados 

como “as bases teóricas ou as razões lógicas do ordenamento jurídico, que deles recebe o seu sentido ético, a sua 

medida racional e a sua força vital ou histórica” (REALE, 2001, p. 298). 
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No caso dos princípios epistemológicos correspondentes a um ramo específico do 

direito, segue-se que surgem a partir do movimento de autonomização de várias disciplinas 

do direito (OLIVEIRA, 2015), quando a ciência jurídica, que até então abarcava todo o 

estudo do direito, passou a repartir-se em diversas outras ciências4, de acordo com as 

especialidades e particularidades conteudísticas de cada uma destas.  

Essa espécie de princípios epistemológicos funciona, portanto, como informadora 

do estudo de um determinado ramo da ciência jurídica, assumindo o papel de elemento 

organizador do estudo lógico-sistemático de disciplinas jurídicas especializadas, como é o 

caso, por exemplo, do direito penal, direito civil, direito tributário, direito constitucional, 

direito administrativo, direito ambiental5, etc.  

No caso dos princípios no nível de um projeto epistemológico de índole positivista, 

segue-se que eles assumem um papel mais sofisticado no âmbito da Teoria do Direito. À 

título de exemplo, podemos citar alguns postulados utilizados por Kelsen em sua obra 

“Teoria Pura do Direito”6, como é o caso do “princípio da imputação”, da “hierarquia 

normativa” e da “estrutura escalonada do ordenamento” (OLIVEIRA, 2008). 

Além disso, é importante mencionar as principais diferenças e convergências entre 

os princípios gerais do direito e os princípios jurídico-epistemológicos. Apesar de terem 

surgido no mesmo contexto, os primeiros possuem a função de suprir as lacunas legislativas, 

enquanto os segundos são utilizados de maneira mais recorrente, uma vez que já estão dados 

de antemão como organizadores lógico-sistemáticos de disciplinas jurídicas. 

Quanto aos pontos convergentes, segue-se que ambos são tidos abstratamente 

conforme o modo axiomático-dedutivo e, assim, possuem a estrutura daquilo que se conhece 

                                                   
4 A ideia de ciência aqui mencionada não possui relação alguma com a aplicação de métodos experimentais, mas 

sim, à ideia de sistema, uma vez que a questão envolvida é dividir as disciplinas que serão estudadas de forma 

autônoma e sistemática (OLIVEIRA, 2015). 
5 Como exemplos desses princípios jurídico-epistemológicos, é possível citar os princípios introdutórios do direito 

ambiental, tais como: o princípio do direito ao meio ambiente equilibrado, o princípio do direito à sadia qualidade 
de vida, o princípio da sustentabilidade, o princípio do acesso equitativo aos recursos ambientais, os princípios 

usuário-pagador e poluidor-pagador, o princípio da prevenção, etc (MACHADO, 2013). 
6 Conforme Rafael Tomaz de Oliveira, o autor austríaco “desenvolve seu projeto epistemológico e determina o 

direito como uma ciência positiva. O faz a partir da construção de uma metalinguagem capaz de resolver os 

paradoxos lógicos da linguagem jurídica ordinária, sem o recurso a argumentos políticos, sociológicos ou 

ideológicos. Com estes pressupostos, Kelsen passa a descrição da ordem normativa a partir de elementos 

organizadores do ‘mundo jurídico’” como é o caso, por exemplo do princípio da imputação (OLIVEIRA, 2008, p. 

55). Em sua Teoria Pura do Direito, Kelsen descreve o princípio da imputação para explicar como as sociedades 

primitivas, que ainda não haviam conhecido a ciência, regulavam as suas relações sociais. Assim, ele descreve o 

princípio como aquele que compõe a base da interpretação da natureza pelos homens primitivos, fazendo com que 

surja, na consciência deles, enquanto condição para convivência harmônica em sociedade, a representação de 
normas aptas a regularem as condutas sociais e vincularem os indivíduos. Essa norma pressuposta pela consciência 

humana traduz o princípio fundamental da imputação, que pode ser formulado através da seguinte regra: “se te 

portas retamente, deves ser premiado, isto é, algo de bem te deve caber; se te portas mal, deves ser punido, isto é, 

algo de mal te deve acontecer” (KELSEN, 1998, p. 58). 
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por antecipação a sua própria finalidade, sendo, os princípios jurídico-epistemológicos, o já 

conhecido de um ramo do direito, e os princípios gerais do direito, o já conhecido de um 

sistema jurídico (OLIVEIRA, 2008). 

Assim, tais princípios acabam assumindo funções que se tornam matemáticas, ou 

seja, funções antecipatórias, apresentando o que de antemão já é possível de ser 

compreendido.  

 

2.1.3. Os princípios como elementos fundantes do sistema jurídico: o conceito de 

princípios pragmáticos-problemáticos ou “princípios constitucionais” 

 

O conceito de princípios pragmáticos-problemáticos é cunhado pelo jurista Josef 

Esser7 em 1956 e, posteriormente, acaba sendo utilizado pelo jurista Lenio Streck (2017) 

para construção do conceito de “princípios constitucionais”. 

Os princípios pragmáticos-problemáticos remontam ao contexto do final do século 

XX, acompanhando os movimentos históricos que surgiram como uma consequência do 

encerramento da segunda Guerra Mundial, de maneira que se situam no momento de 

aplicação do direito e não mais no momento abstrato-sistemático, como ocorria com os 

princípios gerais do direito (OLIVEIRA, 2008). 

Acompanhando a radical mudança na intencionalidade com relação ao sistema 

jurídico, que passa a ser construído abstratamente a partir de modelos epistemológicos 

fundados na subjetividade, os princípios pragmáticos-problemáticos são considerados como 

materialmente fundantes da própria juridicidade, de maneira que o sistema jurídico valoriza 

muito mais o seu sentido e não apenas a sua racionalidade (OLIVEIRA, 2008). 

Assim, Rafael Tomaz de Oliveira (2015) explica, citando Esser, que ocorre uma 

mudança no âmbito da atividade do juiz, que passa de uma simples dedução de conceitos 

para uma necessidade de justificação da decisão judicial diante de critérios supralegais de 

valoração que aparecem como parte da normatividade jurídica.  

Esse deslocamento de finalidade dos princípios, que agora passam a funcionar 

como um elemento integrativo do sistema jurídico, é que justifica a sua designação como 

“problemáticos”, pois é a partir de então que eles passam a revelar o problema da 

discricionariedade judicial, servindo, concomitantemente, como um limite para a atividade 

judicial no momento da aplicação do direito. 

                                                   
7 Josef Esser cita os princípios pragmáticos-problemáticos em sua obra “Principio y Norma en la Elaboración 

Jurisprudencial del Derecho Privado” (ESSER, 1961). 
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Nesse sentido, a partir do conceito de princípios problemáticos-pragmáticos, Esser 

já identificava uma das principais consequências da discricionariedade judicial, qual seja, a 

possibilidade e o risco de utilização dos princípios jurídicos como meros recursos 

argumentativos. Além disso, o autor também identificava a necessidade, posteriormente 

citada nas obras de Ferrajoli (2005), Dworkin (2014) e Streck (2017), de compreensão dos 

princípios como fechamento interpretativo, e não como abertura.8 

Os princípios problemáticos-pragmáticos são denominados por Streck como 

“princípios constitucionais”, uma vez que, a partir do pós-guerra, também passam a estar 

associados às Constituições, sofrendo, portanto, a influência de sua carga política e 

contribuindo com a manutenção das democracias a partir da imposição do respeito aos 

direitos fundamentais (OLIVEIRA, 2015). 

Por conta desse papel que cumprem no seio de um novo constitucionalismo, os 

princípios constitucionais acabam imprimindo um pragmatismo muito forte e adquirindo um 

caráter normativo independentemente da lei. O pragmatismo traduz a principal diferença 

entre tal espécie principiológica e os denominados princípios gerais do direito, uma vez que, 

apesar de ambos serem ferramentas de aplicação do direito, estes últimos eram postos a partir 

do método axiomático-dedutivo.  

Sobre isso, a Crítica Hermenêutica do Direito (CHD)9 faz um alerta no sentido de 

que não se pode confundir os princípios gerais do direito com os princípios constitucionais, 

apesar da aproximação semântica existente entre eles. Isto porque defende que há uma 

ruptura paradigmática entre eles, de maneira que o sentido que se atribui aos princípios 

produzidos sob a égide de uma Constituição democrática são bem diferentes dos velhos 

axiomas de justiça que eram tidos como princípios gerais (STRECK, 2020). 

Assim sendo, considerar os princípios constitucionais como antes se fazia com os 

                                                   
8 Sobre isso, “Esser já advertia que os princípios do direito são, no dia a dia forense, usados para as tarefas mais 

diversas, é pedido a eles mais do que podem dar, abusa-se deles como panaceia universal para resolver as mais 

diversas questões das mais diversas e contraditórias formas”. Desse modo, é possível dizer que Esser já 

demonstrava certa preocupação com o fenômeno que, no século XXI, Streck nomeia como 

“pamprincipiologismo”. (STRECK, 2020, p. 373).  
9 A Crítica Hermenêutica do Direito (CHD) é uma proposta de abordagem jurídica cunhada pelo jurista Lenio Luiz 

Streck e que representa a centralização da hermenêutica no âmbito do fenômeno jurídico, com enfoque na análise 

de decisões judiciais. Assim, a aludida proposta teórica busca entender a tradição do positivismo jurídico, de 

maneira que todas as análises do referido autor “sempre buscaram desnudar as diversas formas que o positivismo 

foi assumindo no decorrer da história, desde o seu nascimento stricto sensu no século XIX”, sendo um dos pontos 

centrais dessa proposta teórica o encontro “relacionado com o diálogo – realizado no estilo de confrontação 

(Auseinandersetzung) heideggeriana – com a tradição do positivismo jurídico”. Mais especificamente, o que Streck 
pretende com a (CHD) é uma “desleitura” ou “um processo que pretende interpretar ou superar, por meio de outro 

texto, uma determinada tradição do pensamento que se torna possível graças à condição de “tardividade” (Bloom) 

que se possui com relação à produção anterior. Essa condição acaba ‘possibilitando um ato de revisão original, em 

competição com a realidade de que fala o texto teórico da tradição’” (STRECK, 2017, p. 33-34). 
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velhos princípios gerais do direito acaba abrindo espaço para a discricionariedade judicial, 

uma vez que tais axiomas de justiça são como conceitos abertos que, logo, podem ser usados 

de qualquer maneira, como meras ferramentas argumentativas. 

Os princípios constitucionais devem, ao contrário, possibilitar espaços 

argumentativos de caráter deontológico que contribuam para o controle dos sentidos 

articulados pelas decisões judiciais. Além disso, o conteúdo de tais princípios não deve 

prescindir de lei, nem ser livremente posto pelos tribunais, mas sim, ser dado por 

manifestações histórico-culturais apresentadas no contexto de uma experiência jurídica 

comum (STRECK, 2020). 

Nesse sentido, os princípios constitucionais não devem ser reduzidos a simples 

escolhas arbitrárias ou determinados por meio de regras de conhecimento, de maneira que a 

fundamentação das decisões judiciais aparece como um dever para que o juiz dê ao caso 

concreto uma resposta adequada à Constituição. Essa é a única forma de os princípios 

cumprirem o seu papel de instituidores do mundo prático no direito. 

Seguindo essa linha, longe de quaisquer subjetivismos, tais princípios resgatam o 

mundo prático no direito a partir do momento em que são vivenciados pelos sujeitos que 

participam da comunidade política e são responsáveis pela formação de uma sociedade 

(STRECK, 2020). 

Essa característica faz com que os princípios possuam normatividade e realizem um 

fechamento interpretativo de maneira a evitar as posturas discricionárias. Nesse sentido, faz-

se mister esclarecer que tal normatividade disposta em Esser (1961), Dworkin (2010) e 

Ferrajoli (2005), diferentemente da teoria dos princípios de Alexy (2019), não advém de uma 

operação semântica ficcional, mas, ao contrário, “retira seu conteúdo normativo de uma 

convivência intersubjetiva que emana dos vínculos existentes na moralidade política” 

(STRECK, 2020, p. 374). 

Assim sendo, os princípios constitucionais não podem ser criados de maneira ad 

hoc, transformados em meros álibis teóricos ou usados com grau zero de sentido, sob pena 

de acabar enfraquecendo a autonomia do Direito e, em última análise, afetando o próprio 

Estado Democrático (STRECK, 2017). 

Além disso, outra característica importante dos princípios constitucionais é a 

transcendência, que os eleva a mais do que simples enunciados e levam em consideração 

muito mais o que estes enunciam. Um exemplo dessa característica é o fato de o princípio 

estar contido na própria regra, sendo o seu elemento instituidor, responsável por 

existencializar a regra que o instituiu, partindo da premissa de que é impossível realizar uma 
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cisão entre regras e princípios (STRECK, 2020). 

Dessa forma, conforme será visto mais à frente, essa estrutura de princípios 

constitucionais carrega consigo a constatação hermenêutica de que os princípios só se 

realizam a partir das regras, de maneira que não há princípios sem regras e vice versa. 

 Portanto, conclui-se que os princípios constitucionais devem ser considerados 

como postulados imperativos que diminuem o nível de abstração das regras, sendo 

responsáveis por instituir o mundo prático no direito e realizar um “fechamento 

interpretativo” que limitará a discricionariedade e os decisionismos judiciais. 

 

2.1.4. O debate sobre a impossibilidade de distinção (cisão) estrutural entre princípios 

e regras 

 

A partir da constatação de que os princípios constitucionais só fazem sentido se 

considerados sob o panorama da tese da descontinuidade, ou seja, se considerados como os 

postulados responsáveis por instituir o mundo prático no direito e possibilitar o fechamento 

interpretativo do sistema jurídico através do seu caráter normativo, é preciso entender a nova 

relação que deve ser instaurada entre tais princípios e as regras, no sentido que não há mais 

espaço para as propostas doutrinárias de distinção (cisão) estrutural entre regras e princípios.  

A distinção estrutural entre regras e princípios representa mais uma das 

categorizações doutrinárias que evidenciam que a doutrina jurídica brasileira ainda se 

sustenta no paradigma positivista e suas diversas formas de manifestação, mesmo a despeito 

de se propor pós-positivista. Isto porque a produção jurídica do país ainda não conseguiu 

enxergar que está imersa em um problema de ordem filosófica, qual seja, a insistência em 

teorias compostas por elementos da metafísica clássica e moderna (OLIVEIRA, 2008).  

Dessa forma, conforme explica Streck (2017), as teorias do direito pós-positivistas 

(não-positivistas) apresentam três formas de distinção (cisão) estrutural entre regras e 

princípios, quais sejam: i) uma distinção lógica; ii) uma distinção formal-enunciativa; e iii) 

uma distinção material-conteudística. 

A distinção estrutural lógica costuma cindir regras e princípios conforme o 

momento aplicativo de cada um, de maneira que as regras seriam aplicáveis no tudo ou nada 

(a partir do método subsuntivo) e os princípios seriam aplicáveis segundo uma dimensão de 

peso (a partir do método da ponderação)10 (STRECK, 2017). 

                                                   
10 Essa disciplina de aplicação de regras enquanto “tudo-ou-nada” e princípios enquanto “dimensões de peso” tem 

sido equivocadamente atribuída pela prática jurídica brasileira enquanto parte da teoria dworkiniana, sendo que, 
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O que ocorre com essa distinção lógica é que os princípios são aplicáveis a partir 

de uma ponderação, ou seja, ficam sujeitos à livre escolha do juiz diante do caso concreto e, 

assim, acabam consagrando a prática de discricionariedades, quando, na verdade, conforme 

foi visto até aqui, deveriam funcionar justamente como um fator limitador do poder 

discricionário do intérprete. 

 Além disso, Streck (2017) destaca que a maioria dos autores que defendem esse 

tipo de distinção lógica acabam relacionando equivocadamente o método da ponderação com 

àquele proposto pelo autor Robert Alexy (2019) e, alguns destes11, ainda, acabam 

generalizando a aplicação da ponderação como uma etapa necessária no âmbito de qualquer 

processo, de maneira que o que se tem com isso é uma ponderação de regras e um radical 

aumento do espaço discricionário no cotidiano da prática jurídica brasileira. 

Quanto a distinção formal-enunciativa, segue-se que é caracterizada por defender 

que regras e princípios podem ser cindidos porque apresentam enunciados diferentes, de 

maneira que as regras teriam enunciados “fechados” e que não admitem uma “expressão 

interpretativa”, enquanto que os princípios teriam enunciados “abertos”, permitindo, 

portanto, uma maior liberdade de atuação do intérprete (STRECK, 2017). 

No entanto, o que ocorre com essa distinção formal enunciativa é que, sob o 

primado dos princípios constitucionais, a função dos princípios no sistema jurídico é, 

contrariamente, a de “fechamento” sistêmico. Nessa perspectiva, as ambiguidades e 

vaguezas estruturais não são uma composição dos princípios, mas sim, das regras. Assim 

sendo, a função do princípio é de, justamente, resolver o problema da estrutura abstrata das 

regras.  

Com o prejuízo da redundância, é importante frisar que a função dos princípios 

jamais poderia proporcionar um maior espaço de atuação por parte do intérprete porque eles 

não induzem a uma abertura semântica. De outro modo, a função de tais postulados deve 

ser, em verdade, a de indicar ao intérprete a resposta constitucionalmente adequada, 

inserindo-o no modo certo de decidir, que se realiza através do resgate do mundo prático no 

direito. 

                                                   
na verdade, o autor norte-americano não realiza uma cisão estrutural entre regras e princípios, mas sim, apenas 

uma diferenciação com base na argumentação que cada um comporta (STRECK, 2017). 
11 Apesar de afirmar que essa distinção estrutural lógica entre regras e princípios ser comum no âmbito da doutrina 

constitucional brasileira, em sua obra “Verdade e Consenso”, Streck faz referência aos juristas Ana Paula 

Barcellos e Luís Roberto Barroso como exemplos de autores que propõem que, além da ponderação 
principiológica, também é possível que regras sejam ponderadas (STRECK, 2017). A referência é feita com base 

na obra “A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas”, publicada 

pelo jurista Luis Roberto Barroso em 2003 e que contém capítulo elaborado em parceria com a autora Ana Paula 

Barcellos (BARROSO, 2016). 
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Nesse sentido, é a regra que possui esse caráter universalizante, uma vez que é ela 

que depende dos princípios para abarcar todos os casos. Contrariamente à proposta da 

distinção formal-estrutural, é a regra que possui uma estrutura porosa e dependente da 

singularidade principiológica para resolução do caso concreto (STRECK, 2017). 

Já quanto a distinção estrutural material-conteudística, segue-se que ela realiza uma 

cisão entre regras e princípios conforme os conteúdos destes, de maneira que as regras 

determinariam as estruturas mais importantes do ordenamento jurídico, enquanto os 

princípios seriam responsáveis por introduzir os “valores” no Direito, de acordo com a 

cultura da comunidade (STRECK, 2017). 

Tal distinção estrutural, quando compara princípio a valores, somente escancara o 

quanto a doutrina brasileira insiste na filosofia da consciência, típica das velhas posturas 

positivistas. Conforme tais posturas, o intérprete deve ultrapassar a literalidade do texto e 

descobrir os valores que a regra esconde, tal como se houvesse um véu encobrindo o 

verdadeiro valor existente por trás da regra, valor esse que recebe o nome de “princípios”. A 

comparação de princípios a valores é problemática porque escancara o espaço para as 

discricionariedades e decisionismos. Aqui, os valores serão escolhidos livremente pelo 

aplicador da regra e a sua consciência, sob a justificativa de estar-se falando em “valores 

sociais” (STRECK, 2010). 

Ademais, essa redução de princípios a valores12 está relacionada a insistente 

separação entre Direito e moral, uma das principais discussões do positivismo jurídico e que 

já deveria também ter sido superada pela doutrina jurídica brasileira que se pauta como pós-

positivista. Ora, à essa quadra da história, dizer que os princípios efetuam o resgate do mundo 

prático já não significa dizer que estariam os valores sociais ínsitos no sistema jurídico? Se 

assim é, qual a necessidade de se procurar por valores sociais externos ao sistema? E que 

valores sociais externos seriam esses? 

Em conclusão, todas as formas de distinção (cisão) estrutural entre regras e 

princípios acabam sendo reducionistas, uma vez que não levam em conta a característica da 

transcendência dos princípios constitucionais. Assim sendo, um princípio não pode ser 

                                                   
12 Conforme Streck, essa “referência reiterada aos ‘valores’ demonstra bem o ranço neokantiano que permeia o 

imaginário daqueles que pretendem fazer uma dogmática jurídica crítica. De fato, não é exagero afirmar que, em 

termos teóricos, a maioria dos juristas brasileiros permanece, de algum modo, atrelada ao paradigma filosófico 

que se formou a partir do neokantismo oriundo da escola de Baden (e da noção de moral pós-convencional). Ou 

seja, ainda estamos reféns de um culturalismo ultrapassado que pretendia fundar o elemento transcendental do 
conhecimento na ideia sintética de valores, sendo que a união de todos esses valores, portanto, representaria o 

mundo cultural” (STRECK, 2017, p. 554). Assim sendo, se tal paradigma filosófico neokantiano já foi superado 

pelo giro ontológico-linguístico, porque a doutrina jurídica brasileira ainda continua a mencionar os “valores” de 

maneira acrítica e sem considerar a sua problemática origem filosófica? 
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reduzido a uma relação lógico-aplicativa ou ao seu enunciado, uma vez que, no plano 

hermenêutico, a pré-compreensão, enquanto condição de possibilidade, não mais admite essa 

distinção semântico-estrutural entre regras e princípios (STRECK, 2017). 

Conforme a hermenêutica, regras e princípios são parâmetros interpretativos e 

ambos possuem normatividade e operam no código lícito-ilícito. Nesse sentido, com base na 

teoria integrativa dworkiniana, defende-se a proposta de diferença – e não cisão – entre 

regras e princípios, considerando que estes possuem um caráter unificador e são o marco da 

institucionalização da autonomia no direito (STRECK, 2017). 

Seguindo essa linha, busca-se diferenciar (não distinguir/cindir) regras e princípios, 

considerando que 

no modo como são compreendidos a partir da hermenêutica e, de certo modo, em 

Dworkin, os princípios não possuem essa coagulação de sentido no nível semântico 

– como querem as teorias que pretendem estabelecer distinções estruturais. Com 

efeito, é possível discutir os limites semânticos de uma regra ou de um preceito; mas 
não de um princípio. E por que não? Porque o princípio tem uma formatação diferida. 

Podemos discutir a sua aplicação, mas não o seu “domínio” sintático-semântico. 

Talvez nisso resida o principal problema para a compreensão do que seja um princípio 

e sua diferença em relação à regra (preceito) (STRECK, 2017, p. 603). 

 

Isto porque os princípios possuem uma dimensão antecipatória de sentido, que se 

constitui como uma condição de possibilidade para compreensão. Assim, diz-se que atuam 

no plano da aplicação, de maneira que realizar uma distinção (cisão) entre estes e as regras 

acaba resultando também em uma cisão entre interpretação e aplicação, caindo-se no 

dualismo metafísico de distinção entre sujeito e objeto. A cisão entre interpretação e 

aplicação acaba isolando a regra do princípio, pois resulta na interpretação de uma regra sem 

a consideração que ela contém um ou alguns princípio(s) instituidor(es). Tal interpretação 

isolada desconsidera o caráter deontológico presente tanto nas regras quanto nos princípios 

e que resulta no fato de que o princípio só se realiza através de uma regra e que esta depende 

do(s) princípio(s) para se adequar a situação concreta, tendo em vista a sua porosidade 

(STRECK, 2017).  

A proposta da cisão estrutural resulta, portanto, de uma errônea compreensão sobre 

os princípios, pois considera que este ocorre em uma dimensão explicativa, sem levar em 

conta que o processo compreensivo já ocorreu através da pré-compreensão.  

Sobre isso, Streck explica que 

A cisão estrutural entre regra e princípio cai em uma armadilha filosófica, porque se 

contenta com uma distinção epistemológica, de perfil cartesiano, pela qual o próprio 

sujeito/intérprete constrói a ponte para atravessar o abismo gnosiológico que o separa 

dos objetos (e, por mais paradoxal que possa ser, essa “construção” ocorreria depois 

que a travessia já foi feita!). A diferença entre essa “distinção epistemológica” e a 

“distinção hermenêutica” é que nesta a transcendência se dá em direção ao mundo 
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prático, isto é, não há esse abismo “epistêmico” (por isso, a linguagem já não é uma 

terceira coisa entre o sujeito e o objeto). É possível assim falar de um “desprendimento 

dos entes” (Sichloswerfen ou Loswurf) a partir de Heidegger (STRECK, 2017, p. 605). 

 

Nesse sentido, é possível dizer que é a linguagem que possibilita que os princípios, 

através da transcendentalidade, reconstruam a história institucional do Direito e transmitam 

às regras esse sentido institucional.  

Em resumo, não é possível que haja uma distinção (cisão) estrutural entre regras e 

princípios, uma vez que, à essa quadra da história, os princípios constitucionais devem: (i) 

representar efetivamente uma consubstanciação da superação de todas formas de positivismo 

jurídico, através da realização do resgate do mundo prático e enquanto limitadores da 

discricionariedade judicial; (ii) assegurar o respeito à legislação democrática e à Constituição 

Federal de 1988, constituindo as bases para a autonomia do Direito.  

 

2.2. O NOVO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO E A DETURPAÇÃO DO 

CONCEITO DE PRINCÍPIO 

 

Considerando o neoconstitucionalismo como uma teoria que, apesar de se propor 

pós-positivista, acaba representando uma continuação das mais diversas posturas 

positivistas, buscar-se-á compreender como a sua adoção representa uma ameaça ao próprio 

texto constitucional e corrobora para o surgimento de certas patologias no âmbito da prática 

jurídica brasileira, como é o caso do “pamprincipiologismo”.  

 

2.2.1. O(s) neoconstitucionalismo(s) e o reducionismo conceitual dos princípios 

 

O termo “neoconstitucionalismo” fora cunhado pela doutrina constitucionalista 

espanhola13 e remete ao contexto histórico europeu de surgimento do Estado Constitucional 

após o final de um período político marcado por regimes totalitários. Assim sendo, 

considerando as restrições de direitos amparadas legalmente como um dos maiores marcos 

de tal período e considerando ser essa uma das principais características das teorias 

positivistas, o movimento neoconstitucionalista objetivou a construção de um Direito que 

superasse o positivismo jurídico (STRECK, 2020). 

O jurista mexicano Miguel Carbonell (2005), autor de diversas obras sobre a teoria 

                                                   
13 Streck cita como principais autores neoconstitucionalistas: Susanna Pozzolo, Prieto Sanchís, Paolo Comanducci 

e Ricardo Guastini (STRECK, 2020). 



 

27 
 

neoconstitucionalista, estabelece que tal fenômeno possui três características principais, 

quais sejam: i) a introdução de novos textos constitucionais; ii) o surgimento de uma nova 

teoria da constituição; e iii) a adoção de uma nova postura por parte da jurisprudência. 

No entanto, o termo neoconstitucionalismo acaba sofrendo uma mixagem teórica e 

sendo compreendido de diversas formas. Um exemplo disso é a maneira como o fenômeno 

é entendido no seio da ciência política norte-americana, que costuma associá-lo aos 

processos de redemocratização de países como a América Latina e a África do Sul, 

conhecidos como países de modernidade tardia ou “periférica” (STRECK, 2020). 

Isso porque tais países são conhecidos por terem demorado a acolher a nova teoria 

constitucional surgida no período pós segunda-guerra, acompanhando o ritmo de boa parte 

da europa, que passou a assimilar a existência da força normativa da Constituição, já comum 

às Constituições norte-americanas, somente ao final do século XX.  

No Brasil, até a promulgação da Constituição de 1988, havia uma tradição jurídica 

baseada em uma imitação do modelo liberal-individualista, inspirado nas codificações 

privatistas germânicas e francesas. Nesse sentido, como antes não existiam direitos de 

segunda e terceiras dimensões, a doutrina jurídica do país não dispunha de uma teoria 

constitucional adequada às demandas de uma Constituição multifacetada e repleta de direitos 

e garantias fundamentais (STRECK, 2017).  

Nesse sentido, não há como negar, em um primeiro momento, a importância da 

recepção da teoria neoconstitucionalista pela doutrina jurídica brasileira, uma vez que esta 

foi crucial para a superação do constitucionalismo liberal e para a adoção de um 

constitucionalismo compromissório, de caráter dirigente, e centrado na efetivação do regime 

democrático recém inaugurado (STRECK, 2017).  

No entanto, após mais de três décadas desde a promulgação da Constituição de 

1988, é preciso reconhecer que esse neoconstitucionalismo corrobora com a construção de 

teorias e posturas que somente contribuem para a corrupção do próprio texto constitucional. 

Sob o intermédio de um direito constitucional da efetividade, a teoria neoconstitucionalista 

brasileira defende um Direito baseado na ponderação de valores, uma concretização ad hoc 

do texto constitucional e uma constitucionalização do ordenamento a partir da criação de 

jargões vazios de conteúdo (STRECK, 2017). 

Assim sendo, o termo “neoconstitucionalismo”, apesar de ter sido muito importante 

em um primeiro momento, segue conduzindo a doutrina jurídica brasileira a perigosos 

equívocos, uma vez que, em seu nome, incentiva-se a institucionalização de uma recepção 

acrítica da Jurisprudência dos Valores e suas variações axiológicas, da teoria da 
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argumentação de Robert Alexy e do ativismo judicial norte-americano (STRECK, 2017). 

Por conta disso, Streck (2017) defende Ferrajoli (2005) e sua crítica ao 

neoconstitucionalismo, no sentido de que este representa verdadeira afronta à democracia ao 

permitir a prática de ativismos e discricionariedades através de posturas axiologistas e 

voluntaristas. Seguindo essa linha, o jurista fiorentino sustenta que a teoria 

neoconstitucionalista representa apenas a superação do viés teórico-interpretativo do 

paleojuspositivismo, tendo em vista o fato de que se limita a reproduzir as críticas 

antiformalistas de vertentes da Escola do Direito Livre, da Jurisprudência dos Interesses e 

da Jurisprudência dos Valores.  

Assim sendo, o que o neoconstitucionalismo realiza, através de uma reprodução da 

Jurisprudência dos Valores14 e suas variações axiologistas, é uma redução dos princípios 

constitucionais a meros valores, com carga normativa fraca e sujeitos a todo e qualquer tipo 

de ponderação. 

Essa insistência na valoração de postulados constitucionais é problemática, tendo 

em vista ser praticamente impossível identificar tais valores no seio de uma sociedade 

complexa ou “pós-tradicional”. Nesse sentido, o próprio método da ponderação carece de 

coerência, porque presume a existência de uma sociedade que compartilhe valores de 

maneira intersubjetiva, ou seja, uma sociedade que possua valores comuns e possíveis de 

serem escalonados e identificados de forma gradual. Tal constatação leva à conclusão que o 

método da ponderação só seria possível em uma sociedade utópica (STRECK, 2017). 

Assim sendo, a equiparação dos princípios constitucionais a valores acaba 

transformando o Direito em um ato de vontade e colocando em xeque a autonomia do 

sistema jurídico. Tal equiparação somente evidencia que a tradição jurídica brasileira ainda 

está assentada sobre o mito positivista da impossibilidade de haver um controle racional da 

aplicação do Direito. 

Em conclusão, é possível dizer que o neoconstitucionalismo brasileiro acaba 

representando uma contradição, uma vez que, ao ser pautado como um movimento teórico 

pós segunda-guerra, ele deveria trazer consigo características que demonstrem que a teoria 

jurídica que fomentou os absurdos da segunda-guerra fora, de fato, superada, ou seja, deveria 

ser efetivamente pós-positivista. No entanto, o que se tem é um movimento que não absorveu 

                                                   
14 Streck ressalta o quanto a doutrina jurídica brasileira está equivocada ao realizar essa recepção “entusiasta” da 

Jurisprudência dos Valores, a partir de uma análise comparativa com a visão de juristas alemães sobre o tema, 

citando, a título de exemplo, Habermas, Denninger, Muller, Grimm, Bockenforde e Ingeborg Maus (STRECK, 

2017). Conforme Ingeborg Maus, a jurisprudência dos valores germânica transformou o Judiciário alemão em um 

“superego de uma sociedade orfã” no período posterior à Segunda Guerra (MAUS, 2000).  
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as peculiaridades e diferenças existentes entre o positivismo exegético (sintático) e o 

positivismo normativista (semântico) e que, assim, apesar de propor a ruptura com tais 

teorias positivistas, acaba representando a sua continuidade.  

Nesse sentido, reconhecendo que o neoconstitucionalismo confia o Direito ao 

protagonismo judicial, insistindo no paradigma epistemológico da filosofia da consciência, 

que afeta a autonomia do Direito e ameaça a construção de um direito produzido 

democraticamente, Streck sugere, na segunda edição de sua obra “Verdade e Consenso”, a 

adoção do termo “Constitucionalismo Contemporâneo”, no sentido de um movimento que, 

de fato, propõe a transição do positivismo para o pós-positivismo, levando em conta todos 

os necessários sentidos rupturais e de superação (STRECK, 2017). 

Assim, o “Constitucionalismo Contemporâneo” pode ser definido como o 

movimento que  

representa um redimensionamento na práxis político-jurídica, que se dá em dois 

níveis: no plano da teoria do Estado e da Constituição, com o advento do Estado 

Democrático de Direito, e no plano da teoria do Direito, no interior da qual se dá a 

reformulação da teoria das fontes (a supremacia da lei cede lugar à onipresença da 

Constituição); na teoria na norma (devido à normatividade dos princípios) e na teoria 

da interpretação (que, nos termos que proponho, representa uma blindagem às 

discricionariedades e ativismos) (STRECK, 2017, p. 68-69). 

 

O “Constitucionalismo Contemporâneo”, portanto, se refere a um modelo que, de 

fato, defende uma Constituição normativa, a construção de um direito produzido 

democraticamente e a autonomia do Direito. 

Ressalte-se que tal movimento deve ser encarado como uma continuação do 

processo do constitucionalismo, ou seja, deve ser entendido como um movimento teórico 

político-jurídico que visa limitar o exercício do poder através da disposição de mecanismos 

capazes de garantir o exercício da cidadania (STRECK, 2017). 

Até aqui, tem-se que o Constitucionalismo Contemporâneo deve representar uma 

efetiva ruptura com o positivismo jurídico e todos os seus modelos e características, 

resultando na rejeição de teses que consagram a separação entre Direito e Moral e nas teses 

que apostam no protagonismo judicial e possibilitam a adoção de posturas discricionárias e 

decisionistas por parte dos intérpretes. 

Seguindo essa linha, na perspectiva que o conceito de princípio fora construído ao 

longo do presente trabalho, considera-se o Constitucionalismo Contemporâneo como o 

movimento que representa o caráter inovador dos textos constitucionais do segundo pós-

guerra, reconhecendo que a teoria neoconstitucionalista desconsidera a importância que os 

princípios constitucionais devem assumir no sistema jurídico e acaba reduzindo-os a meros 



 

30 
 

postulados axiológicos, desprovidos de normatividade e que acabam corroborando para a 

corrupção do texto constitucional. 

 

2.2.2. Os efeitos colaterais do equívoco conceitual: “a era do pamprincipiologismo” 

 

Considerando que o neoconstitucionalismo é uma teoria que resulta em patologias 

que corrompem o texto constitucional, é possível citar que, na medida em que ele naturaliza 

a equiparação de princípios a valores e proporciona uma abertura interpretativa, acaba que 

gera, na prática jurídica, uma outra condição patológica, qual seja, o denominado 

“pamprincipiologismo”.  

O termo “pamprincipiologismo” fora cunhado pelo jurista Lenio Streck (2017), em 

sua obra “Verdade e Consenso”, para denominar uma patologia da prática jurídica brasileira, 

que passou a produzir uma multiplicidade de standards interpretativos, sob o nome de 

“princípios”, mas desprovidos de conteúdo normativo. Tais princípios são utilizados com 

naturalidade no cotidiano dos tribunais e funcionam como jargões vazios de conteúdo que 

possuem uma nítida pretensão retórico-corretiva. 

À título de exemplo, Streck (2017) cita como manifestações provenientes dessa era 

“pamprincipiologica”: o princípio da afetividade, o princípio da simetria, o princípio da 

efetividade da Constituição, o princípio da precaução, o princípio da confiança, o princípio 

do processo tempestivo, o princípio do fato consumado, o princípio da instrumentalidade 

processual, o princípio da colegialidade, o princípio da adequação, etc15. 

Ocorre que a equiparação de princípios constitucionais a valores acaba facilitando 

a utilização de todo e qualquer tipo de princípio, como se o Estado Democrático de Direito 

fosse a “pedra filosofal da legitimidade principiológica”, permitindo a criação de princípios 

para resolução dos casos concretos difíceis, conforme a conveniência do intérprete 

(STRECK, 2017). 

A usina de produção de princípios à brasileira acaba dispondo de uma diversidade 

                                                   
15 Quando cita o exemplo do princípio da simetria, Streck denuncia que ele costuma ser utilizado “como um 

artifício interpretativo, na falta de uma delimitação conceitual mais apurada. Trata-se de uma espécie de 

‘metaprincípio’ ou ‘superprincípio’, construído para servir de plus principiológico na ocorrência de eventual falta 

de previsão de competência em favor dos Estados-membros. É menos um princípio de validade geral e mais um 

mecanismo ad hoc de resolução de controvérsias que tratam da discussão de competências. Desse modo, se as 

Constituições dos Estados-Membros devem obedecer aos princípios constantes na Constituição da República, e se 

esta já estabelece os limites legislativos daquelas, resta à aludida ‘obrigatoriedade de aplicação simétrica’ apenas 
um caráter retórico”. Já quanto ao princípio da efetividade da Constituição, o autor sustenta que “trata-se de um 

princípio, no mínimo, tautológico. No paradigma do Constitucionalismo Contemporâneo, a efetividade das normas 

constitucionais já é compreendida pela hermenêutica como um pressuposto essencial. Não existe norma 

constitucional sem perspectiva de eficácia” (STRECK, 2017, p. 556-557).  
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de “critérios aplicativos”, que possuem pretensões de metarregras e, comumente, sofrem de 

tautologia. Alguns desses critérios podem até ser importantes na busca de soluções jurídicas, 

mas é preciso considerar que eles o fazem a partir de uma fragilização da autonomia do 

Direito, de maneira que o mínimo a ser feito seria estabelecer uma distinção básica entre 

cada um deles. 

No entanto, o que torna a situação ainda mais problemática é, justamente, a 

impossibilidade de se identificar os aludidos princípios para, assim, distingui-los e classificá-

los. Nesse sentido, está-se diante de princípios que não possuem status, de maneira que 

geram dúvida se são princípios constitucionais, infraconstitucionais ou simplesmente 

enunciados axiológicos tais como os princípios gerais do direito (o que seria mais provável) 

(STRECK, 2017). 

O que ocorre é que, a partir de tais enunciados, qualquer resposta pode ser correta, 

de maneira que os casos concretos acabam sendo construídos a partir de um grau zero de 

significado. Isto porque tornou-se comum a mera atribuição do nome “princípio” a algo 

como uma garantia de aparência de juridicidade, como um verdadeiro álibi teórico, de 

maneira que a comunidade jurídica vai criando cada vez mais princípios para justificar 

decisões discricionárias. 

Assim sendo, o pamprincipiologismo faz com que haja uma produção incontrolada 

de enunciados sob o nome de princípios constitucionais e a despeito da própria legalidade, 

afetando a produção normativa democraticamente produzida e fragilizando a autonomia do 

Direito (STRECK, 2017). 

Sobre isso, Streck alerta que esse “pamprincipiologismo” conduz a doutrina jurídica 

brasileira por um 

caminho perigoso para um retorno à “completude” que caracterizou o velho 

positivismo novecentista, mas que adentrou ao século XX: na “ausência” das “leis 

apropriadas” (a aferição desse nível de adequação é feita, evidentemente, pelo 

protagonismo judicial), o intérprete “deve” lançar mão dessa ampla principiologia, 

sendo que, na falta de um “princípio” aplicável, o próprio intérprete pode cria-lo. Em 

tempos de “densa principiologia” e “textura aberta”, tudo isso propicia que se dê um 
novo status ao velho non liquet. Isto é, os limites do sentido e o sentido dos limites do 

aplicador já não está na Constituição, enquanto “programa normativo-vinculante”, 

mas, sim, em um conjunto de enunciados criados ad hoc (e com funções ad hoc), que, 

travestidos de princípios, constituem uma espécie de “supraconstitucionalidade” 

(STRECK, 2017, p. 575). 

 

Seguindo essa linha, considerar os princípios como um elemento libertário da 

interpretação jurídica acaba representando uma séria ameaça sistêmica na medida em que 

naturaliza o dever do pronunciamento judicial e romantiza o velho non liquet, como se a 

decisão mais justa fosse dada somente quando o juiz ultrapassa a literalidade do texto legal 
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e decide conforme os valores da sua própria consciência.  

Em conclusão, é despiciendo repetir os prejuízos que tudo isso acarreta no âmbito 

da teoria jurídica brasileira, mas é importante reiterar que o verdadeiro conceito de princípio, 

à essa quadra da história, faz referência aos princípios constitucionais. Tais enunciados 

possuem força normativa, são deontológicos, possuem caráter transcendental e, sobretudo, 

são responsáveis pela limitação da atividade interpretativa do juiz na medida em que 

representa o resgate do mundo prático no direito. 

Dito isto, percebe-se, portanto, que: i) não é qualquer coisa que pode ser princípio; 

ii) não é qualquer um que pode simplesmente criar um princípio sob uma circunstância 

qualquer; e iii) os princípios não podem ser aplicados de qualquer maneira.  
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3. A IMPORTÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PARA GARANTIA 

DA AUTONOMIA DO DIREITO 

 

Como foi visto até aqui, o equívoco existente em torno do conceito de princípio 

contribui para a disseminação de uma visão reducionista da importância que tais enunciados 

jurídicos devem assumir no sistema jurídico. Esse reducionismo conceitual é preocupante, 

pois, se considerado no âmbito da aplicação do Direito por parte dos tribunais, acaba 

conduzindo a decisões, por vezes, destoantes do texto constitucional. 

Nesse sentido, através de uma análise metodológica e que considera os diversos 

usos e significados que o conceito de princípio possui, foi possível concluir que o conceito 

de princípio que mais se coaduna com o Estado Democrático de Direito é o de “princípios 

pragmáticos-problemáticos” ou “princípios constitucionais”, uma vez que estes realizam um 

verdadeiro resgate do mundo prático no direito e consubstanciam o “fechamento” sistêmico 

no momento da interpretação jurídica, impedindo, assim, que o direito tenha a sua autonomia 

ameaçada por elementos de ordem subjetiva do intérprete no momento da decisão. 

O conceito de tais “princípios constitucionais” e a função que eles devem exercer 

no ordenamento jurídico à essa quadra da história acompanha a construção do próprio 

conceito de direito, indo desde o surgimento do problema da indeterminação do direito, 

passando pelas tentativas de limitação da discricionariedade judicial, até chegar a uma visão 

do direito como um sistema autônomo e suficiente em si mesmo.  

Tendo em vista tal premissa, o objetivo do presente capítulo será analisar a história 

dos princípios jurídicos, desde o seu surgimento como um problema até a sua consagração 

como verdadeira solução para o problema da discricionariedade judicial. Assim, será feita 

uma construção teórica que levará em conta os seguintes pontos: (i) a teoria kelseniana e a 

sua indiferença para com os problemas interpretativos, considerando-a como o surgimento 

do problema da discricionariedade judicial; (ii) a teoria hartiana e a consagração da 

indeterminação do direito, bem como a falha tentativa do autor de resolver o problema 

através de uma divisão entre easy cases (casos fáceis) e hard cases (casos difíceis), que 

justificaria a utilização de uma “discricionariedade limitada”; (iii) a teoria alexyana e a falha 

tentativa de superação da discricionariedade judicial através da ponderação principiológica; 

(iv) a teoria dworkiniana e a ideia de princípios como a introdução do mundo prático no 

direito, no sentido de que toda decisão judicial, para oferecer uma resposta correta e livre de 

discricionariedades, deverá se basear em princípios constitucionais; v) a teoria strekiana e a 

sua visão de princípios constitucionais enquanto estruturas imprescindíveis à manutenção do 
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Estado Democrático de Direito. 

Trata-se de tentativa de se abordar os principais teóricos do positivismo 

normativista, potencializadores da discricionariedade judicial interpretativo-decisória, e os 

dois mais utilizados expoentes do direito pós-1945, no contexto deste importante movimento 

do Direito Constitucional pós-segunda guerra, considerando, também, as proposições de um 

dos principais expoentes da teoria jurídica brasileira sobre o assunto.  

 

3.1. O CONCEITO DE PRINCÍPIO E A SUA RELAÇÃO COM A INDETERMINAÇÃO 

DO DIREITO E A DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL 

 

Por muito tempo, o direito foi resumido a um sistema composto apenas por regras, 

de maneira que somente passou-se a falar em princípios a partir da identificação de uma 

insuficiência do modelo de regras, quando o direito passou a ser considerado incapaz de 

prever uma solução para a multiplicidade de problemas identificados na sociedade. É por 

isso que diz-se que os princípios estão diretamente relacionados ao problema da 

indeterminação do direito. 

O surgimento dos princípios como uma solução para os casos em que as regras não 

eram capazes de alcançar, no entanto, acabou escancarando um outro problema, qual seja, o 

de como se daria a aplicação de tais enunciados normativos no momento interpretativo. Para 

os autores positivistas, a resposta para isso acabou atribuindo ao intérprete a prerrogativa de 

criar o direito e é por isso que diz-se que os princípios estão diretamente relacionados 

também ao problema da discricionariedade judicial. 

Assim sendo, é necessário situar o conceito de princípio no âmbito dos problemas 

da indeterminação do direito e da discricionariedade judicial, no sentido de que, para dar 

conta deles, tais enunciados precisarão assumir uma função também política, ou seja: os 

princípios deverão ser considerados como elementos limitadores do poder.  

 

3.1.1. A Teoria Pura do Direito e sua indiferença diante dos problemas interpretativos 

 

A caça ao “juiz boca da lei”, bem como a crença no ideário de que, para que o juiz 

emita decisões “justas”, ele precisa ultrapassar a literalidade do texto legal, são citações 

doutrinárias bastante recorrentes na teoria jurídica brasileira e que estão umbilicalmente 

relacionadas com o equívoco principiológico tratado no presente trabalho. 

Uma das explicações para que tais citações, mesmo à essa quadra da história, ainda 
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sejam comuns, é a leitura equivocada que os juristas e doutrinadores brasileiros costumam 

fazer da teoria kelseniana, no sentido de interpretar a sua Teoria Pura do Direito como uma 

manifestação do positivismo exegético, quando, esta, representa, justamente, um 

rompimento da teoria positivista com a velha matriz exegética.  

Com base nesta constatação, Streck (2014c) procura iniciar a sua Crítica 

Hermenêutica do Direito esclarecendo que Kelsen não era um positivista exegético, mas sim, 

o primeiro jurista “pós-exegético”, de maneira que a sua teoria marca o início do surgimento 

de outra espécie de positivismo, o denominado “positivismo normativista”, que não mais se 

preocupa com questões como as separações entre Direito e moral, fato e direito, texto e 

norma, ou entre lei e direito. 

Assim sendo, é um completo equívoco justificar o afastamento da figura do “juiz 

boca da lei” sob o argumento de estar-se superando o positivismo kelseniano, tendo em vista 

o fato de que Kelsen jamais pregou essa vinculação do juiz ao texto legal. Contrariamente a 

isto, é a partir da teoria kelseniana que é possível identificar o problema da 

discricionariedade do intérprete, justamente porque Kelsen admitia que o juiz tivesse uma 

“liberdade de escolha” no momento da aplicação do Direito. 

Essa “liberdade de escolha” do juiz no momento da aplicação do Direito é explicada 

por Kelsen a partir da referência a metáfora da “moldura da norma”, na qual ele resumia o 

resultado de uma interpretação jurídica 

a fixação da moldura que representa o Direito a interpretar e, consequentemente, o 

conhecimento das várias possibilidades que dentro desta moldura existem. Sendo 

assim, a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única 

solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que - na 

medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar - têm igual valor, se bem que 

apenas uma delas se torne Direito positivo no ato do órgão aplicador do Direito - no 
ato do tribunal, especialmente. Dizer que uma sentença judicial é fundada na lei, não 

significa, na verdade, senão que ela se contém dentro da moldura ou quadro que a lei 

representa - não significa que ela é a norma individual, mas apenas que é uma das 

normas individuais que podem ser produzidas dentro da moldura da norma geral 

(KELSEN, 1998, p. 247). 

 

Nesse sentido, Kelsen admite a existência de várias possibilidades normativas a 

serem aplicadas em um caso concreto, esclarecendo que não há qualquer método ou critério 

que possa auxiliar o órgão aplicador do Direito durante o exercício de “escolha” da norma a 

ser aplicada. Essa inexistência de critérios da teoria kelseniana é justificada pelo próprio 

autor com base no fato de que a preocupação com a melhor norma, ou seja, com a norma 

correta ou justa, não deve ser reservada à teoria do Direito, mas sim, à política jurídica.  

Prosseguindo em seu raciocínio jurídico, Kelsen sustenta que a aplicação do Direito 

deve ser dada, portanto, por um ato de vontade, no sentido de que 
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através deste ato de vontade se distingue a interpretação jurídica feita pelo órgão 

aplicador do Direito de toda e qualquer outra interpretação, especialmente da 

interpretação levada a cabo pela ciência jurídica. A interpretação feita pelo órgão 

aplicador do Direito é sempre autêntica. Ela cria Direito (KELSEN, 1998, p. 249-

250). 

 

Nesse sentido, tendo como pressuposto a cisão entre Direito e Ciência do Direito, a 

interpretação jurídica kelseniana também é cindida entre “interpretação como um ato de 

vontade” e “interpretação como um ato de conhecimento”. 

A “interpretação como um ato de conhecimento” é aquela realizada pelo cientista 

jurídico e se resume a produção de “proposições” a partir de uma descrição normativa 

objetiva e “neutra”, enquanto a “interpretação como um ato de vontade” é realizada pelo 

aplicador do Direito e produzirá, no momento de sua aplicação, “normas”  (STRECK, 2017). 

Dessa forma, enquanto a “interpretação como um ato de conhecimento” se refere a 

uma questão meramente sintática, uma vez que produz proposições que se interrelacionam 

de uma maneira lógico-formal, a “interpretação como um ato de vontade” revela o problema 

semântico existente na aplicação de um “signo linguístico”, pois conduz ao espaço de 

escolha do intérprete (STRECK, 2017). 

No que tange a “interpretação como um ato de conhecimento”, Kelsen pode ser 

considerado um cognitivista epistêmico e, concomitantemente, como um não cognitivista 

ético, na medida em que acredita que é possível que o intérprete da norma jurídica 

(considerado aqui como aquele para o qual a norma é direcionada) conheça o que ela 

prescreve, apesar de não considerar que tais normas possam ser classificadas como boas ou 

ruins, e justas ou injustas (STRECK, 2020). 

Já no âmbito da “interpretação como um ato de vontade”, o autor austríaco pode ser 

considerado como um não cognitivista, uma vez que considera que, no momento da 

aplicação do Direito, a definição de sentido está condicionada a um ato de vontade suspenso 

no tempo e no espaço, que possui efeito vinculante (presumível por toda a sociedade) 

assentado sobre a competência da autoridade que estabeleceu o ato (STRECK, 2020). 

Assim, o “grande X da questão” constante do polêmico capítulo VIII da “Teoria 

Pura do Direito” kelseniana reside nessa atribuição de liberdade para que o juiz decida da 

maneira que lhe aprouver, ou seja, na problemática afirmação de que o juiz “cria direito 

novo”, e não deve se restringir, se quer, ao conteúdo das normas presentes da “moldura 

normativa” (STRECK, 2017).  

A indiferença da teoria kelseniana reside, portanto, no fato de que, apesar de o autor 

constatar a impossibilidade de haver um controle racional da interpretação jurídica, ele 
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simplesmente deixa a aplicação do Direito à sorte de discricionariedades e decisionismos 

judiciais, justificando não ser essa uma preocupação da análise metodológica proposta em 

sua obra (STRECK, 2017).  

É por isso que aplica-se à teoria kelseniana a crítica feita por Dworkin (2014), em 

sua obra “O império do Direito”, sobre o positivismo normativista de Hart, no sentido de 

que os expoentes de tal corrente teórica acabaram sendo “picados fatalmente pelo aguilhão 

semântico” ao ampliarem o problema semântico do Direito. 

Uma outra crítica apontada por Dworkin quanto ao positivismo jurídico e que pode 

ser aplicada à teoria kelseniana se refere ao fato de que tal corrente teórica reduz o direito a 

um sistema de regras, ignorando a função que os princípios jurídicos devem exercer no 

ordenamento jurídico (DWORKIN, 2014). Isto porque, Kelsen não faz nenhuma menção aos 

princípios jurídicos enquanto parte da sua estrutura normativa. Na visão do autor,  as normas 

sempre traduzirão regulamentações positivas e negativas, visando ordenar, conferir poder ou 

competência e permitir (KELSEN, 1998). 

Nesse sentido, os únicos princípios mencionados por Kelsen em sua Teoria Pura 

do Direito são aqueles definidos por Rafael Tomaz de Oliveira como “princípios jurídicos 

epistemológicos”, ou seja, como elementos informadores do sofisticado projeto 

epistemológico que Kelsen dispõe em sua obra para determinar o direito como uma ciência 

positiva. Assim, são exemplos de tais estruturas no âmbito da teoria kelseniana o “princípio 

da imputação” e o “princípio da causalidade”, citados como elementos organizadores do 

“mundo jurídico” (OLIVEIRA, 2008; KELSEN, 1998). 

Citando as pesquisas de Warat, Streck assevera que Kelsen realizou certo tributo 

epistemológico a Carnap quando ignorou a realização do fenômeno jurídico no plano 

concreto e se preocupou apenas com a ordem das proposições jurídicas (ciência jurídica) 

(WARAT, 1983; apud, STRECK, 2017). Segundo ele, nos termos propostos por Manfredo 

Oliveira,  

também Carnap excluía de sua construção teórica a análise dos enunciados chamados 

pragmáticos: para Carnap, apenas a sintaxe e a semântica eram as dimensões da 

linguagem que interessavam ao labor filosófico. A pragmática, sendo uma ciência 
empírica, estava excluída da filosofia. Kelsen, portanto, privilegiou, em seus esforços 

teóricos, as dimensões semânticas e sintáticas dos enunciados jurídicos, deixando a 

pragmática para um segundo plano: o da discricionariedade do intérprete 

(OLIVEIRA, 2001; apud, STRECK, 2017, p. 39). 

 

Posto isto, apesar de haver certa divergência teórica sobre isso, percebe-se que 
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Kelsen sofreu a influência de diversos autores16 neopositivistas do Círculo de Viena, que 

propunham a construção de uma linguagem lógica (metalinguagem), que não se deixasse 

influenciar pelos subjetivismos da linguagem natural. Por conta disso é que a teoria 

kelseniana se distingue das demais teorias positivistas, uma vez que ela trata do discurso 

científico sobre a lei (enquanto linguagem objeto) e o Direito (enquanto metalinguagem), 

com o objetivo de isolar a ciência jurídica de elementos da psicologia, sociologia, ética, etc.  

Assim sendo, é possível citar, no mínimo, três influências neopositivistas na teoria 

kelseniana, que vão desde a cisão entre linguagem natural e metalinguagem até a construção 

de uma metalinguagem através de critérios lógicos, tomando por base a experiência empírica 

(STRECK, 2017). 

Além disso, a teoria kelseniana também fora influenciada pelo neokantismo17 das 

Escolas de Marburgo e Baden, e isso fica evidente com o dualismo metódico (ser/dever ser) 

utilizado em sua obra, bem como pela premissa de que o conhecimento é um ramo autônomo 

e capaz de construir o seu objeto de estudo de maneira isolada ou “pura” (STRECK, 2020). 

Por todo o exposto, faz-se mister tomar como ponto de partida o fato de que a Teoria 

Pura do Direito kelseniana inaugura o problema da indeterminação do Direito, remetendo o 

positivismo jurídico à questão da discricionariedade judicial. Dessa maneira, apesar de o 

jurista austríaco demonstrar ser indiferente ao problema relacionado a aplicação do Direito, 

é ele que identifica o fato de que os juízes realizam uma tarefa de “política jurídica”, ou seja, 

ele identifica o problema para o qual, num momento posterior, os princípios serão dados 

como solução.  

Concomitantemente, no entanto, a partir das interpretações equivocadas que fazem 

de sua obra, a teoria kelseniana fomenta o equívoco principiológico no âmbito da teoria 

jurídica brasileira, uma vez que dá azo a “perseguição teórica” que fora criada sobre a figura 

do “juiz boca da lei”, justificando, assim, todo e qualquer tipo de abertura interpretativa no 

momento de aplicação do Direito. 

 

                                                   
16 Streck cita como exemplos de autores representantes do neopositivismo lógico do Círculo de Viena que 

influenciaram Kelsen: “Wittgestein I, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Herbert Feigl, Philipp Frank, 

Friedrich Waissman, Hans Hahn” (STRECK, 2017, p. 287). 
17 Conforme afirma Rafael sobre a influência de Kant na teoria kelseniana: “Kelsen opera, em sua Teoria Pura, 

algo análogo ao que fez Kant em sua Crítica da Razão Pura. Se Kant ocultou a coisa em si, na tentativa de salvar 
a metafísica, terminou por reduzi-la a um problema da razão prática. Kelsen também quer liberar o direito da 

metafísica, e com isso fica apenas com a razão teórica, reduzindo toda atividade humana que envolve o processo 

interpretativo e aplicativo do direito à uma dimensão prática, inapreensível pelos meios racionais” (OLIVEIRA, 

2008, p. 180). 
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3.1.2. A divisão entre easy cases e hard cases: Hart e a consagração da discricionariedade 

judicial 

 

Seguindo a linha do reconhecimento das convicções pessoais do julgador no 

momento da aplicação do Direito, o jurista Herbert Hart pode ser definido como o primeiro 

positivista normativo “pós-kelseniano”. A sua aproximação a esta corrente positivista é 

evidenciada pelo fato de o autor realizar uma separação entre Direito e Moral e por 

apresentar a discricionariedade judicial como uma característica intrínseca ao sistema 

jurídico. 

Em sua obra “O Conceito de Direito”, tomando por base a teoria da linguagem de 

Wittgenstein, Hart reconhece que os enunciados jurídicos carregam consigo uma textura 

aberta que é própria da linguagem, de maneira a concluir que o Direito também possui essa 

textura aberta (KOZICKI; SANCHES, 2012). Partindo desse pressuposto, Hart atribui às 

normas jurídicas a característica da indeterminação e classifica o sistema jurídico como 

incompleto. 

Nesse sentido, apesar de ambos enxergarem a discricionariedade como uma 

solução, enquanto para Kelsen a incompletude sistêmica advinha do fato de que toda norma 

possui um caráter de generalidade que a faz depender de um ato de vontade do intérprete, 

para Hart essa incompletude advém da própria linguagem. Além disso, diferentemente de 

Kelsen, Hart constrói a sua obra tomando por base a teoria das fontes sociais, de maneira 

que ele não realiza uma cisão entre a ciência jurídica e o Direito e, assim, acredita que exista 

uma influência sociológica no Direito (STRECK, 2017). 

Para Hart (1998), a incerteza é um elemento intrínseco às normas jurídicas e decorre 

diretamente do fato de que o Direito se utiliza da linguagem que é por si mesma 

indeterminada. Tendo isso em conta, o autor inglês acredita ser impossível que uma norma 

preveja especificamente todas as hipóteses capazes de abarcar os casos concretos. 

Assim, ele define o Direito como uma prática social complexa (regra de 

reconhecimento) que é válida independentemente de ser aceita moralmente, de maneira que, 

diante da indeterminação semântica das regras, o único caminho possível para decisão seria 

o da discricionariedade judicial (OLIVEIRA, 2008). 

Partindo do entendimento de que todas as normas jurídicas possuem um “núcleo 

duro de significado” e uma “zona de penumbra”, Hart executa a sua divisão entre easy cases 

(casos fáceis) e hard cases (casos difíceis), no sentido de que os casos fáceis são aqueles  

situados no “núcleo duro” para os quais existe uma regra a ser aplicada por meio de um 
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simples raciocínio silogístico. Para esses easy cases (casos fáceis), portanto, não haveria 

dúvidas no momento de aplicação do Direito, de maneira que todos os intérpretes estariam 

de acordo com a regra a ser aplicada à situação (HART, 1998). 

Já os casos difíceis, Hart (1998) define como aqueles que surgem diante de uma 

situação imprevista, situando-se entre o “núcleo duro de significado” e a “zona de 

penumbra”, ou seja, entre aquilo que é extremamente claro e a hipótese absurda. Assim, para 

a resolução desses casos, como não há uma resposta correta, o juiz deverá realizar uma 

avaliação dos interesses conflitantes e escolher uma dentre as soluções possíveis para a 

situação. 

Nesse sentido, os casos difíceis podem ser caracterizados como aqueles para os 

quais 

a solução deveria ser dada a partir de um critério aproximativo de analogia com os 

casos de fácil aplicação da regra. Nesse âmbito aproximativo-analógico, os juízes 

possuem discricionariedade para escolher a melhor interpretação e sua construção a 

partir da linguagem jurídica (OLIVEIRA, 2008, p. 174-175). 

 

Assim, Hart (1998) reconhece que a discricionariedade é uma alternativa a ser 

adotada pelos tribunais diante dos casos difíceis, seja para esclarecer as expressões vagas, 

diminuir as incertezas legais ou para impedir a aplicação de normas vagas que os precedentes 

tenham porventura consagrado.  

Indo mais além, o autor inglês chega, inclusive, a admitir que há casos que revelam 

situações não regulamentadas juridicamente nas quais o juiz poderá tomar uma decisão 

antecipadamente e somente buscar a norma jurídica para fundamentar o que decidiu com 

base em suas convicções pessoais. No entanto, o jurista assevera que o intérprete só deverá 

proceder nesse sentido diante de situações específicas para as quais o Direito não tenha uma 

resposta e, além disso, não poderá abusar dessa prerrogativa para introduzir reformas 

legislativas, sob pena de esse “poder criativo” vir a se tornar arbitrário (HART, 1998). 

Posto isto, a teoria hartiana, tendo em vista as incapacidades humanas relativas ao 

desconhecimento perante o futuro e a indeterminação de propósitos, conclui que a linguagem 

é também indeterminada. Ipso facto, o ordenamento jurídico, como fruto dessa linguagem, 

é constituído por normas com textura aberta, que carregam consigo o caráter da 

incompletude e são dependentes de um “poder criativo” por parte dos juízes. Assim, o 

reconhecimento de um ordenamento lacunoso justifica que a função meramente declarativa 

da jurisdição abra espaço para a prerrogativa judicial de criação do Direito.  

De outra monta, o ambiente acadêmico anglo-saxão de Herbert Hart também 
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formou um jurista fatalmente contrário ao positivismo jurídico, qual seja, o autor Ronald 

Dworkin, um dos mais conhecidos críticos18 da teoria desenvolvida por Hart em “O 

Conceito de Direito”. O jusfilósofo norte-americano iniciou sua crítica aos “hard cases” 

(casos difíceis) hartianos em artigo publicado originalmente na Revista da Faculdade de 

Direito de Harvard no ano de 1975, tendo a tese ganhado robustez quando incorporada 

posteriormente ao seu livro “Levando os Direitos a sério”. 

Assim, acreditando que a dimensão pragmática disposta na teoria de Hart não 

poderia dar conta da validade do Direito, uma vez que estava limitada a um critério formal 

e desprovido de conteúdo, Dworkin busca rebater a tese hartiana que caracteriza o Direito 

como um sistema parcialmente indeterminado ou incompleto, sustentando que essa 

concepção é ilusória, uma vez que, a incompletude não está no Direito em si, mas sim, na 

imagem que o positivismo hartiano criou sobre ele (STRECK, 2020; OLIVEIRA, 2008). 

A partir disso, o autor norte-americano traça a sua crítica ao poder discricionário 

que Hart dispõe como necessário para resolução dos hard cases (casos difíceis), rejeitando 

a ideia de que os juízes devem criar direito novo ao invés de aplicar o direito já 

preestabelecido. Isto porque, para Dworkin, o ordenamento jurídico é um todo coerente e 

completo, não havendo que se falar em “lacunas” ou “vaguezas”, de maneira que a aplicação 

do Direito por parte dos juízes deve ser um ato interpretativo, e não, discricionário.  

Essa ideia de completude sistêmica defendida por Dworkin representa uma 

superação da teoria positivista e sua redução do Direito a um modelo de regras. Nesse 

sentido, o autor vai mais além e sustenta que existe um universo para além das regras capaz 

de auxiliar os juízes a decidirem os casos difíceis sem que se caia na discricionariedade. Para 

ele, essa limitação da discricionariedade no momento da decisão deve ser dada por padrões 

de conduta, que ele denomina “princípios” (OLIVEIRA, 2008). 

Assim, Dworkin (2010) explica que, nos casos difíceis, em que nenhuma regra 

estabelecida dita uma decisão em qualquer direção, pode parecer que uma decisão apropriada 

possa ser gerada com base em princípios implícitos, ou seja, com base em padrões de conduta 

que irão constituir-se como verdadeira justificativa moral para a decisão judicial. 

Em síntese, conforme indica o próprio Hart no posfácio de sua obra “O Conceito 

de Direito”, são três as principais críticas que Dworkin apresenta à sua concepção de poder 

                                                   
18 Apesar de Dworkin ter sucedido Hart nas disciplinas que este lecionava na Universidade de Oxford (Inglaterra), 

é evidente a divergência teórica que existe entre os juristas. Um exemplo disso é que Hart, mesmo após a 

publicação da trigésima segunda edição de “O Conceito de Direito”, acrescentou um pós-escrito à obra visando 

responder, sobretudo, às críticas que Dworkin havia lhe direcionado (KOZICKI; SANCHES, 2012.). 
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discricionário, quais sejam: i) “que esta concepção é uma falsa descrição do processo judicial 

e do que os tribunais fazem nos ‘casos difíceis’”; ii) que ela dá “apoio a uma forma de criação 

de direito que é antidemocrática e injusta”; iii) que o poder criativo dos juízes pode resultar 

em “uma forma de legislação retroactiva ou de criação de direito ex post facto, a qual é, com 

certeza, considerada, de forma geral, como injusta” (HART, 1998, p. 336-339).  

Quanto a primeira crítica, Hart (1998) explica que Dworkin entende que quando as 

partes se dirigem a justiça estatal visando a solução de um caso concreto, elas presumirão 

que o juiz decidirá com base no direito existente, tendo em conta que a resposta para o caso 

em questão já existe e somente precisará ser descoberta pelo intérprete. De tal constatação 

decorre a segunda crítica, uma vez que a permissão para que o juiz se afaste do direito 

existente para exercer o seu poder criativo acaba sendo antidemocrática, uma vez que o 

Poder Judiciário não é uma instância eleita pelo povo, tal como ocorre com o Poder 

Legislativo.  

Quanto à terceira crítica, Dworkin acredita que o poder criativo dos juízes gere uma 

legislação “ex post facto”, entendendo que as partes envolvidas no “caso difícil” serão 

surpreendidas por um direito novo, uma vez que, no momento em que houve a prática da 

ação contrária ao ordenamento jurídico, ainda não havia aquela lei. Assim sendo, o jurista 

sustenta haver uma aplicação retroativa de uma nova lei ao caso concreto, tendo em conta 

que o juiz criou o direito após o fato (HART, 1998).  

Dessa forma, tendo em vista as críticas de Dworkin, Hart, no posfácio da sua obra 

“O Conceito de Direito” reserva um espaço para construção de sua resposta, contra 

argumentando certos pontos e reconhecendo outros. Dentre os pontos que o autor inglês 

reconheceu, Streck destaca aquele que fez com que ele passasse a considerar-se um 

positivista moderado (positivista inclusivo)19, qual seja, a aceitação de que a regra de 

reconhecimento deve incorporar princípios de justiça ou valores substantivos (STRECK, 

2020). 

No entanto, apesar de admitir a existência dos princípios no Direito, Hart não 

considera que eles consigam resolver o problema dos “casos difíceis”, entendendo que eles 

não seriam capazes de afastar a discricionariedade judicial, uma vez que tais padrões de 

conduta não são dispostos de maneira hierarquizada pelo ordenamento jurídico (como ocorre 

com as regras), não podendo o juiz, portanto, aplicá-los sem essa previsão.  

O fato é que Hart só passa a tratar efetivamente sobre princípios no posfácio do seu 

                                                   
19 Streck destaca que também após as críticas de Dworkin à Hart, os autores positivistas passaram a dividir-se entre 

exclusivistas ou inclusivistas (STRECK, 2017). 
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livro “O Conceito de Direito”, em resposta às críticas dworkinianas. O autor afirma que 

Dworkin foi o primeiro crítico a defender a tese de que os princípios jurídicos somente 

poderiam ser incluídos em sua teoria do direito à custa de uma renúncia às influências do 

positivismo jurídico. Isto porque, segundo o jurista norte-americano, uma teoria que 

defendesse um direito baseado em princípios não conseguiria se manter coerente com a tese 

hartiana de que o direito é um sistema que se “identifica através de critérios fornecidos pela 

regra de reconhecimento, aceite na prática dos tribunais, ou que os tribunais exercem um 

poder de criação do direito genuíno, embora intersticial, ou poder discricionário” (HART, 

1998, p. 321). 

Nesse sentido, acolhendo parcialmente as críticas a ele destinadas, Hart assume que 

tenha ignorado os princípios jurídicos em sua teoria, mas, no entanto, desconsidera que a sua 

referência aos princípios deverá necessariamente implicar no abandono ao “moderno 

positivismo jurídico” que a sua obra propõe (HART, 1998). É, portanto, no posfácio de “O 

Conceito de Direito” que nasce a ideia reducionista de princípios jurídicos enquanto 

enunciados gerais, de caráter abstrato e estrutura aberta, que ao invés de servirem como 

limitadores da discricionariedade judicial, acabam proporcionando-a. É também a partir de 

então que nasce a cisão estrutural entre regras e princípios. 

Até aqui, vê-se que, quando o positivismo jurídico normativo se depara com a 

contradição entre as proposições subjetivistas de seus postulados e os princípios jurídicos, 

ele absorve tais enunciados e acaba corrompendo a função que eles devem exercer no 

ordenamento jurídico. Tanto é assim que o próprio Hart, ao realizar uma cisão estrutural 

entre regras e princípios, dispõe que, enquanto as regras possuem um caráter “tudo ou nada”, 

os princípios são “não conclusivos”, de maneira que o autor encontra dois aspectos de 

distinção estrutural entre tais enunciados: 

O primeiro é uma questão de grau: os princípios são, relativamente às regras, extensos, 

gerais ou não específicos, no sentido de que, com frequência, aquilo que seria 

encarado como um número de regras diferentes pode ser apontado como 

exemplificações ou ilustrações de um único princípio. O segundo aspecto reside em 

que os princípios, porque se referem mais ou menos explicitamente a um certo 

objectivo, finalidade, direito ou valor, são encarados, a partir de certo ponto de vista, 

como desejáveis de manter ou de ser objecto de adesão [...] (HART, 1998, p. 322). 

 

Assim sendo, advém de Hart essa ideia multiplicada pelas teorias positivistas – e, 

de maneira inconsciente, também pelas teorias pós-positivistas (não positivistas), como é o 

caso da teoria neoconstitucionalista brasileira – de que os princípios jurídicos não possuem 

autoridade dentro do ordenamento jurídico, ou seja, de que os princípios jurídicos não 

possuem caráter normativo. Por conta disso, mesmo a essa quadra da história, a existência 
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de tais enunciados é amplamente reconhecida, mas, no entanto, ainda se desconhece a 

importância do papel que eles devem exercer no âmbito da aplicação do Direito. 

Outra herança da teoria hartiana que ainda não fora superada é a equívoca cisão 

entre easy cases (casos fáceis) e hard cases (casos difíceis) que, conforme alerta Streck, é 

recepcionada de maneira acrítica pelas teorias discursivo-procedurais, sendo verificada tanto 

em Habermas e Günther, quanto em Alexy e Atienza (STRECK, 2017). 

Essa cisão é problemática na medida em que ignora a existência de uma pré-

compreensão antecipadora de sentido, considerando a possibilidade de o procedimento do 

discurso fundamentador da decisão judicial partir de um marco zero. Assim, Streck explica 

que é “como se um easy case fosse um easy case em si (como se contivesse uma essência) 

ou como se ele mesmo não pudesse ser um hard case ou, ainda, se essa aferição do que seja 

um easy case pudesse ser feita previamente, proceduralmente” (STRECK, 2017, p. 330). 

Tal cisão, portanto, é fruto de uma dupla estrutura da linguagem proveniente de um 

ideal metafísico que já deveria ter sido superado pelo direito a partir do segundo giro 

ontológico-linguístico sofrido pela filosofia. O que se quer com isso dizer é que, assim como 

Dworkin colocou que a indeterminação do Direito não passa de uma imagem criada pelo 

positivismo hartiano, a caracterização “fácil” e “difícil” não pertence ao caso concreto em 

si, sendo apenas uma imagem criada pelo intérprete, com base em sua pré-compreensão 

antecipadora de sentido. 

 

3.1.3. A ponderação alexyana e a falha tentativa de superação da discricionariedade 

judicial 

 

O jurista alemão Robert Alexy é um dos principais representantes das teorias 

procedurais-argumentativas e surge num cenário em que a Jurisprudência dos Valores 

assume a preponderância no âmbito das decisões judiciais emitidas pelo Tribunal 

Constitucional alemão, tendo em vista o argumento “reductio ad factum” no sentido de que 

a legalidade extremamente fechada contribuiu para a legitimação dos horrores cometidos 

durante o regime totalitário na Alemanha nazista (STRECK, 2017).  

Assim sendo, o Tribunal Constitucional alemão passou a adotar um direito distinto 

da lei, recorrendo a critérios decisórios encontrados fora da estrutura da legalidade abstrata 

e baseados em valores. Nesse contexto é que o autor Robert Alexy, tendo atuado por muitos 

anos junto ao aludido Tribunal, apresenta a sua teoria dos direitos fundamentais (que ele 

equipara a princípios) como uma metodologia de fundamentação para as decisões judiciais 
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do Tribunal constitucional alemão, objetivando resolver os casos nos quais os direitos 

fundamentais colidem uns com os outros (STRECK, 2017; BARBA, 2018). 

A teoria alexyana, portanto, se destaca por propor a introdução de aspectos 

valorativos na estrutura jurídica através de um complexo procedimento que acaba sendo alvo 

de diversas críticas doutrinárias por não enfrentar de maneira suficiente a discricionariedade 

judicial. Nesse sentido, apesar de Alexy propor o enfrentamento aos polêmicos temas da 

fundamentação e da discricionariedade das decisões judiciais, ele acaba sucumbindo à 

crença na indeterminação do Direito, assim como fizeram os positivistas pós-exegéticos.  

Insta ressaltar que tal postura de enfrentamento da teoria alexyana decorre do fato 

de que este escreve sua Teoria da Argumentação Jurídica após a reformulação do 

positivismo jurídico proposta por Hart e o debate Hart-Dworkin acerca da discricionariedade 

judicial. No entanto, apesar disso, Alexy falha ao apostar em um conceito de norma de matriz 

kelseniana e insistir na cisão hartiana entre casos fáceis e casos difíceis, demonstrando, 

assim, que, na verdade, não compreendeu bem a crítica dworkiniana ao positivismo jurídico 

(OLIVEIRA, 2008). 

A prova disso é que Alexy também é picado pelo “aguilhão semântico” mencionado 

por Dworkin, uma vez que, em sua Teoria dos Direitos Fundamentais conceitua a norma 

jurídica como a estrutura que propõe um dever-ser, designando como uma pessoa deva se 

comportar ou direcionar o seu agir. No entanto, apesar de tal aproximação conceitual, o 

jusfilósofo alemão se esforça para afastar a sua concepção normativa da teoria kelseniana, 

excluindo toda a dimensão científico-objetiva que pudesse atrapalhar a sua proposta de 

introdução dos valores no âmbito da ciência do direito (OLIVEIRA, 2008). 

Alexy também se afasta da teoria kelseniana na medida em que substitui o conceito 

de interpretação do autor austríaco pelo conceito de argumentação racional baseada no 

discurso prático. Para ele, a argumentação jurídica se constitui uma atividade linguística e, 

por isso, pode ser nomeada de maneira genérica como “discurso”. Nesse sentido, a teoria 

alexyana parte do pressuposto de que todo discurso sobre o direito trata-se de um caso 

especial do discurso prático em geral (OLIVEIRA, 2008). 

Assim, enquanto caso especial do discurso prático em geral, o discurso jurídico 

sofre limitações sistêmicas no momento em que é articulado em enunciados normativos 

(deônticos). Essa limitação faz com que a argumentação jurídica, por vezes, seja insuficiente 

e dependente de argumentos do discurso prático geral, circunstância que justificaria a 

introdução dos argumentos baseados em valores no discurso jurídico. O discurso prático 

geral funciona, portanto, como verdadeira pretensão de correção do discurso jurídico, 
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buscando fundamentar racionalmente o ordenamento jurídico, não através de uma razão 

pura, como queria Kelsen, mas sim, através de uma razão prática de jaez axiológico 

(OLIVEIRA, 2008). 

A imbricação do discurso prático geral no âmbito da teoria alexyana acarreta em 

um discurso jurídico que assume uma dimensão de sentido deôntica (composta por dois tipos 

de enunciados: regras e princípios) e uma dimensão de sentido axiológica (também 

composta por dois tipos de enunciados: regras de valoração e critérios de valoração, que 

representam o valor em si) (OLIVEIRA, 2008). 

Partindo da classificação de regras e princípios como normas deônticas, Alexy 

realiza uma cisão entre os dois tipos de enunciados, objetivando, justamente, diminuir o 

espaço de influência dos valores (ou o espaço de atuação do discurso prático) no âmbito da 

argumentação jurídica. Assim sendo, ele conceitua os princípios como mandados de 

otimização, situados além do proibido e do permitido, a serem aplicados em maior ou menor 

grau a depender das possibilidades jurídicas e fáticas do contexto no qual estão inseridos 

(OLIVEIRA, 2008; ALEXY, 2019). 

Já as regras, são definidas pelo autor alemão como mandados de definição, a serem 

aplicadas conforme a lógica do “tudo-ou-nada”, ou seja, a serem aplicadas diretamente ao 

caso concreto a partir de um simples raciocínio silogístico-dedutivo, dado através do método 

da subsunção. Nesse sentido, seguindo a mesma dinâmica hartiana, em Alexy também é 

possível dizer que as regras deverão ser aplicadas para os casos fáceis, através do que ele 

denomina de justificação interna do próprio sistema jurídico, como é o caso, por exemplo, 

da aplicação de métodos tradicionais de interpretação, tais como, os critérios cronológico e 

da anterioridade e especialidade (OLIVEIRA, 2008; ALEXY, 2019). 

Assim, ao passo que não haveriam discricionariedades quando na aplicação das 

regras, é na figura dos princípios que se concentram os problemas atinentes à indeterminação 

do direito, uma vez que estes apresentam um caráter oposicional e entram constantemente 

em rota de colisão, gerando um conflito a ser resolvido através do que Alexy denomina como 

procedimento da ponderação (ALEXY, 2019). 

Nesse sentido, também é possível fazer uma associação entre os casos difíceis 

hartianos e a aplicação dos princípios em Alexy, uma vez que, para este, os casos que 

envolvem a aplicação de um princípio são aqueles que devem ser resolvidos por meio de 

uma justificação externa, com função adjudicadora do discurso jurídico, ou seja, são aqueles 

que envolvem a determinação de uma solução através da ponderação (OLIVEIRA, 2008; 

ALEXY, 2019). 
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Em conformidade com isso, o procedimento da ponderação alexyana é o ponto 

chave para compreender como o autor acredita que os juízos valorativos podem ingressar no 

sistema jurídico, uma vez que é ela que cumprirá a pretensão de correção da sua teoria, 

possibilitando a influência do discurso prático geral no discurso jurídico.  

Sobre a ponderação alexyana, é importante ressaltar que seu procedimento – 

contrariamente ao que prega boa parte da doutrina jurídica brasileira –, não resulta em uma 

aplicação direta de princípios ao caso concreto. Ao invés disso, a ponderação resolverá o 

conflito principiológico através da determinação de uma regra (denominada regra da 

ponderação) a ser subsumida ao caso concreto (STRECK, 2017).  

Assim, para que o procedimento da ponderação tenha como resultado essa regra a 

ser subsumida ao caso concreto, Alexy dispõe da denominada “máxima da 

proporcionalidade”, que dispõe de etapas procedimentais a serem seguidas pelo intérprete 

diante do conflito principiológico. Essa “máxima da proporcionalidade” é composta por três 

máximas parciais ou submáximas, quais sejam: a adequação, a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito (STRECK, 2017; BARBA, 2018). 

A submáxima da adequação possui a finalidade de estabelecer uma relação entre o 

meio empregado e a finalidade a ser atingida através da avaliação de hipóteses comprovadas 

ou prováveis, de modo que, deverá levar o intérprete a avaliar se a aplicação do princípio em 

jogo é factualmente possível ou se determinado meio é ou não idôneo ou apropriado. Assim 

sendo, a aplicação de tal submáxima resultará na não aplicação dos meios que impeçam a 

realização de um ou mais princípios sem promover os objetivos finalísticos para os quais 

foram adotados (STRECK, 2017; BARBA, 2018). 

Quanto à submáxima da necessidade, segue-se que visa estabelecer que o intérprete 

deverá avaliar se a norma a ser empregada no caso em questão é o meio mais benéfico para 

o seu destinatário. Nesse sentido, na hipótese de haverem dois meios de promover o mesmo 

princípio, a decisão deverá recair sobre o meio menos gravoso, que melhore a posição de 

uma das partes sem prejudicar a situação das demais. Entretanto, o autor alemão assevera 

que, no caso de os custos serem inevitáveis, a solução deverá ser dada a partir da 

proporcionalidade em sentido estrito (STRECK, 2017; BARBA, 2018). 

Já a submáxima da proporcionalidade em sentido estrito, segue-se que servirá para 

garantir a operacionalidade dos princípios como mandamentos de otimização, visando a sua 

ampla realização diante das possibilidades jurídicas. Desse modo, tal submáxima se refere a 

ponderação dos valores jusfundamentais propriamente ditos e equivale a denominada “Lei 

do Sopesamento”, que está no sentido de que quanto maior for o grau de não satisfação de 
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um princípio, maior será a importância de aplicação do outro princípio colidente (STRECK, 

2017; BARBA, 2018). 

A “Lei de Sopesamento” é responsável por especificar os modos pelos quais um 

determinado princípio terá prevalência sobre o outro, em um esquema que é resumido por 

Rafael Giorgio Dalla Barba da seguinte maneira: 

a questão apresenta, de um lado, um determinado princípio (Pi) que sofre uma 

intervenção (I) de determinado grau (Ipi); do lado contrário, encontra-se um segundo 
princípio (Pj) cuja importância (W) se contrapõe (WPj) na colisão. Esse conflito exige, 

em ambos os lados, a verificação de circunstâncias concretas para a decisão do caso 

concreto (C), mesmo que explicite uma redundância (entre IPiC e WPjC) na fórmula 

do peso arquitetada por Alexy (BARBA, 2018, p. 77) 

 

Desse modo, a “Lei de Sopesamento” deve levar em conta três premissas, quais 

sejam: i) o grau de não satisfação de um dos princípios colidentes; ii) a importância da 

satisfação de um dos princípios colidentes; iii) se a importância da satisfação do princípio 

colidente justifica a não satisfação do outro (ALEXY, 2019; BARBA, 2018). 

Posto isto, com relação à ponderação alexyana, conclui-se que, por não haver 

hierarquia entre os princípios (mandados de otimização), ocorre que eles sempre possuirão 

um caráter oposicional e acabarão colidindo diante dos casos difíceis. Assim, para que seja 

dada uma solução ao caso concreto, deverá ser aplicada a ponderação para determinação de 

qual princípio irá prevalecer, gerando, então, uma regra a ser aplicada ao caso concreto. 

Nesse sentido, é durante a etapa de justificação do procedimento da ponderação que haverá 

a aplicação da Lei de Sopesamento, que atuará testando a verificabilidade do princípio a ser 

aplicado no caso em questão.  

Não obstante todo o rigor metodológico e o complexo procedimentalismo da teoria 

alexyana, ocorre que ele acaba criando uma “ponderação discricionária” ou um “uso 

discricionário da ponderação”20, fato que, por si só, já deslegitimaria a defesa da ampla 

utilização de seus postulados no âmbito de uma doutrina e jurisprudência que se intitulam 

“pós-positivistas”, como é o caso brasileiro (STRECK, 2017). 

A prova disso é que o próprio Alexy (2008), no posfácio da edição da tradução para 

português da sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais acabou concluindo que, embora os 

avanços representados pela sua teoria da argumentação, ela não conseguiu fugir dos 

subjetivismos, de maneira que assumiu existir uma imbricação entre o seu procedimento da 

ponderação e a discricionariedade judicial. Segundo ele, tal imbricação decorre de impasses 

                                                   
20 As expressões “ponderação discricionária” e “uso discricionário da ponderação” são utilizadas pelo autor Jürgen 

Habermas, um dos principais críticos da teoria alexyana, e mencionadas por Streck em “Verdade e Consenso” 

(STRECK, 2017, p. 273). 
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surgidos no momento do sopesamento principiológico, o que faz com que, tanto o judiciário 

quanto o legislativo não estejam livres da discricionariedade para sopesar.21 

Além disso, Streck (2017) destaca o problema da cisão estrutural alexyana entre 

casos fáceis e casos difíceis ou entre regras e princípios, que, segundo o autor, seria um 

fruto da dupla estrutura da linguagem, no sentido de que o jurista alemão acabou caindo no 

esquema sujeito-objeto típico das posturas positivistas. Segundo ele, essa cisão demonstra 

que Alexy se manteve vinculado à filosofia da consciência, ignorando, portanto, a 

impossibilidade de se substituir a razão prática para estabelecer formas a priori para lidar 

com a indeterminabilidade do direito.  

Cindir hard e easy cases é, portanto, ignorar que o compreender é uma condição de 

possibilidade para interpretação, fugindo da atribuição de sentido do que é a simplicidade ou 

a complexidade de um caso jurídico (STRECK, 2017). Isto porque a caracterização entre 

“hard” (difícil) e “easy” (fácil), longe de representar o “caso em si”, apenas diz respeito ao 

campo de possibilidade que o intérprete carrega em sua pré-compreensão, de maneira que 

um mesmo caso concreto pode se apresentar como fácil para um determinado intérprete e, 

concomitantemente, como difícil para outro (MONTEIRO, 2020). 

Assim, considerando o segundo giro ontológico-linguístico, o caso concreto deve 

superar tais atribuições de sentido e ser colocado como uma condição de possibilidade para 

uma interpretação/aplicação do direito que permita o alcance de uma resposta 

constitucionalmente adequada. Para tanto, deve-se levar em conta o “caso concreto em si”, 

que dispensa as diferenciações de complexidades a priori e entende que os atos de 

compreensão-interpretação-aplicação do direito são dados em um só momento 

(MONTEIRO, 2020). 

No mesmo sentido, a cisão alexyana entre aplicação e justificação também é 

problemática. Isto porque, em Alexy, a aplicação se dá mediante os processos de justificação 

interna (aplicação da subsunção para os casos fáceis) e justificação externa (aplicação da 

ponderação para os casos difíceis), sendo que o primeiro caso admite a adoção da clássica 

postura positivista lógico-analítica enquanto o segundo admite uma influência da moral no 

direito a partir de uma nítida função corretiva, como uma adjudicação externa ao direito 

legislado (STRECK, 2017). 

                                                   
21 O autor assume que o procedimento da ponderação está diretamente ligado à discricionariedade judicial, 

admitindo que “os direitos fundamentais não são um objeto passível de ser dividido de uma forma tão refinada que 

inclua impasses estruturais – ou seja, impasses reais no sopesamento -, de forma a torná-los praticamente sem 

importância. Neste caso, então, existe uma discricionariedade para sopesar, uma discricionariedade tanto do 

legislativo quanto do judiciário” (ALEXY, 2008, p. 611). 
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Assim, apesar de considerar a preocupação com a fundamentação da decisão 

judicial em Alexy, por si só, um avanço, Streck direciona uma crítica no sentido de que o 

autor não se preocupa com uma fundamentação existencial (pós-heideggeriana) e, assim, 

reproduz os mesmos problemas das teorias positivistas ao investir em um modelo lógico-

subsuntivo para resolução dos casos fáceis (STRECK, 2017). 

Para Rafael Tomaz de Oliveira (2008), o contexto da descoberta (aplicação) é o 

grande problema da ponderação alexyana, tendo em vista que deixa em aberto a questão do 

sujeito que irá eleger os princípios conflitantes. O autor também lança sua crítica sobre o 

fato de que não existe uma resposta precisa para o questionamento sobre “o que faz um 

princípio ser um princípio”, de maneira que o seu conceito parece ter sido construído de 

maneira abstrata e artificial somente para justificar a aplicação da ponderação. 

Desse modo, a própria estrutura da ponderação revela contrariedades, uma vez que, 

apesar de Alexy estabelecer uma distinção entre princípios e valores, ele coloca a ponderação 

(o método de aplicação dos princípios) como o procedimento pelo qual se extrai um juízo 

valorativo. Além disso, o autor inglês não se preocupa com o resultado da ponderação, 

condicionando toda a sua validade em um procedimento que se basta em si mesmo. Tais 

fatores somente evidenciam o paradigma filosófico sobre o qual a teoria alexyana está 

assentada, de maneira que acredita-se estar construindo uma razão prática que perde a sua 

essência ao ter a sua aplicação completamente vinculada a uma construção teórica, de 

maneira que o problema prático real (que é o resultado do procedimento da ponderação) 

acaba não obtendo uma resposta suficiente (OLIVEIRA, 2008). 

Assim, a teoria argumentativa alexyana, quando se utiliza da ponderação como um 

mecanismo encobridor do verdadeiro raciocínio estruturante da compreensão, ou seja, 

quando prega a necessidade de escolha de um princípio a ser aplicado ao caso concreto, 

acaba “repristinando” a velha “delegação positivista, disposta tanto na “zona de penumbra” 

hartiana quanto na “metáfora da moldura” kelseniana. Nesse sentido, independentemente da 

finalidade ou do contexto, o direito, aqui, é visto como indeterminado e o juiz é chamado a 

atuar diante das incertezas da linguagem, ignorando as descobertas do segundo giro 

ontológico-linguístico no sentido de que a linguagem não possui tais “insuficiências ônticas” 

(STRECK, 2017). 

Até aqui, conclui-se que a teoria argumentativa alexyana, apesar de não o pretender 

inicialmente, é mais uma na esteira das teses que retiram a autonomia do sistema jurídico 

ao insistirem na indeterminação do direito e o submeterem à sorte das discricionariedades e 

arbitrariedades dos intérpretes. Assim sendo, a aludida teoria não se coaduna com a era dos 
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princípios constitucionais, uma vez que enxerga os princípios como estruturas normativas 

deficientes. Em Alexy, longe de resolver o problema das regras, os princípios são o 

problema. Para ele, ao invés de servirem como limitadores do poder discricionário dos 

juízes, os princípios proporcionam (e justificam) essa atuação discricionária.  

 

3.1.4. A resposta correta dworkiniana: os princípios como introdução do mundo 

prático no direito 

 

O autor Ronald Dworkin representa uma marco para a teoria jurídica, sendo um 

dos precursores da crítica ao positivismo jurídico e destacando-se por ser um dos únicos 

juristas que, de fato, se propôs a encontrar uma resolução para o problema da 

indeterminabilidade do direito e da discricionariedade judicial.  

Em seu livro Levando os Direitos a Sério, o jusfilósofo norte-americano introduziu 

a tese de que uma teoria geral do direito deveria ser, concomitantemente, normativa (dispor 

de uma teoria da legislação e da decisão judicial) e conceitual (utilizar-se de uma filosofia 

da linguagem) (DWORKIN, 2010; MOTTA, 2018). 

Assim, Dworkin se afasta da concepção positivista que reduz o Direito a um sistema 

de regras que estariam constantemente em conflito com as pautas morais. Isto porque, para 

ele, o Direito é um verdadeiro ramo da moralidade política que, por sua vez, decorre da 

própria moralidade pessoal. Nesse sentido, o autor defende que há uma relação de 

circularidade entre o Direito e a Moral, no sentido de que a inserção da moralidade política 

no sistema jurídico é uma etapa necessária ao alcance da verdade. Por conta disso, o Direito 

incluirá tanto regras criadas conforme as práticas sociais quanto princípios que justifiquem 

a aplicação de tais regras em conformidade com a moralidade política (DWORKIN, 2016; 

MOTTA, 2018). 

Uma das questões centrais da teoria dworkiniana sobre o direito se situa no célebre 

debate Hart/Dworkin – já mencionado no presente capítulo –, no qual o autor apresenta a 

sua crítica ao positivismo jurídico, através da proposição do que denominou como 

interpretativismo. Assim, a partir da publicação do seu artigo O Modelo de Regras I (1967), 

Dworkin direciona as suas críticas a obra O Conceito de Direito, de Hart, justificando ser a 

teoria uma das mais influentes versões contemporâneas do positivismo jurídico 

(DWORKIN, 2017; MOTTA, 2018). 

Ressalte-se aqui que, apesar de tanto Dworkin quanto Hart identificarem uma 

relação entre o direito e a estrutura da linguagem, somente Dworkin acompanha o giro 
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ontológico-linguístico, ou seja, somente Dworkin segue a perspectiva gadameriana no 

sentido de que uma interpretação jurídica, para ser correta, deve assumir um papel 

construtivo, caracterizado pela fusão entre os horizontes do texto e os horizontes do 

intérprete. Nesse sentido, o autor supera a o esquema metafísico sujeito-objeto e situa a 

interpretação como uma atividade histórica e intersubjetiva, absorvendo a máxima 

gadameriana de que, ao invés de o intérprete dizer algo sobre o texto normativo (aqui 

considerado como um evento), é preciso que ele deixe que o texto o diga algo.  

O argumento inicial da crítica dworkiniana à teoria de Hart é no sentido de que o 

direito não se resume a um modelo de regras, de maneira que a atividade do intérprete não 

poderia estar limitada apenas a aplicação de tais enunciados aos casos fáceis e a adoção de 

uma postura discricionária nos casos difíceis, uma vez que o Direito é composto também por 

princípios, que Dworkin enxerga como suficientes para que seja estabelecida uma decisão, 

mesmo nos casos considerados difíceis (DWORKIN, 2014; MOTTA, 2018). 

O autor sustenta haver uma diferença lógica entre regras e princípios, no sentido de 

que, enquanto as regras se excluem reciprocamente, os princípios possuem uma dimensão 

de peso ou importância (MOTTA, 2018). No entanto, é importante destacar que ele realiza 

uma diferenciação, e não, como o fez Alexy, uma cisão entre regras e princípios. Isto porque 

a diferenciação dworkiniana não leva em conta a estrutura dos enunciados em si, mas sim, o 

fato de que eles conduzem a posturas e argumentações diferentes no momento da aplicação 

do Direito.  

Seguindo essa linha, também a designação de que os princípios possuem uma 

dimensão de peso é diferente da atribuição alexyana, uma vez que, enquanto Alexy dispunha 

que os princípios deveriam ser sopesados visando a escolha de um princípio para ser aplicado 

ao caso concreto, em Dworkin essa dimensão de peso conduz ao fato de que a aplicação do 

direito deverá levar em conta todos os princípios de uma comunidade (OLIVEIRA, 2008). 

Nesse sentido, o autor norte-americano considera os princípios como padrões que 

consubstanciam uma exigência de justiça ou equidade e devem servir de base para o juiz no 

momento da aplicação do Direito, uma vez que revelam as tradições morais da comunidade 

que serviram de base para a criação da regra em questão (MOTTA, 2018). Por conta disso, 

diz-se que os princípios, em Dworkin, são responsáveis por resgatar o mundo prático no 

Direito, tendo em conta que eles representam uma justificação política para a aplicação das 

regras, consubstanciando o direito institucional a ser aplicado no caso das vaguezas e 

ambiguidades das regras.  

Posto isto, é possível perceber que o papel que Dworkin reserva aos princípios 
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jurídicos deixa em evidência o fato de que, para ele, o argumento jurídico está 

umbilicalmente ligado à moral, de maneira que ele não enxerga a possibilidade de 

identificação de um direito afastado dos valores sociais.  

Com base nesse pressuposto e diante da irredutibilidade hartiana quanto a recepção 

de seu ideal principiológico, Dworkin define a proposta positivista disposta em Hart como 

uma filosofia “arquimediana” ou uma “metaética”, no sentido de uma teoria jurídica que 

pretende, sob um ponto de vista externo, realizar uma análise neutra sobre conceitos morais. 

Para o autor, portanto, não há como construir uma teoria geral sobre a validade do sistema 

jurídico a partir de uma interpretação neutra da prática jurídica (DWORKIN, 2010; MOTTA, 

2018). 

Assim, em sua réplica a teoria hartiana, Dworkin conclui que o fato de o autor inglês 

conceber o direito com base em uma tese das fontes sociais desprovida de interferências 

morais significa que ele está adotando uma determinada concepção de legalidade. Essa 

concepção de legalidade, para Dworkin, nada mais é do que uma noção geral sobre a maneira 

de definir os argumentos jurídicos falsos ou verdadeiros (DWORKIN, 2010; MOTTA, 

2018). 

A partir de tal constatação, o jurista norte-americano passa a sustentar a existência 

de uma relação direta entre o conceito de legalidade e a sua tese do direito como integridade. 

Para ele, o direito visto como integridade pressupõe que os princípios sejam utilizados 

amplamente na prática jurídica como uma justificativa para decisão judicial, de maneira a 

garantir a sua coerência (DWORKIN, 2010; MOTTA, 2018). 

Essa integridade, portanto, é que tornará coerente a aplicação dos princípios, de 

maneira que ela dependerá do cumprimento de dois subprincípios, quais sejam: os princípios 

da integridade na legislação e da integridade no julgamento. O primeiro exige dos 

legisladores a criação de um direito por meio de leis coerentes com os princípios presentes 

na comunidade, enquanto que o segundo é direcionado aos juízes, no sentido de que estes 

cumpram as leis sendo coerentes com os princípios que estas consubstanciam (DWORKIN, 

2010; MOTTA, 2018). 

Assim sendo, ao estabelecer essa relação entre o conceito de legalidade e a tese do 

direito como integridade, Dworkin sustenta que a interpretação jurídica deve ser uma 

atividade construtiva, que deverá levar em consideração as dimensões de ajuste e valor, bem 

como dois conceitos políticos fundamentais, quais sejam: a imparcialidade processual (que 

definirá como deverá ser dado o ajuste) e a justiça substantiva (que definirá como deverá ser 

dado o valor da decisão jurídica, estabelecendo o dever de realização da justificação política 
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baseada em princípios) (DWORKIN, 2010; MOTTA, 2018). 

Nesse sentido, é possível concluir que Dworkin propõe uma teoria da legalidade no 

âmbito de uma teoria do direito, considerando a integridade política como um ponto chave 

para o bom funcionamento do sistema jurídico, ou seja, considerando a existência de um 

governo unificado e que trata todos os cidadãos de maneira igualitária, agindo de modo 

coerente e fundamentado em princípios com todos como um elemento importante para 

garantir a autonomia do Direito (MOTTA, 2018). 

Em resumo, conforme assinala Francisco José Borges Motta: 

A integridade é uma exigência da moralidade política de um Estado que deva garantir, 

às pessoas sob seu domínio, igual consideração e respeito; neste sentido, a coerência 

de princípios pela integridade assegurada é uma condição de legitimidade da coerção 

oficial, uma questão de autoridade moral das decisões coletivas. (MOTTA, 2018, p. 

264) 

 

È aqui que Dworkin traça uma relação entre direito e democracia, no sentido de que 

os princípios devem consubstanciar os valores globais de toda uma comunidade, 

representando um verdadeiro resgate do mundo prático pelo direito e determinando o 

“fechamento” do sistema jurídico no momento da aplicação do Direito, tendo em conta que 

eles servirão como elementos limitadores da atividade interpretativa dos juízes.  

Até aqui, é possível extrair que os princípios constitucionais cumprem a função dos 

princípios dworkinianos, para garantir a autonomia do Direito ao proporcionar sempre o 

alcance de uma resposta adequada e de acordo com a estrutura do ordenamento vigente. 

Além disso, ao manterem o Direito longe dos valores subjetivos dos intérpretes, tais 

princípios garantem a legitimidade das decisões judiciais, que deverão ter sempre em conta 

valores institucionais que estejam em consonância com o Estado Democrático de Direito.  

No entanto, o conceito de princípios dworkinianos não foi devidamente absorvido 

pela teoria jurídica brasileira, de maneira que é comum haverem referências equivocadas ao 

conceito posto pelo autor enquanto justificativa para a adoção de posturas subjetivistas por 

parte do intérprete (STRECK, 2017). Assim, no Brasil, o que se percebe é que os princípios 

dworkinianos são aplicados como se alexyanos fossem, ou seja, como estruturas axiológicas, 

que funcionam como uma abertura sistêmica para uma remissão a valores que se encontram 

fora do ordenamento jurídico. 

A equiparação que é realizada entre Dworkin e Robert Alexy pela doutrina 

brasileira, o torna como um referencial no âmbito da cisão entre regras e princípios, quando, 

na verdade, o autor norte-americano realiza apenas uma diferenciação entre estes, no sentido 

de que regras e princípios geram comportamentos argumentativos distintos no plano 
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interpretativo. O fato é que nem mesmo a constatação de que ambos os autores atribuem um 

caráter normativo aos princípios é capaz de aproximar suas teorias, uma vez que, enquanto 

em Alexy os princípios ocupam uma função meramente semântica, Dworkin pressupõe uma 

função pragmática de tais enunciados normativos, sustentando que eles acontecem 

argumentativamente no interior da prática interpretativa (OLIVEIRA, 2008). 

Nesse sentido, constata-se que os princípios dworkinianos não são aplicados pela 

prática jurídica brasileira, que faz uma interpretação completamente equivocada do autor, de 

maneira a ignorar o novo contexto democrático inaugurado pela Constituição Federal de 

1988. È por isso que são propostas, em nome dos postulados dworkinianos, leituras morais 

e econômicas sobre o direito, em completa desconsideração aos pressupostos teóricos do 

autor, que demonstram que ele fora influenciado pela impossibilidade filosofica de 

objetificação do fenômeno jurídico e dispõe uma teoria que, de fato, supera a divisão 

metafísica entre sujeito-objeto a partir do entendimento do segundo giro ontológico-

linguístico. 

 

3.1.5. Os princípios em Streck enquanto enunciados imprescindíveis à manutenção do 

Estado Democrático de Direito  

 

Em sua Crítica Hermenêutica do Direito (CHD), Lenio Streck parte do conceito de 

princípios dworkinianos enquanto resgate do mundo prático no Direito para traçar o conceito 

de princípios constitucionais, considerando o seu caráter de transcendentalidade como um 

mecanismo apto a garantir a autonomia do Direito e a manutenção de Estado Democrático 

(STRECK, 2017). Assim, parte de Streck a necessidade de se interpretar corretamente a 

teoria dworkiniana, de maneira a afastá-la das teses alexyanas, visando a sua correta 

aplicação.  

È nesse sentido que o autor sustenta haver uma diferença qualitativa entre as teses 

dos mencionados juristas, dispondo que faz-se necessário entender que, em Dworkin, 

a imbricação entre princípio e moral importa em encará-los como virtudes e não 

simplesmente como valores (tal como aparece na fórmula proposta por Alexy). Ou 

seja, a ideia de virtudes aponta para um conjunto de princípios que estão presentes em 

toda interpretação do Direito. Estes princípios não estão inscritos na comunidade 

política para serem descobertos como valores, mas implicam comprometimento desta 
mesma comunidade com as decisões tomadas e com os princípios que 

institucionalizam tais decisões (STRECK, 2017, p. 621) 

 

A partir disso, Streck toma os princípios dworkinianos enquanto estruturas 

garantidoras de um compromisso democrático, que devem ser utilizadas em todo ato 
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interpretativo, e não, apenas ocasionalmente, por mera liberalidade do intérprete. Os 

princípios ocasionais possuem caráter persuasivo e não são vinculantes (STRECK, 2017). 

Posto isto, é possível perceber que, assim como Dworkin, Streck também enxerga 

os princípios como mecanismos limitadores do poder discricionário do intérprete e, logo, 

como uma solução para o problema criado pelo positivismo jurídico, de maneira a superá-

lo. Tanto é assim que, em seu livro “Verdade e Consenso” (2017), entendendo a necessidade 

de uma teoria constitucional brasileira que, de fato, represente a superação do positivismo 

jurídico e todas as suas formas, Streck propõe a utilização do termo Constitucionalismo 

Contemporâneo. 

O Constitucionalismo Contemporâneo é adotado para evitar as ambiguidades 

teóricas reproduzidas pela teoria neoconstitucionalista brasileira e representa uma corrente 

que possui os princípios constitucionais como o seu cerne. Assim, nas palavras de Streck 

(2017), esse Constitucionalismo propõe um redimensionamento da práxis político-jurídica 

que, no plano da teoria do Direito, implica em uma reformulação da teoria da norma (os 

princípios passam a ter normatividade) e da teoria da interpretação (os princípios devem 

representar uma blindagem as discricionariedades e decisionismos judiciais).  

Com relação a consideração dos princípios a partir do giro ontológico-linguístico, 

Streck considera que a função que tais enunciados devem exercer enquanto resgate do 

mundo prático deve considerar a dimensão histórica no interior da qual o intérprete está 

inserido. Assim, os princípios constitucionais devem possuir um profundo enraizamento 

ontológico (no sentido da fenomenologia hermenêutica), apresentado-se enquanto 

faticidade. Para o autor, da mesma forma como a revolução heideggeriana na fenomenologia 

hermenêutica introduziu o mundo prático na filosofia, ela também deve fazê-lo no direito 

(STRECK, 2017). 

No entanto, o autor assevera que essa introdução do mundo prático no direito 

realizada pelos princípios deve ocorrer a partir da diferença ontológica, e não, jogando a 

faticidade contra o Direito. Assim sendo, para que essa diferença ontológica aconteça, o ato 

interpretativo deverá fazer uma reconstrução histórico-institucional por meio dos princípios, 

visando buscar sempre o DNA do caso concreto em análise, sob pena de a decisão servir 

como topos conformador de futuras decisões equivocadas (STRECK, 2017). 

Assim, baseando-se na historicidade inaugurada pelo giro ontológico-linguístico, a 

Crítica Hermenêutica do Direito (CHD) rejeita todas as matrizes teóricas que não superaram 

o modelo metafísico de divisão entre sujeito-objeto, incluindo todos os positivismos 

jurídicos, as teorias da argumentação e suas variações axiológicas, a Escola do Direito Livre 
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e, enfim, todas as correntes que insistem em reproduzir o paradigma filosófico (STRECK, 

2017).  

È por isso que a análise proposta no presente trabalho parte da Crítica Hermenêutica 

do Direito (CHD), tomando como base os aportes de Streck sobre a teoria dworkiniana, o 

conceito de princípios constitucionais, o fenômeno do Constitucionalismo Contemporâneo 

cunhado pelo autor, bem como as críticas que o autor destina à forma como a prática jurídica 

brasileira aplica os princípios e à forma como os tribunais brasileiros reproduzem a 

problemática teoria dos princípios alexyanos. 

Isto porque, é Streck que constata que a teoria dos princípios alexyana objetifica o 

conceito de princípio, realizando uma cisão estrutural entre estes e as regras (que também 

representa uma objetificação conceitual) e construindo uma fórmula matemática para 

resolução dos casos que envolvam princípios (o método ponderativo) (STRECK, 2017). 

Enfim, é Streck que evidencia o quanto Alexy nada mais faz do que eternizar o “aguilhão 

semântico” identificado por Dworkin  e presente em Kelsen e Hart, entregando o direito à 

própria sorte da subjetividade solipsista, como se a discricionariedade judicial fosse um 

elemento insuperável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

4. O JULGAMENTO DA ADI 4983/CE: O EQUÍVOCO PRINCIPIOLÓGICO E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS POLÍTICO-JURÍDICAS  

 

No cenário jurídico brasileiro, a carência doutrinária de uma leitura histórico-

metodológica do conceito de princípio que leve em conta todos os usos do seu significado, 

bem como a função que tais postulados devem assumir no ordenamento jurídico à essa 

quadra da história, traduz-se como um dos problemas centrais da(s) teoria(s) da decisão 

aplicadas no país. Tais teorias conduzem a decisões sem fundamento ou com 

fundamentações que escapam ou corrompem o texto constitucional, por via de 

entendimentos extra legem e/ou contra legem.  

O fato é que criou-se no imaginário jurídico brasileiro certa “romantização” em 

torno do conceito de princípio, de maneira que eles passaram a consignar um belo epíteto de 

enunciados vazios de conteúdo. Os princípios, no seio dessa “era neoconstitucional” se 

tornaram o verdadeiro sinônimo de fazer justiça no caso concreto (STRECK, 2017). Nesse 

sentido, para saber se uma decisão é “boa” ou “ruim”, “justa” ou “injusta”, basta que ela 

tenha sido dada com base em princípios. O equívoco de tal constatação, no entanto, é que 

qualquer coisa passou a ser princípio, uma vez que não se verifica uma preocupação por 

parte da doutrina e da jurisprudência com o que se quer enunciar com a reivindicação de tais 

enunciados normativos. 

Os princípios passaram a ser considerados como verdadeiros ornamentos 

justificadores das decisões judiciais, sendo considerados como meros standards, que 

funcionam como cartas brancas para que se decida qualquer coisa (STRECK,  2017). Assim 

sendo, os princípios, longe de representarem decisões legítimas a partir da garantia de uma 

resposta constitucionalmente adequada, passaram a ser usados como verdadeira 

consubstanciação da fundamentação (quando se quer fugir desta), ou como a resolução de 

um problema que a legislação não alcança (quando se quer contrariar esta). Logo, não estar-

se a falar de princípios legislados, de maneira que “princípio” passa a ser o que o juiz quer 

que seja, a ser aplicado quando este bem o desejar. 

Nesse sentido, os princípios jurídicos que assumem a predominância no cenário 

brasileiro, longe de aproximarem-se do conceito de princípios constitucionais, são tidos, por 

vezes no âmbito de uma mesma doutrina ou decisão, como “valores”, “sentidos”, 

“postulados”, “mandados de otimização”, “direitos”, “bens jurídicos”, etc. Diz-se por aí que 

princípios são tudo o que há de mais belo no universo jurídico, de maneira que, longe de 

realizar a inserção do mundo prático no direito, estes passam a representar o resgate de um 
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universo fantasioso - e, por vezes, restrito ao imaginário do sujeito solipsista -.  

O equívoco principiológico brasileiro começa no ensino jurídico e deságua na 

aplicação do Direito, uma vez que uma das teorias principiológicas mais citadas tanto em 

trabalhos acadêmicos quanto nos tribunais, define os princípios jurídicos como 

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 (ÁVILA, 2008, p. 78) 

 

Instaura-se, assim, o curioso e contraditório caso dos princípios que são normativos 

e estão, concomitantemente, relacionados a uma postura parcial. Essa é a forma como a 

doutrina jurídica brasileira delega aos princípios a função de mandados de otimização. É 

interessante ressaltar que esse mesmo autor realiza, antes, uma cisão estrutural entre regras 

e princípios de maneira a acabar admitindo que àquelas devem ser aplicadas via subsunção. 

Não obstante isto, não é difícil encontrar mixagens teóricas entre as propostas de 

Alexy e Dworkin, considerando que ambos realizam específica diferenciação entre regras e 

princípios. Assim, no sentido defendido por Dworkin, de que regras são aplicadas conforme 

a lógica do “tudo-ou-nada” enquanto princípios devem ser considerados segundo uma 

dimensão de “peso”, alguns, equivocadamente, o relacionam com as mesmas perspectivas 

de Alexy, considerando que o autor norte-americano também preconizaria que princípios 

podem entrar em rota de colisão ou que o juiz deve escolher um princípio a ser aplicado ao 

caso concreto por meio da ponderação (STRECK, 2017). 

De igual forma, também são recorrentes as diversas interpretações equivocadas 

sobre a teoria alexyana. Apenas à título de exemplo, na área em que se situa a decisão 

paradigmática a ser aqui analisada, qual seja, a seara do direito ambiental, os raros autores a 

proporem uma crítica hermenêutica, considerando, por óbvio, o neoconstitucionalismo 

instaurado pela Constituição Federal de 1988, estabelecem que 

diante de uma colisão do direito ao meio ambiente com outro direito fundamental, em 

um primeiro momento, o intérprete deverá utilizar o princípio do sopesamento e da 

ponderação para tentar harmonizar os bens, os valores e os interesses envolvidos no 

caso concreto por meio de mandamentos de otimização, conforme sugerido por Alexy 

(LEITE; BELCHIOR, 2010, p. 311). 

 

Tal passagem é uma dentre as muitas que reduzem o procedimento da ponderação 

alexyana a aplicação de simples princípios, dados como “princípio do sopesamento”, “princípio 

da ponderação”, “princípio da adequação” e, por último e não menos importante, o famigerado 

“princípio da proporcionalidade”. Para resolver o problema do caso concreto, há de haver 

sempre um princípio, seja porque as regras são demasiado “rígidas”, seja porque são 
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insuficientes, o fato é que naturaliza-se a possibilidade de colisão entre direitos fundamentais 

previstos constitucionalmente. Naturaliza-se o conflito principiológico e consagra-se outros 

princípios para resolver o conflito principiológico primário. E o mais curioso é que tudo isso é 

feito com base em Robert Alexy.  

É dessa forma que a teoria neoconstitucionalista tem sido levada no Brasil. Fala-se em 

força normativa da constituição, em caráter normativo dos princípios e em pós-positivismo, 

mas com isso não se cumpre. Em verdade, tudo é feito em nome da superação do “juiz boca da 

lei” e do tal positivismo exegético, como se anos não tivessem se passado e diversas formas 

tenham sido assumidas por esse positivismo desde então. Incorre-se, assim, nos mesmos erros 

do positivismo normativista e acolhe-se acriticamente uma “jurisprudência da valoração e suas 

derivações axiológicas, temperada por elementos provenientes da ponderação alexyana” 

(STRECK, 2017, p. 67). 

Nesse sentido, considerando tamanho equívoco principiológico instaurado na teoria 

jurídica brasileira, o objetivo do presente capítulo será analisar como esse equívoco pode ser 

identificado na prática jurídica e quais as consequências diretas e indiretas que ele acarreta. 

Assim, em um primeiro momento, i) será feita uma análise da aplicação da ponderação 

alexyana no bojo do julgamento da ADI 4983/CE, demonstrando que tal método, além de 

não ser o cabível, ainda foi aplicado de maneira errônea pelo Supremo Tribunal Federal à 

época; e após, ii) será feita uma avaliação das consequências geradas pelo aludido 

julgamento, através de uma análise sobre a EC nº 96/2017, enquanto uma manifestação do 

denominado “efeito backlash” e causadora do enfraquecimento da supremacia constitucional 

e de uma crise institucional. 

 

4.1. A ADI 4983/CE COMO UM REFLEXO DA NATURALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO 

DISTORCIDA DO MÉTODO DA PONDERAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO ÂMBITO 

DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Sob o argumento de defesa de um direito constitucional da efetividade, a teoria 

neoconstitucionalista brasileira, apesar de pautar-se como pós-positivista, limita-se a 

reprodução de críticas antiformalistas, direcionadas ao velho positivismo exegético, 

enquanto, no entanto, representa a superação deste apenas no plano teórico-interpretativo. 

Tendo isso em vista, não é difícil imaginar porque o neoconstitucionalismo brasileiro é tão 

fortemente marcado por tendências axiologistas e valorativistas, uma vez que ele 

compartilha da mesma compreensão sobre o positivismo jurídico reproduzida pelos 
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partidários da Escola do Direito Livre, da Jurisprudência dos Interesses e da Jurisprudência 

dos valores (STRECK, 2017). 

Assim, não é novidade alguma que a teoria da argumentação alexyana seja uma das 

preferidas pelos juristas brasileiros22, tendo encontrado aqui um solo fértil para se 

multiplicar, afinal, o que seria melhor para um neoconstitucionalismo que prega a superação 

do “juiz boca da lei” do que uma teoria que prega uma fundamentação racional das decisões 

jurídicas através de uma razão prática entendida numa dimensão axiológica? (OLIVEIRA, 

2008) Acaba que a ideia central alexyana de que o discurso jurídico pode ser corrigido pelo 

discurso prático em geral através de uma argumentação baseada em valores funciona como 

o álibi perfeito para a prática jurídica brasileira.  

No entanto, é válido ressaltar que a multiplicação da teoria alexyana no âmbito da 

prática jurídica brasileira conduz a diversas mutações teóricas que, na maioria das vezes, 

contradizem a própria finalidade pretendida pelos postulados de Alexy. Isto porque não se 

leva em conta o fato de que, apesar de não conseguir fazê-lo ao fim e à cabo, o que Alexy 

pretende com a criação de um método da ponderação é limitar a discricionariedade do juiz 

no momento de escolha do princípio a ser aplicado ao caso concreto, e não, proporcionar 

esse espaço de discricionariedade para o intérprete (STRECK, 2017).  

Não é à toa que Alexy dispõe de uma das mais complexas teorias de direitos 

fundamentais. A análise proposta pelo jurista alemão possui uma estrutura digna de fórmulas 

matemáticas, de maneira que ele concebe um verdadeiro procedimento da ponderação 

principiológica, dispondo de diversos critérios justificadores a serem aplicados no âmbito 

dessa ponderação (BARBA, 2018). Assim, a ponderação alexyana não deve ser vista como 

um princípio, porque ela é um procedimento. Ademais, ela não deve funcionar e nem deve 

levar a conclusão alguma se não for aplicada enquanto um método, um passo à passo, tal 

como uma receita de bolo, na qual cada ingrediente é importante para o resultado final. 

Apesar disso, é assim que ela é aplicada pelo Supremo Tribunal Federal e o julgamento da 

ADI 4938/CE a ser aqui analisada se apresenta como um evidente exemplo disso.  

 

                                                   
22 É importante ressaltar que as Teorias da Argumentação Jurídica (TAJ) possuem uma pluralidade de perspectivas 

e expoentes doutrinários para além de Robert Alexy, como é o caso de Neil MacCormick, Jürgen Habermas, 
Stephen Toulmin, Manuel Atienza, Jerzy Wróblewski, Aulis Aarnio, Aleksander Peczenik e Alfonso García 

Figueiroa. No entanto, somente as propostas de Robert Alexy e Neil MacCormick são adotadas como “teorias-

padrão”, tendo em vista o fato de que, apesar de não terem sido as únicas elaboradas à época, são as que têm 

proporcionado maior interesse e discussão no âmbito acadêmico (MONTEIRO, 2019). 
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4.1.1. A diferença entre a teoria alexyana e a maneira como ela é interpretada e 

aplicada pela prática jurídica brasileira 

 

Um dos principais pilares da teoria normativo-material proposta por Alexy é a sua 

distinção/cisão estrutural entre regras e princípios. Assim, apesar de afirmar que ambos 

possuem caráter normativo e consubstanciam expressões deônticas básicas do dever ser, o 

autor acredita que há uma diferença qualitativa entre estes. Nesse sentido, as regras seriam 

mandados de definição e funcionariam como normas de caráter fechado, a serem sempre 

satisfeitas ou não, enquanto os princípios seriam mandados de otimização, dispostos como 

normas de caráter abstrato, a serem satisfeitas em maior ou menor grau a depender das 

condições fáticas e jurídicas do caso concreto (ALEXY, 2019; BARBA, 2018). 

A partir disso, percebe-se que Alexy possui uma visão reducionista da função que 

os princípios constitucionais devem assumir no ordenamento jurídico. Isto porque a sua 

definição de princípios como meros mandamentos de otimização acaba colocando em xeque 

o caráter deontológico que estes devem assumir no ordenamento, uma vez que, longe de 

funcionarem como responsáveis pela introdução do mundo prático no direito, os princípios 

alexyanos são estruturados por esquemas ad hoc, com função meramente argumentativa. 

Os princípios alexyanos, portanto, são apresentados como uma derivação normativa 

artificial, uma vez que eles possuem como essência um caráter oposicional que os torna 

dependentes de um modelo matemático, qual seja, a ponderação. Assim, a distinção 

estrutural entre regras e princípios é problemática porque o autor toma os princípios como 

uma espécie de “reserva” argumentativa a ser utilizada na hipótese de insuficiência do 

modelo de regras, substituindo a compreensão do momento interpretativo por uma 

racionalidade procedimental-argumentativa que somente possibilita a prática de 

discricionariedades e decisionismos por parte do intérprete (OLIVEIRA, 2008). É por isso 

que diz-se que a teoria alexyana não acompanha o giro ontológico-linguístico sofrido pela 

filosofia e permanece na dimensão metafísica de suficiências ônticas (STRECK, 2017).  

Advém disso a necessidade de superação da teoria alexyana, tendo em conta que 

ela não está de acordo com o papel que os princípios constitucionais devem assumir à essa 

quadra da história. Isto por que, essa nova  

“era dos princípios” não é – de modo algum – um plus axiológico-interpretativo que 

veio para transformar o juiz (ou qualquer intérprete) em superjuiz que vai descobrir 
os “valores ocultos” no texto, agora “auxiliado/liberado” pelos princípios. Nesse 

sentido, é importante referir que alguns defensores das teorias discursivas não se dão 

conta dessa problemática relacionada à “abertura” proporcionada pelos princípios e 

sua consequência no plano da hermenêutica jurídica. [...] (STRECK, 2017, p. 275). 
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O que se quer com isto dizer é que os princípios constitucionais, na perspectiva 

proposta no presente trabalho, qual seja, na linha da Crítica Hermenêutica do Direito (CHD) 

de Streck, se apresentam em sentido diametralmente oposto ao disposto pelas teorias 

discursivas, tendo em vista que procura relacionar os princípios a um “fechamento” 

sistêmico, atribuindo-lhes um caráter deontológico (são passados a introduzir o mundo 

prático no direito) e um elemento transcendente (são responsáveis por ultrapassar a 

objetividade das regras e conduzir a uma decisão coerente com todo o contexto na qual o 

direito está inserido). Nesse sentido, não é possível sustentar uma cisão/distinção estrutural 

entre regras e princípios, mas sim, considerar que por trás de toda regra há um princípio e 

vice e versa (STRECK, 2017).  

No entanto, considerando o apego do neoconstitucionalismo brasileiro a teoria 

alexyana, bem como as mixagens e mutações teóricas que tal teoria sofre no âmbito da 

prática jurídica brasileira, o objetivo do presente trabalho é propor, no mínimo, um retorno 

a Alexy, no sentido de que o judiciário cumpra, de fato, o que propõe e, assim, passe a adotar 

uma nova postura que não somente replica os postulados alexyanos, mas também considera 

toda a metodologia justificativa contida no procedimento do autor. Afinal, se uma teoria da 

decisão que admite a aplicação de um método discricionário já ameaça a autonomia do 

direito e a democracia, imagine os efeitos nefastos que uma aplicação distorcida dessa teoria 

seria capaz de causar? 

É por isso que nunca é tarde para propor que, se se pretende a aplicação da teoria 

alexyana é preciso, antes, compreender e utilizar, também, a sua metodologia, sob pena de 

estar-se a emitir decisões jurídicas que atacam gravemente o dever constitucional de 

fundamentação, conforme o disposto no art.93, inciso IX, da CRFB/88. 

A metodologia alexyana aqui referida está diretamente relacionada à estrutura que 

o autor atribui aos princípios constitucionais, uma vez que, para ele, tais postulados possuem 

uma dimensão de peso e serão aplicados a partir de uma avaliação das circunstâncias fáticas 

e jurídicas do caso concreto. Nesse sentido, os princípios passam a ser considerados como 

enunciados opostos, que estão constantemente em pressão uns contra os outros, de maneira 

a dependerem da realização de uma ponderação. É por isso que diz-se que a ponderação é a 

forma de aplicação dos princípios constitucionais na fórmula proposta por Alexy 

(OLIVEIRA, 2008). 

A ponderação alexyana, portanto, se refere a um procedimento para a aplicação dos 

princípios ao caso concreto e depende de uma metodologia denominada máxima da 
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proporcionalidade. Essa máxima da proporcionalidade prevê a aplicação de três 

submáximas, quais sejam: i) adequação; ii) necessidade; e iii) proporcionalidade em sentido 

estrito (ALEXY, 2019; BARBA, 2018). 

Assim, diante de uma colisão principiológica, em um primeiro momento, é preciso 

que se avalie se o ato a ser aplicado é adequado, ou seja, se ele é idôneo ou apropriado em 

relação aos fins a que se destina. Após, avalia-se se o ato é necessário, ou seja, se é o menos 

gravoso no sentido de melhorar a posição de uma das partes sem que seja demasiado custoso 

para as demais (BARBA, 2018; MORAIS, 2016). 

Após a realização dessas duas submáximas, caso se verifique a existência de um 

terceiro princípio a ser prejudicado pelos meios menos gravosos, ou seja, na hipótese em que 

os custos para as demais partes sejam inevitáveis, será preciso recorrer a aplicação da 

submáxima da proporcionalidade em sentido estrito (ALEXY, 2019; BARBA 2018). 

Nesse sentido, a proporcionalidade em sentido estrito somente deverá ser aplicada 

no caso em que as submáximas da adequação e da necessidade não tenham apresentado um 

resultado definitivo. A partir daí deverá ser feita uma otimização entre os princípios em 

colisão, de maneira a gerar a denominada lei do sopesamento. Tal lei do sopesamento revela 

uma escala trifásica composta pelas seguintes espécies de avaliação: i) em um primeiro 

momento, avalia-se o grau de não-satisfação de um dos princípios; ii) após, determina-se a 

importância da satisfação do outro princípio colidente; iii) e, por último, constata-se se a 

importância da satisfação de um dos princípios colidentes justifica a não-satisfação do outro 

(ALEXY, 2019; BARBA, 2018). 

Longe de esgotar-se aí o complexo procedimento alexyano, o autor ainda dispõe 

que deve haver uma compatibilidade entre a lei de sopesamento e um grau suficiente de 

discricionariedade, que justificará intervenções leves e sérias ou moderadas, a serem 

estruturadas em uma escala gradativa. Nesse sentido, a partir de um continuun de pontos 

entre 0 e 1, o autor determina uma expressão numérica para exemplificar o peso de um 

princípio conforme as circunstâncias de um determinado caso concreto, denominando-a de 

“fórmula de peso” (ALEXY, 2019, BARBA, 2018). 

É essa fórmula de peso que deverá ser aplicada ao caso concreto, de maneira a 

resolver o conflito principiológico instaurado. A fórmula de peso será, portanto, o resultado 

do procedimento da ponderação principiológica a ser obrigatoriamente adotado pelo juiz 

quando estiver a se referir a tal método no âmbito de um conflito principiológico.  

A complexidade disposta no procedimento alexyano é de suma importância para 

aplicação de sua teoria, uma vez que o autor considera que a decisão gerada pelo método da 
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ponderação somente poderia ser considerada legítima se a valoração realizada pelo intérprete 

fosse fundamentada, de maneira que as proposições jurídicas utilizadas apresentem, de fato, 

argumentos demonstradores do caráter de correção da medida adotada (MORAIS, 2016). 

No entanto, o que se verifica tanto no âmbito doutrinário quanto no cotidiano da 

prática jurídica brasileira é uma distorção da teoria alexyana e uma postura de indiferença 

para com a metodologia proposta pelo autor. É possível perceber uma ampla utilização de 

expressões como “princípio da proporcionalidade”, “princípio da ponderação”, “princípio 

da adequação”, “sopesamento”, “balanceamento”, “colisão entre princípios”, “conflito entre 

direitos fundamentais”, etc, induzindo-se que existe uma referência a teoria alexyana, sem 

que, por vezes, sequer o autor seja devidamente creditado (MORAIS, 2016). 

Assim sendo, o que se verifica é a existência de recortes da teoria alexyana e seus 

postulados, recortes estes que são colados a argumentação de maneira a servirem como um 

sustentáculo ao caráter de justeza da decisão judicial. O mais claro e recorrente exemplo 

disso é o denominado “princípio da proporcionalidade” que, conforme assevera Streck 

(2017, p. 572), acaba sendo “alçado à plenipotencialidade principiológica, como se fosse 

uma metarregra para resolver problemas não resolvidos pelos ‘demais princípios’ 

confirmadores do sistema jurídico”. 

Isto porque a proporcionalidade deve estar presente, obrigatoriamente, no contexto 

de aplicação do direito, tendo em vista o fato de que toda decisão deve ser justa e equânime, 

sob pena de estar-se violando um direito fundamental à isonomia ou igualdade. Nesse 

sentido, é irrelevante que a proporcionalidade seja ou não um princípio, tendo em vista o 

fato de que a sua observância é uma exigência lógica. E quando esta não for de observância 

obrigatória, há de haver um sentido para a desproporção que respeite a integridade do Direito 

(STRECK, 2017). 

Apesar disso, o “princípio da proporcionalidade” acaba sendo utilizado como um 

instrumento para a prática de decisionismos judiciais. A prova disso é que, conforme uma 

análise realizada pelo autor Fausto Santos de Morais no âmbito de decisões do Supremo 

Tribunal Federal, é possível verificar que, além de uma falta de equivalência entre a 

ponderação aplicada pelo tribunal e àquela proposta por Alexy, também existe a aplicação 

de uma concepção sui generis sobre o princípio da proporcionalidade, resultando em 

ambiguidades e arbitrariedades através de uma rasa referência ponderativa (MORAIS, 

2016).  

Nos casos analisados pelo autor, o que ocorre é que o Supremo, ao assumir uma 

postura ponderativa e citar o “princípio da proporcionalidade”, pressupõe a aplicação da 
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proposta metodológica alexyana, mas, ao invés disso, o que se verifica é a ausência dessa 

metodologia indicada pelo autor e, consequentemente, a falta de correspondência entre a 

teoria deste e a maneira como ela é aplicada no âmbito das decisões do STF. 

Dentre as decisões23 do STF que fazem referência à tal proporcionalidade, o autor 

cita como exemplos: 

a criminalização da publicação de livros com conteúdo “racista” como produto da 

liberdade de expressão, a quebra de sigilo bancário e telefônico na investigação 
criminal quando se fizesse necessário, o porte de arma de fogo desmuniciada mesmo 

quando o perigo concreto inexistisse, a prisão do fiel depositário, a extinção da 

punibilidade pela união estável do agressor à vítima no crime de estupro, a 

constitucionalidade das cláusulas de inelegibilidade, a possibilidade de intervenção 

em entes federativos estaduais e a pesquisa nas células-tronco (MORAIS, 2016, p. 

14). 

 

Segundo ele, no âmbito das decisões analisadas, mesmo quando a menção ao 

princípio da proporcionalidade é feita para se referir a justeza da norma a ser aplicada, 

nenhuma delas menciona seus motivos justificadores (MORAIS, 2016). Tal constatação é 

problemática considerando o caráter intersubjetivo do direito à essa quadra da história, de 

maneira que apenas simples referências à proporcionalidade ou à ponderação jamais seriam 

suficientes para o alcance de uma resposta constitucionalmente adequada sem que, antes, se 

explicite os critérios fundamentadores da decisão. 

A ausência dos critérios fundamentadores da decisão quando na aplicação do 

princípio da proporcionalidade, portanto, somente radicaliza a distorção que a prática 

jurídica brasileira realiza sobre a teoria alexyana, uma vez que o próprio autor dispunha que 

a legitimidade do seu método ponderativo estaria submetida a demonstração da 

racionalidade constante da explicitação da estrutura por ele disposta (MORAIS, 2016). 

Assim sendo, o verdadeiro sentido da ponderação alexyana reside na obrigação do intérprete 

                                                   
23 O autor Fausto Santos de Morais também cita como exemplo de decisão do Supremo que menciona o princípio 

da proporcionalidade o julgamento da ADI-MC 3.540/DF, que discutiu a constitucionalidade das modificações 

realizadas pela Medida Provisória nº 2.166-67/01 no art.4º da Lei nº 4.771/65 (antigo Código Florestal). A 

discussão trazida no julgamento era no sentido de que a alteração inserida possibilitava a supressão da vegetação 

de área de proteção permanente, mediante autorização ou procedimento administrativo, sempre que estivessem 

evidenciados a utilidade pública e o interesse coletivo da medida, desde que não houvesse outra alternativa técnica 

e locacional ao empreendimento. Nesse sentido, levantava-se a inconstitucionalidade da alteração, sustentando 

haver uma violação ao dever de proteção à integridade do meio ambiente, disposto no art.225, § 1º, inciso III, da 

CRFB/88. Conforme o autor, a decisão do Plenário foi no sentido de julgar constitucional, por maioria dos votos, 

a alteração promovida pelo Código Florestal. No bojo do julgamento, a alusão a “proporcionalidade” foi feita pelo 

Ministro Celso de Mello, que entendeu que a discussão envolvia um conflito de interesses entre a necessidade de 

obtenção do desenvolvimento nacional e a preservação da integridade do meio ambiente, de maneira que, através 

de uma “ponderação concreta”, a situação de maior vulnerabilidade e que, por isso, reclamaria uma proteção mais 
intensa, seria a preservação da integridade do meio ambiente. Além disso, o Ministro Marco Aurélio também fez 

referência a um “sopesamento”, de maneira a priorizar o respeito ao art.225, da CRFB/88, e exigir que a 

regulamentação da matéria suscitada fosse dada por lei, e não, por Medida Provisória (MORAIS, 2016, p. 169-

170). 
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de explicitar a estrutura racional disposta pelo autor.  

No âmbito da doutrina brasileira, também é possível verificar distorções da teoria 

alexyana, sendo válido mencionar as interpretações realizadas pelos já mencionados autores 

constitucionalistas Luis Roberto Barroso (2001) e Ana Paula Barcellos (2016). No caso do 

ministro Barroso, ele considera que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

apesar de possuírem origens distintas, consubstanciam uma relação de fungibilidade, tendo 

em vista o fato de que ambos podem ser usados em referência a valores de justiça no 

ordenamento jurídico (MORAIS, 2016). 

Além disso, tanto Barroso (2016) quanto Barcellos (2016), apesar de também 

realizarem uma cisão estrutural entre regras e princípios nos moldes alexyanos, acabam 

assumindo que exista não somente uma ponderação entre princípios, mas também, uma 

ponderação entre regras (MORAIS, 2016; STRECK, 2017). Nesse sentido, se o objetivo da 

ponderação principiológica alexyana é, em última análise, gerar uma regra a ser aplicável ao 

caso concreto, qual seria o objetivo de uma ponderação entre regras? Um procedimento que 

vise gerar uma regra a partir de outras regras não seria demasiado redundante?  

Não obstante isto, ultrapassando a lógica presente na ponderação alexyana, 

Barcellos (2016) afirma existirem dois tipos de ponderação, uma ad hoc e uma a priori. 

Nesse sentido, a autora dispõe que a ponderação ad hoc é aquela a ser realizada diretamente 

diante de um conflito normativo num determinado caso concreto, enquanto que a ponderação 

a priori é aquela a ser realizada preventivamente, com base em uma discussão envolvendo 

casos hipotéticos ou passados, de maneira a extrair um parâmetro a ser aplicado em casos 

concretos futuros (MORAIS, 2016). 

Ressalte-se, ainda, que a reprodução de tais mixagens e distorções teóricas da teoria 

alexyana gera efeitos também no bojo na legislação democraticamente produzida, de 

maneira que o Brasil é único país do mundo a consagrar o método da ponderação em sua 

legislação, como é o caso da dicção disposta no art.489, §2º, do Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105/2015). Nas palavras de Streck (2017), mesmo que o dispositivo tenha 

estabelecido o dever do juiz de justificar e fundamentar diante da necessidade de utilização 

da ponderação, a previsão ainda está muito aquém da teoria alexyana, mesmo que se 

considere todas as críticas a ela reservadas. 

Já no âmbito das decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, conforme conclui 

Fausto Santos de Morais, a aplicação distorcida da teoria alexyana resta evidente 

considerando que: i) fala-se em princípio da proporcionalidade e ponderação, mas, além de 

não haver uma explicitação dos critérios utilizados na decisão, por vezes, também há a 
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indicação de apenas um princípio no bojo da decisão; ii) a colisão ocorre tanto entre 

princípios jurídicos, quanto entre bens, interesses, valores e direitos fundamentais 

(MORAIS, 2016). 

O fato é que o autor concluiu a sua pesquisa com a constatação de que nenhuma 

decisão do STF que ensejou estar em consonância com a teoria alexyana seguiu estritamente 

a máxima da proporcionalidade disposta pelo autor e, mesmo quando o fez, ou se restringiu 

a aplicação das submáximas da adequação e da proporcionalidade, ou aplicou isoladamente 

a submáxima da proporcionalidade em sentido estrito, através da realização do 

sopesamento (MORAIS, 2016). Partindo desse pressuposto e tendo em conta que a ADI 

4938/CE também consubstancia uma aplicação distorcida da ponderação alexyana através 

de falhas na aplicação da máxima da proporcionalidade, é seguro fazer referência a uma 

naturalização da aplicação distorcida da ponderação alexyana pela prática jurídica brasileira.  

 

4.1.2. O julgamento da ADI 4983/CE: a criação de um conflito principiológico e a 

aplicação distorcida da ponderação alexyana  

 

Desde o ano de 2016, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

4983/CE gera discussões polêmicas, de maneira que ela é tomada como uma decisão 

paradigma não apenas pelo seu resultado, - considerando que ela não representou nenhuma 

mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal se comparada com os 

precedentes da corte sobre o tema - mas sim, pelos efeitos que gerou e continua a gerar a 

partir das questões suscitadas pelos ministros durante o julgamento.  

Apesar disso, no âmbito da doutrina ambientalista, são poucas as análises do 

aludido julgamento que consideram os aspectos de uma teoria da decisão judicial. Ao que 

tudo indica, parece haver certo consenso sobre o problema que o julgamento representa, mas 

as análises sobre ele limitam-se a discutir a qualidade dos votos dos ministros ou a densidade 

teórica dos dispositivos elencados na decisão. 

Tendo isso em conta, faz-se necessário esclarecer que a presente análise, longe de 

pretender esgotar os argumentos levantados por cada ministro durante o julgamento da ADI 

4938/CE, buscará concentrar-se, sobretudo, numa avaliação sobre a existência de uma 

correspondência entre a ponderação utilizada pelo STF e o método da ponderação alexyana, 

considerando também a importância do conceito de princípios constitucionais e da função 

de “fechamento” interpretativo que eles devem exercer no bojo de uma decisão judicial à 

essa quadra da história. 
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A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4938 fora impugnada visando a 

declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, do Estado do Ceará, que 

regulamentava a vaquejada como uma prática desportiva e cultural. Quando no julgamento 

da Ação, o Supremo Tribunal Federal entendeu haver um conflito entre duas normas 

constitucionais, quais sejam, o art.225, §1º, inciso VII, da CRFB/88 (que garante o direito 

ao meio ambiente e veda práticas cruéis contra os animais) e o art.215, §1º, da CRFB/88 

(que garante o direito às manifestações culturais enquanto expressões da pluralidade).  

Após exaustivo julgamento, que durou cerca de 3 sessões, o Supremo decidiu que 

a lei impugnada não encontrava respaldo no texto constitucional, violando o disposto no 

artigo 225, § 1º, inciso VII, da CRFB/88. Conforme consta do relatório de julgamento, para 

que se chegasse a tal decisão, o Supremo se utilizou de “técnica da ponderação para resolver 

conflitos específicos entre manifestações culturais e proteção ao meio ambiente”, de maneira 

a concluir “ser necessário dar maior peso, na espécie, à preservação do meio ambiente” 

(BRASIL, 2016, p. 04-05).  

O curioso, no entanto, é que o conflito principiológico suscitado, bem como, a sua 

resolução por meio da aplicação do método da ponderação principiológica, não são sequer 

indicados expressamente na ementa da decisão: 

EMENTA: VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – 
CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – 

INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno 

exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das 

manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 

da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 

Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada (STF – ADI: 4938 CE, 

Relator(a): Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 06/10/2016, Data de 

Publicação: DJe-087 DIVULG 07-10-2016 PUBLIC 10-10-2016). 

 

Um outro aspecto interessante da decisão, é o fato de que a expressão “conflito entre 

princípios” é pouco utilizada ao longo do julgamento. Nesse sentido, são utilizadas, 

aparentemente como sinônimos, as expressões “conflito entre normas”, “colisão de bens 

constitucionais” e “conflito entre direitos fundamentais” (BRASIL, 2016). 

Tratando resumidamente sobre o argumento central de cada voto no bojo do 

julgamento, foram vencidos os votos dos Ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Teori 

Zavascki, Luiz Fux e Dias Toffoli.  

O Ministro Edson Fachin entendeu não haver nos autos prova cabal de que a 

vaquejada causava dor e sofrimento aos animais envolvidos na prática, fato que diferenciava 

o caso concreto em questão da jurisprudência firmada pelo tribunal até então. Nesse sentido, 

seguindo a declaração do Ministério Público Federal sobre o caso, o Ministro julgou a 
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improcedência do pedido, defendendo a constitucionalidade da lei estadual, por considerar 

a vaquejada como uma manifestação cultural, nos termos no art.215, caput e §1º, da 

Constituição (FACHIN, 2016). Quanto ao voto do Ministro Fachin, é interessante ressaltar 

que não há menção alguma a qualquer expressão relacionada a um eventual conflito 

principiológico ou a ponderação. 

Já o Ministro Teori Zavascki, partindo do pressuposto que o objeto da Ação é a 

declaração de inconstitucionalidade da lei estadual, e não, da prática da vaquejada em si, 

entende que a lei suscitada não afronta o art. 225, §1º, inciso VII, da CRFB/88, de maneira 

que deve ser considerada constitucional, pois, busca, justamente, a regulamentação da 

vaquejada, contendo dispositivos que, inclusive, objetivam evitar a prática de crueldades 

durante a realização do espetáculo (ZAVASCKI, 2016). Também é válido mencionar que o 

Ministro Zavascki não faz menção ao conflito principiológico suscitado ou a ponderação. 

Em seu voto, o Ministro Luiz Fux faz referência a dois tipos de ponderação, uma 

judicial e outra legislativa. Para ele, ao passo que, em um primeiro plano, a ponderação 

judicial é inegável, tendo em vista que o princípio da unidade da Constituição institui que 

não pode haver um princípio mais importante do que o outro, de outro modo, é preciso 

considerar a ponderação legislativa realizada no momento da elaboração do diploma 

estadual, levando-se em conta que o legislador tenha observado todas as condições da 

aludida prática desportiva antes de regulamentá-la (FUX, 2016).  

Nesse sentido, o Ministro Fux considera que “a exclusão da crueldade a que se 

refere a Constituição está exatamente na ponderação que fez o legislador, muito embora 

compreenda que essa competição implica em puxar o rabo do boi e colocá-lo de quatro” 

(FUX, 2016, p. 76). Ademais, ele sustenta que, se o STF fosse levar à risca essa questão da 

crueldade que se comete contra os animais, logo estariam a julgar a constitucionalidade do 

abate do boi para consumo alimentar, que também é uma prática cultural. Com base em tais 

argumentos, o Ministro encerra a explanação e vota no sentido da constitucionalidade da Lei 

nº 15.299/2013, do Estado do Ceará. Por fim, o que chama atenção do voto do Ministro Fux 

é o fato de que ele simplesmente dispensa a realização de uma ponderação por parte do 

Supremo, com base na justificativa de já ter havido uma ponderação por parte do legislador. 

Quanto ao voto do Ministro Dias Toffoli, ele segue basicamente a mesma 

argumentação suscitada pelos Ministros Fachin e Teorio Zavascki no sentido de não haver 

nos autos prova cabal de que os animais envolvidos na vaquejada são vítimas de abusos e 

maus tratos e de que a própria lei estadual suscitada “exige o respeito aos animais e não 

institucionaliza a tortura”. Nesse sentido, o Ministro Toffoli acaba levantando um novo tipo 
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de colisão quando sustenta não haver uma afronta ao art. 225, § 1º, inciso VII, da CRFB/88 

no caso em questão, por não admitir “a colisão da lei ora atacada com o art. 32 da Lei nº 

9.605/98, definidora dos crimes ambientais” (TOFFOLI, 2016, p. 121-122). 

Dentre os votos situados no sentido da divergência e visando a declaração da 

improcedência da ação, o do Ministro Gilmar Mendes é aquele que apresenta maior 

“diversidade conteudística”. Isto porque, além de considerar a vaquejada como uma 

manifestação cultural nos termos do art.215, §1º, da CRFB/88, o Ministro também considera 

que ela deve ser protegida pelo Estado pelo seu caráter de atividade desportiva, conforme o 

disposto no art.217, IV, da Constituição, que estabelece que o Estado tem o dever de 

fomentar práticas desportivas formais e não-formais como direito de cada um. Segundo ele, 

se o STF passasse a tolhir as atividades de lazer das comunidades que, por vezes, remontam 

a tempos imemoriais, “a vida vai ficar muito aborrida, quer dizer, vai ficar muito chata” 

(MENDES, 2016, p. 19). 

Quanto a questão da crueldade contra os animais, o Ministro Gilmar Mendes 

reconheceu que não havia nenhuma garantia de que a prática da vaquejada não causará lesões 

aos animais envolvidos, mas, no entanto, por admitir que tais lesões não seriam a regra, 

desconsiderou a aplicação do art. 225, § 1º, inciso VII, da CRFB/88 (MENDES, 2016). 

Nesse sentido, o Ministro admite a existência de um “aparente conflito entre princípios 

comparáveis entre si” e justifica a relevância que a utilização de critérios de ponderação deve 

assumir em tal contexto (MENDES, 2016, p. 146-147). No entanto, ele se limita a citar 

exemplos dos critérios de ponderação utilizados por Cortes Constitucionais de outros países 

diante de casos concretos que envolviam direitos parecidos com os suscitados no caso em 

questão, sem explicitar devidamente que critérios teriam sido estes, mas sim, apenas a 

decisão que eles geraram. Além disso, também é importante mencionar que não houve 

referência alguma a teoria alexyana em sua explanação (MENDES, 2016). 

O fato é que o Ministro Gilmar Mendes parece se utilizar da ponderação para 

justificar a desproporcionalidade que o julgamento da inconstitucionalidade da lei estadual 

geraria sob o viés econômico. Assim sendo, ele cita, a título de exemplo, dados de relatório 

apresentado pela Associação Alagoana de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ALQM) e 

que representam a “importância econômica” da vaquejada para o estado de Alagoas, para 

ressaltar que o espetáculo “movimenta, em média, anualmente, mais de R$ 62 milhões e 

emprega cerca de 11 mil pessoas, sendo 4.800 de forma direta” (MENDES, 2016, p. 142). 

Além disso, o Ministro segue a sua sustentação sobre as consequências econômicas, 

mencionando que “existem mais de 10.000 (dez mil) parques de vaquejadas em praticamente 



 

72 
 

todos os Estados, gerando 200.000 (duzentos mil) empregos direta ou indiretamente, que, de 

uma hora para outra, estarão à margem do ordenamento jurídico e sem emprego” (MENDES, 

2016, p. 148).  

Sobre essa questão da importância econômica que a realização do espetáculo da 

vaquejada representa, conforme sustenta o autor Daniel Braga Lourenço, não deve haver 

cálculo consequencialista a ser feito a posteriori diante de um dever constitucional dirigido 

ao Poder Público e à coletividade, de maneira que, inclusive, o próprio tribunal já fixou 

entendimento sobre isso no bojo da ADI nº 3.540/DF, 

na qual se afirma que a defesa ao meio ambiente é uma limitação constitucional 

explícita à atividade econômica, considerando o art. 170 da Constituição Federal, o 

qual prevê que a ordem econômica, que tem como finalidade a vida digna de todos, 

deve observar alguns princípios, dentre eles o de defesa do meio ambiente 

(LOURENÇO, 2017, p. 97). 

 

De outra monta, os votos vencedores, que defenderam a procedência da ação e a 

declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, do Estado do Ceará, foram dos 

Ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Celso de Mello, Ricardo 

Lewandowski e Luis Roberto Barroso. 

O Ministro Marco Aurélio Mello, relator da decisão, entendeu que o 

“comportamento decisório do Supremo diante da necessidade de ponderar o direito ao meio 

ambiente com os direitos individuais de naturezas diversas tem sido o de dar preferência ao 

interesse coletivo”, mas que, no entanto, no caso em questão, a controvérsia não era tão 

simples assim, pois o tribunal estava diante de uma ponderação entre dois direitos coletivos 

(MELLO, 2016, p. 10-11). Nesse sentido, o Ministro se apega às “questões morais 

relacionadas ao entretenimento às custas dos animais” e aos precedentes já firmados pelo 

tribunal, para decidir que a crueldade intrínseca à prática da vaquejada não pode permitir a 

prevalência do valor cultural, votando pela procedência da ação para declarar a 

inconstitucionalidade da lei estadual ora suscitada (MELLO, 2016, p. 11). Importante 

mencionar que o voto do Ministro Marco Aurélio não faz qualquer menção aos critérios a 

serem usados durante o método da ponderação, de maneira que ele se limita a defender a 

necessidade de realização da ponderação de direitos fundamentais.  

Já a Ministra Rosa Weber, segue-se que ela acompanha o voto do relator, para 

declarar a inconstitucionalidade da lei cearense, entendendo ser a crueldade um elemento 

ínsito à vaquejada, de maneira que tal entretenimento não pode ser visto como uma 

manifestação cultural nos termos do art.215, da Constituição (WEBER, 2016). Além disso, 

na mesma linha que a maioria dos ministros, a Ministra não faz referência em seu voto a 
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expressões como “colisão entre normas” ou “ponderação entre princípios”. 

O Ministro Celso de Mello também votou no sentido da inconstitucionalidade da 

vaquejada, sustentado que essa é uma matéria pacífica, inclusive, para o próprio tribunal, 

tendo em vista os precedentes firmados nesse sentido. Segundo ele, não há que se considerar 

a vaquejada constitucional, pois, o caráter de metaindividualidade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado conduz ao fato de que todo e qualquer impacto 

negativo à fauna, seja provocando a extinção de espécies, seja submetendo os animais a 

crueldade, deve ser rechaçado enquanto causador de incolumidade ao patrimônio ambiental 

dos seres humanos como um todo (MELLO, 2016). Ademais, faz-se mister mencionar que 

o voto do Ministro não menciona expressamente a existência de um “conflito normativo” ou 

a necessidade de haver uma “ponderação principiológica”.  

Já o voto do Ministro Ricardo Lewandowski, apesar de ser também no sentido da 

inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, do Estado do Ceará, o faz apenas por considerar 

que “o critério para se lidar com o meio ambiente deve ser o “in dubio pro natura”, 

homenageando-se os princípios da precaução24 e do cuidado” (LEWANDOWSKI, 2016, p. 

125). Assim, na mesma dicção da maioria, o Ministro parece ignorar o conflito normativo 

inicialmente suscitado, bem como a necessidade de resolução por meio da aplicação do 

método ponderativo. 

A Ministra Cármen Lúcia também votou no sentido da procedência da ação, 

sustentando não ter conseguido enxergar que o objetivo da lei cearense tenha sido dar um 

tratamento mais adequado aos animais para que não se chegasse a agressão. Isto porque a lei 

não nega que haja a agressão aos animais durante o espetáculo, mas apenas dispõe de 

medidas que evitem que esta se dê de maneira desproporcional. Além disso, apesar de 

concordar com os votos que consideraram a prática da vaquejada como uma manifestação 

cultural, a Ministra estabelece que “cultura se muda, e muitas culturas foram levadas nesta 

condição até que houvesse um outro modo de ver a vida” (LÚCIA, 2016, p. 126-127). Faz-

se mister mencionar que a Ministra, apesar de estabelecer a sua argumentação no sentido de 

reconhecimento da existência de um conflito normativo, nada menciona sobre a necessidade 

de aplicação de um método ponderativo. 

                                                   
24 É importante mencionar que Streck identifica o “princípio da precaução” como uma consequência do fenômeno 

do “panprincipiologismo”, uma vez que ele se resume a exigir a precaução na tomada de decisões, 
institucionalizando uma tautologia jurídica. O princípio da precaução, portanto, seria o mesmo que intuir que se 

deve decidir com prudência. Nesse sentido, o autor sustenta que “partindo-se de uma concepção deontológica dos 

princípios, a invocação de um “princípio” desse quilate não passa de uma argumentação retórica (STRECK, 2017, 

p. 558). 
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O voto que chegou mais longe no que tange a aplicação do método da ponderação 

alexyana foi o do Ministro Luis Roberto Barroso, que também julgou a procedência da ação 

no sentido da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, do Estado do 

Ceará. O Ministro entendeu que o julgamento envolvia uma “evidente tensão entre bens 

jurídicos tutelados constitucionalmente: de um lado, a proteção de manifestações culturais 

populares (art. 215, caput, e § 1º, CF) e, de outro, a proteção dos animais contra a crueldade 

(art. 225, § 1º, VII, CF)” (BARROSO, 2016, p. 34), mas que, no entanto, a jurisprudência 

do STF nos casos que envolvem uma colisão entre tais normas “tem sido firme no sentido 

de interditar manifestações culturais que importem crueldade contra animais” (BARROSO, 

2016, p. 25).  

O Ministro Barroso sustenta que, o que difere os demais casos já julgados pelo 

tribunal do caso que envolve a vaquejada é que, nesta, nem sempre é possível que os danos 

físicos e mentais causados aos animais sejam visíveis de imediato e “a olho nu”, de maneira 

que a maioria dos danos são sentidos pelos animais após a realização do evento. Tal 

constatação faz com que o Ministro também suscite a incidência do princípio da precaução 

no caso em questão, considerando que “a simples potencialidade relevante da lesão” já é apta 

a afastar a prática da vaquejada (BARROSO, 2016, p. 26). 

Nesse sentido, o Ministro suscita a aplicação da lei de colisão alexyana, obtendo 

como resultado do sopesamento principiológico uma tese a ser aplicada ao caso concreto. A 

tese, que ele denomina “enunciado de preferência condicionada” dispõe que “manifestações 

culturais com características de entretenimento que submetem animais a crueldade são 

incompatíveis com o art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal, quando for impossível sua 

regulamentação de modo suficiente para evitar práticas cruéis, sem que a própria prática seja 

descaracterizada” (BARROSO, 2016, p. 45-46). A tese elencada desconsidera o intuito da 

lei cearense suscitada, concluindo que a única maneira de evitar a crueldade da prática da 

vaquejada seria dispor de uma regulamentação que impeça os vaqueiros de tracionarem a 

cauda do boi para derrubá-lo na faixa e, em sendo essa a principal característica da 

vaquejada, a própria prática restaria descaracterizada.  

No entanto, é importante mencionar que, apesar de o Ministro Barroso ter feito 

referência expressa à aplicação da lei de colisão alexyana, ocorre que, ainda assim, é possível 

falar em aplicação distorcida ou insuficiente do método da ponderação disposto por Robert 

Alexy. Isto porque, conforme já dito, a aplicação da lei de colisão está relacionada ao 

cumprimento da submáxima da proporcionalidade em sentido estrito, que se configura a 

última dentre as três submáximas que compõem a máxima da proporcionalidade disposta 
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pelo autor. Nesse sentido, a ponderação realizada pelo Ministro Barroso está em desacordo 

com o método ponderativo alexyano, uma vez que, em Alexy, a proporcionalidade em 

sentido estrito, aplicada isoladamente na condição de sopesamento, não é capaz de servir 

para determinar decisão alguma (ALEXY, 2019; MORAIS, 2016; BARBA, 2018). 

A partir da explanação, mesmo que resumida, dos votos de todos os ministros, é 

possível perceber que a ponderação alexyana aplicada no julgamento da ADI 4938/CE está 

em total desacordo com o método ponderativo disposto por Alexy, de tal maneira que é 

possível falar que houve uma aplicação distorcida da ponderação alexyana no caso em 

questão.  

A explicação para isso reside no fato de que a ausência da aplicação dos critérios 

dispostos por Alexy, ou seja, a ausência da aplicação de sua máxima da ponderação 

incluindo todas as possibilidades, etapas e variações nela contidas, acaba por deslegitimar o 

método ponderativo, uma vez que, para o referido autor, “a legitimidade do ato de 

ponderação estaria na condição de demonstrar a sua racionalidade que, por sua vez, 

dependeria do sucesso de apresentar a sua estrutura” (MORAIS, 2016, p. 71). 

Nesse sentido, localizando a gravidade do problema em um contexto democrático, 

tem-se uma decisão, em sede de controle de constitucionalidade, que pretende aplicar um 

método ponderativo (já criticado por não conseguir proporcionar um ato interpretativo livre 

de subjetivismos) que está muito aquém do método ponderativo disposto por Alexy. Tal fato 

somente revela o nível de afronta que as mixagens e mutações sofridas pela teoria alexyana 

representam no que tange ao dever de fundamentação disposto no art.93, inciso IX, da 

Constituição Federal.  

Além disso, conforme assinalam Juraci Mourão Lopes Filho e Thais Vasconcellos 

Cidrão (2018), um outro equívoco do Supremo Tribunal Federal no âmbito do aludido 

julgamento foi a invocação de uma coerência com a linha jurisprudencial assumida pelos 

precedentes até então firmados pelo tribunal sobre a matéria. Tal fato pode ter levado a 

maioria dos Ministros a desconsiderarem a colisão entre princípios durante o julgamento, 

dispensando, portanto, a aplicação do método da ponderação. 

Isto porque, a maioria dos Ministros, seguindo o voto do relator, o Ministro Marco 

Aurélio de Mello, extraíram uma regra geral dos precedentes do tribunal, quais sejam as 

ADI’s 1856/RJ e 3776/RN (que julgaram a inconstitucionalidade da prática da “rinha de 

galo”), e o RE 153.531/SC (que julgou a inconstitucionalidade da prática da “farra do boi”), 

no sentido de que, uma vez identificada a crueldade contra os animais, a prática deve ser 

proibida ainda que considerada uma manifestação cultural (LOPES FILHO; CIDRÃO; 
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2018). 

O que ocorre, no entanto, é que os Ministros não consideraram os elementos de 

distinção existentes entre os precedentes citados e o caso concreto. No caso do julgamento 

das ADI’s 1856/RJ e 3776/RN, por exemplo, o art.216, §1º, da Constituição, que institui o 

dever de proteção às manifestações culturais, diante da prática das “rinhas de galo”, não foi 

sequer considerado pelo tribunal à época. Já quanto ao RE 153.531/SC, apesar de também 

ter sido levantado o conflito normativo entre o art.225, §1º, inciso VII, da Constituição, e o 

art.216, §1º, ocorre que, diferentemente da “vaquejada”, a “farra do boi”: i) era uma 

manifestação cultural municipal, e não, nacional; ii) resultava na morte do animal e era um 

episódio visivelmente mais sangrento e reprovável socialmente; e iii) não havia nenhuma 

iniciativa do legislador no sentido de regulamentar a prática, evitando os maus-tratos quanto 

aos animais envolvidos (LOPES FILHO; CIDRÃO; 2018). 

Essa desconsideração do STF para com os elementos de distinção existentes entre 

as práticas constantes dos precedentes suscitados pela corte e a “vaquejada” somente 

contribuíram para a falha na coerência da decisão do julgamento da ADI 4938/CE que, 

posteriormente, viria a revelar também problemas para a integridade do ordenamento 

jurídico (LOPES FILHO; CIDRÃO; 2018). 

Outro fato que chama atenção em relação ao julgamento da ADI 4938/CE é a 

conclusão no sentido de que as considerações acerca da existência de um conflito normativo 

no caso concreto, bem como a aplicação da ponderação, foram indiferentes para o alcance 

do resultado da discussão, ou seja, não influenciaram em nada na decisão de procedência da 

ação e na consequente declaração de inconstitucionalidade da Lei 15.299/2013, do Estado 

do Ceará.  

Tanto é assim que, considerando o precedente do tribunal mais similar ao caso da 

“vaquejada”, qual seja, o RE 153.531/SC (sobre a “farra do boi”), o STF entendeu a 

inconstitucionalidade da prática da “farra do boi”, mesmo a despeito da alegação da defesa 

no sentido de estas se referirem a manifestações culturais com características de 

entretenimento e, o mais importante, sem precisar considerar a existência de um conflito 

principiológico que justificasse a necessidade de aplicação do método da ponderação, como 

ocorreu no bojo do julgamento da ADI 4938/CE. Assim sendo, qual a explicação lógica para 

o tribunal ter suscitado a aplicação da ponderação no caso do julgamento da vaquejada? 

É importante mencionar também a crítica da doutrina ambientalista quanto ao 

referido julgamento, considerando que não há explicação para que o STF tenha consagrado 

a existência de um conflito normativo entre as disposições contidas nos artigos 225, §1º, 
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inciso VII, e 215, §1º, da CRFB/88. Isso porque, considerando os aportes da teoria alexyana, 

amplamente utilizada tanto pelo STF quanto pela doutrina em geral, o enunciado normativo 

contido no art. 225, §1º, inciso VII, estabelece uma clara vedação de atos cruéis aos animais, 

ou seja, possui a estrutura de uma regra que descreve um comportamento proibido específico 

(LOURENÇO, 2017). 

Nesse sentido, sob a égide de uma teoria que acredita haver uma cisão/distinção 

entre regras e princípios, o mencionado dispositivo traduz um dever específico, de maneira 

a ser tomado como “comando definitivo”, ou seja, deve ser tido como uma regra, e não, 

como um princípio, que consubstancia apenas um “mandado de otimização”. Assim, os 

expoentes que propõem esse tipo de análise, consideram estar 

diante de uma regra tal qual, exemplificativamente, a que determina a proibição da 

tortura. Quando o art. 5º, III, da Constituição Federal estabelece que ninguém será 

submetido a tortura, indica, via regra, que não há admissibilidade 

da tortura, sejam quais forem os motivos que supostamente a legitimam. Ainda que o 
conceito jurídico de tortura seja também indeterminado, já regulamentado, tal como 

ocorre no caso da crueldade, se chegarmos à conclusão que determinada conduta 

implica no cometimento de tortura ou crueldade, não deve ser admitida. Não há 

cálculo possível ou ponderação a posteriori de interesses ou valores a serem 

realizados nessas situações (LOURENÇO, 2017, p. 92). 

 

O que se quer com isso dizer é que, mesmo considerando os aportes da teoria 

alexyana, em última análise, no caso em questão, o STF não deveria ter sequer considerado 

a existência de um conflito normativo, tendo em vista o fato de que o art.225, §1º, inciso 

VII, da Constituição, traduz verdadeiro comando ao Poder Público, ou seja, institui uma 

regra. Assim, a polêmica em torno do aludido julgamento acaba se resumindo, para a 

doutrina ambientalista, ao fato de que o STF considera uma regra como um princípio e 

estabelece verdadeiro conflito principiológico reflexo, que deslegitima a aplicação da 

ponderação.  

Cabe aqui uma reflexão apta a abranger os aspectos dessa discussão de uma maneira 

geral, ou seja, que leve em conta a teoria alexyana, as distorções e mutações que a doutrina 

e a prática jurídica brasileira realizam sobre ela, o julgamento da ADI 4938/CE e as análises 

da doutrina ambientalista sobre esta, tudo isso como consequências de um mesmo problema, 

qual seja, o equívoco principiológico instaurado na teoria jurídica brasileira. Tudo isso chega 

a tal ponto porque não se sabe o que é princípio, qual a função que estes devem exercer no 

ordenamento jurídico e como estes devem ser aplicados para que cumpram com esta função. 

Nesse sentido, se os princípios constitucionais, - que são princípios, de fato, 

normativos, de caráter deontológico e possuidores de um elemento transcendental -, se estes 

fossem levados em conta haveria um resgate do mundo prático no direito, e não um resgate 
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de valores por meio de uma ponderação (seja a alexyana ou a brasileira), uma vez que a 

realização desta depende de princípios de caráter abstrato, de princípios enquanto abertura 

sistêmica, de princípios enquanto subterfúgio para a fuga do texto legal e, portanto, de 

princípios que não se coadunam com a autonomia do direito e com a democracia (STRECK, 

2017). 

Enfim, é possível concluir que o desfecho do julgamento da ADI 4938/CE teria sido 

outro se o verdadeiro conceito de princípios constitucionais tivesse sido levado em conta, 

uma vez que a utilização da aplicação distorcida do método da ponderação em conjunção 

com uma interpretação equivocada dos precedentes, no caso em questão, foram fatores 

imprescindíveis para a emissão de uma decisão geradora de consequências jurídicas custosas 

para a supremacia constitucional e para a democracia. 

 

4.2. AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO JULGAMENTO DA ADI 4983/CE: O 

ENFRAQUECIMENTO DA SUPREMACIA CONSTITUCIONAL E A CRISE 

INSTITUCIONAL 

 

Os prejuízos interpretativos do julgamento da ADI 4938/CE relacionados ao 

equívoco principiológico e manifestados por meio de uma aplicação distorcida do método 

da ponderação alexyana não se restringiram ao caso concreto. Nesse sentido, a decisão 

judicial contrária à “vaquejada” gerou um esforço legislativo imediato.  

O que ocorreu, nesse caso, é que a reação legislativa evidencia problemas que vão 

além do âmbito jurídico e acabam atingindo também a esfera política. Há, por um lado, uma 

alteração do texto constitucional que representa um enfraquecimento da supremacia da 

Constituição, e por outro, a deflagração de uma crise institucional através de um 

tensionamento entre jurisdição constitucional e democracia. 

 

4.2.1. A Emenda Constitucional nº 96/2017 e o enfraquecimento da supremacia 

constitucional 

 

Quando se institui que é necessário travar o debate sobre o conceito de princípio, 

bem como as consequências de uma teoria e prática jurídicas que divergem constantemente 

quanto a função que tais enunciados normativos devem assumir no ordenamento jurídico, é 

importante aludir que não está-se a exagerar com a afirmação de que tais consequências 

escapam ao âmbito de interpretação e aplicação do Direito, interferindo diretamente em 
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aspectos estruturais da ordem jurídica.  

Um exemplo das consequências do equívoco principiológico, manifestado por meio 

da conjunção entre uma utilização distorcida da ponderação alexyana e uma interpretação 

generalizadora dos precedentes é a Emenda Constitucional nº 96/2017, que introduziu o §7º 

no art.225, da Constituição Federal, para estabelecer que: 

Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se 

consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 
manifestações culturais, conforme o §1º do art. 215 desta Constituição Federal, 

registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 

brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar 

dos animais envolvidos (BRASIL, 2017). 

 

Tal Emenda Constitucional foi publicada no dia 06  de junho de 2017 e busca fazer 

uma ressalva quanto a vedação de práticas cruéis contra os animais disposta na parte final 

do art.225, inciso VII, buscando, assim, consubstanciá-lo com o disposto no art.215, §1º, da 

Constituição, que estabelece ao Poder Público o dever de proteger as manifestações culturais 

decorrentes de grupos participantes do processo civilizatório nacional.  

Além do fato de que a citada Emenda trata dos mesmos dispositivos elencados 

como conflitantes no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4938/CE, outro 

fato que corrobora para a conclusão de que ela é uma consequência direta e imediata de tal 

decisão é a data na qual a Proposta da Emenda Constitucional - identificada inicialmente 

como PEC 50/2016 e posteriormente transformada em PEC 304/2017 - foi protocolada no 

Senado Federal, qual seja, em 19 de outubro de 2016, apenas 13 dias após o julgamento da 

ADI 4938/CE, que se deu em 06 de outubro de 2016.  

Ademais, o Parecer da Proposta de Emenda nº 304/2017 menciona expressamente 

como justificação que 

a iniciativa reformadora do texto constitucional tem por objetivo mitigar a 

controvérsia decorrente da decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.983, julgada em 6 de outubro de 2016, na qual se 

decidiu pela inconstitucionalidade da Lei nº 15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado 

do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural (BRASIL, 

2017, p. 02). 

 

O documento ainda aponta que o objetivo da Emenda Constitucional recém 

elaborada seria superar um “possível confronto principiológico” suscitado pelo tribunal na 

ocasião do julgamento (BRASIL, 2017, p. 02). 

Já no âmbito da conclusão aqui proposta no sentido do equívoco principiológico da 

prática jurídica brasileira e da aplicação distorcida da ponderação alexyana pelo STF durante 

o julgamento da ADI 4938/CE, o Parecer, apesar de repetir o equívoco de que os princípios 
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possuem um “caráter aberto”, tende a apontar para um caminho também de discordância 

quanto a argumentação do tribunal, dispondo que “na colisão entre princípios, o que se 

espera não é o sacrifício completo de um em prol de outro, mas uma interpretação que 

garanta a máxima efetividade dos dois”, e concluindo que “no que se refere à vaquejada, a 

aparente colisão entre o direito do ser humano à cultura e o direito dos animais não sofrerem 

maus tratos é apenas aparente” (BRASIL, 2017, p. 08).  

Ao estabelecer tais premissas, o Legislativo está de acordo com a crítica que é 

direcionada ao método ponderativo aplicado pelo STF e que, por vezes, gera a escolha direta 

de um princípio ao invés de outro, quando, na verdade, de acordo com a teoria alexyana, 

deveria o tribunal extrair uma regra a ser aplicada ao caso concreto (STRECK, 2017). Além 

disso, tais premissas também parecem indicar que, contrariamente ao judiciário, talvez o 

legislador tenha se aproximado muito mais de uma aplicação fidedigna da teoria alexyana 

do que o próprio Supremo, considerando que o dispositivo inserido pela Emenda 

Constitucional nº 96/CE consubstancia verdadeira cláusula de exceção que estaria de acordo 

com os moldes alexyanos.  

Isto porque o Legislativo parece considerar os dispositivos conflitantes como 

regras, considerando que nenhum deles poderá ser suprimido tendo em vista as razões 

definitivas que estabelecem, de maneira que vai além e dispõe uma solução também de 

caráter definitivo a partir deles. A interpretação está mais próxima da teoria alexyana, pois, 

o autor dispõe que, no caso de um eventual conflito entre mandados definitivos, a solução é 

o estabelecimento de uma cláusula de exceção, e não, de aplicação do método ponderativo, 

uma vez que somente princípios, enquanto mandados de otimização, seriam ponderáveis 

(ALEXY, 2019; BARBA, 2018).  

Além disso, o Parecer da Proposta de Emenda também evidencia que houve uma 

generalização dos precedentes pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 

4938/CE, considerando que, além de a vaquejada ser uma manifestação cultural de ordem 

nacional, ela “não é anômica, como a farra do boi”, mas, pelo contrário, é completamente 

cercada de cuidados e regras (BRASIL, 2017, p. 15). 

No entanto, uma análise da controvérsia segundo os aportes de um 

Constitucionalismo Contemporâneo que, no plano da teoria do Estado e da Constituição 

propõe, além da dimensão normativa dos princípios constitucionais, uma teoria 

interpretativa blindada contra discricionariedades e ativismos (ou seja, considerando uma 

teoria que, de fato, proponha uma superação da teoria alexyana),  não há como admitir que 

o poder derivado reformador possua a prerrogativa de estabelecer uma cláusula de exceção 
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à uma norma constitucional disposta pelo poder originário (STRECK, 2017). Sobre isso, é 

importante ressaltar que a própria Constituição dispõe limites ao poder derivado reformador, 

como é o caso das disposições elencadas no art.60, §4º, da CRFB/88. 

Sobre isso, conforme afirmam os juristas Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago 

Fensterseifer (2020), a Emenda Constitucional nº 96/2017 pode ser caracterizada como uma 

espécie de “emenda jabuti” por estar em total dissonância com o conteúdo protetivo 

constante do regime jurídico-constitucional ecológico inaugurado pelo art.225, da 

Constituição Federal. Nesse sentido, conforme indicam os autores, tem-se uma emenda “fora 

do lugar”, que relativiza tanto a proteção dos animais enquanto garantia do equilíbrio do 

ecossistema quanto a proteção dos animais de forma autônoma, enquanto seres sencientes, 

na esteira da jurisprudência nacional e das convenções internacionais.  

Nesse sentido, o legislador acabou criando o que os autores consideram como um 

novo conceito normativo de crueldade, no sentido de que mesmo uma prática que implique 

em crueldade de fato (seja por sua própria natureza ou de maneira consequente) não será 

considerada cruel ou, em outras palavras, não se enquadrará na norma disposta pelo 

constituinte originário se for regularizada por meio de decreto normativo que considere essa 

prática como manifestação cultural e garanta o bem-estar dos animais envolvidos (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2020). É como se o poder reformador anulasse a crueldade de uma 

prática desportiva por meio da sua regulamentação, realizando verdadeira cisão entre o 

mundo dos fatos e a norma.  

Além disso, merece destaque o fato de que o §7º inserido no art.225, da Constituição 

atribui ao legislador infraconstitucional ampla liberdade de conformação para ampliar a 

regulamentação de práticas cruéis contra os animais para muito além da “vaquejada”, que 

foi a força motriz para inserção do aludido dispositivo no texto constitucional. Assim, ocorre 

que a cláusula de exceção abre um espaço para que outras matérias, por vezes, com discussão 

já superada pela jurisprudência, sejam regularizadas e voltem a adquirir o manto da 

constitucionalidade, como é o caso, por exemplo, do Projeto de Lei nº 6.268/2016, que 

possui o objetivo de regulamentar a “caça desportiva” de animais silvestres e está tramitando 

no Congresso Nacional (SARLET; FENSTERSEIFER, 2020). 

O fato é que, apesar de o julgamento da ADI 4938/CE pelo Supremo ter revelado 

incoerências interpretativas que interferiram diretamente na decisão que fora gerada, ele não 

é suficiente para justificar uma alteração do texto constitucional nos termos apresentados 

pela Emenda Constitucional nº 96/2017, tendo em vista que esta abre um espaço de 

conformação capaz de gerar a constitucionalização de práticas inconstitucionais por meio de 
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simples regulamentação, o que acaba enfraquecendo a supremacia da Constituição Federal 

e corroborando para uma crise de legalidade. 

Sobre isso, o autor Rafael Tomaz de Oliveira (2008), ao tratar do equívoco quanto 

ao conceito de princípio no âmbito das decisões judiciais, aponta para o problema da 

“inflação legislativa” provocado pelo dirigismo das Constituições do segundo pós-guerra. O 

autor define essa “inflação legislativa” como um aumento da atividade legiferante de todo o 

aparelho burocrático estatal, no sentido de que matérias que deveriam ser amplamente 

discutidas no âmbito político antes de serem incorporadas pela legislação, passam a ser 

simplesmente aprovadas pelos congressos no intuito de remediar situações imediatistas que 

somente contribuem para um desgaste do sistema ou para a sua insuficiência diante das 

diferentes realidades que compõem a sociedade. 

O que ocorre é que esse tipo de política legislativa aponta para uma crise de 

legalidade, dificultando a concretização do ideal de completude e sistematicidade do 

ordenamento jurídico e cedendo lugar a um processo fragmentário do Direito. Nesse sentido, 

o autor aponta que 

Mesmo a Constituição não escapa desse processo de retalhação, e a cada ano se 

observa a realização de reformas via Emendas Constitucionais, sempre tendo como 

pano de fundo uma instabilidade institucional específica, cuja solução se encontra na 

reforma da Constituição. Tais reformas se expandiram de tal maneira que acabaram 

por criar quase que um outro texto, paralelo àquele promulgado em 1988 (OLIVEIRA, 

2008, p. 75-76). 

 

Tais proposições dispostas por Rafael Tomaz de Oliveira no sentido da crítica a 

“inflação legislativa” enquanto um dos fatores causadores da crise de legalidade instaurada 

no Brasil desde a aprovação da Constituição Federal de 1988 são cabíveis ao contexto de 

promulgação da Emenda Constitucional nº 96/2017. Isto porque tal Emenda, além de ser um 

fruto direto de uma decisão que gerou certa instabilidade institucional, representa uma 

alteração imediatista do texto constitucional, visando abarcar uma situação específica (no 

caso, a regulamentação da vaquejada), tendo sido, ainda, aprovada em um curtíssimo período 

de tempo, sem que antes se tenha realizado uma ampla discussão sobre a temática proposta. 

No que tange a tese de que a Emenda Constitucional nº 96/2017 estaria a violar a 

supremacia da Constituição, segue-se que se baseia no fato de que 

Se a reforma da Constituição tem por objetivo revitalizar a própria Constituição como 

um todo, é de entender que a identidade básica do texto deve ser preservada, o que, 

por si, já significa um limite à atividade da reforma. O próprio constituinte originário 

pode indicar os princípios que não admite sejam modificados, como forma de manter 

a unidade no tempo do seu trabalho (MENDES; BRANCO, 2012, p. 181-182). 

 

É nesse sentido que estão os principais argumentos apresentados pelas duas Ações 
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Diretas de Inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra a Emenda Constitucional nº 

96/2017, quais sejam, a ADI 5728/DF (ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa 

Animal, de relatoria do ministro Dias Toffoli) e a ADI 5772/DF (ajuizada pelo Procurador-

Geral da República, de relatoria do ministro Luis Roberto Barroso), ambas com o julgamento 

ainda pendente. 

Os autores Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer (2020) dispõem que o 

argumento sustentado pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da ADI 5772/DF é 

no sentido de que a Emenda Constitucional nº 96/2017 afronta a supremacia constitucional 

em seu sentido material, uma vez que enseja uma violação material à cláusula pétrea do 

nosso sistema constitucional, desrespeitando, assim, o limite imposto ao poder constituinte 

reformador através do art.60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal. 

Essa argumentação considera o direito fundamental ao meio ambiente como uma 

cláusula pétrea implícita, sustentando haver uma influência mútua entre o direito ao meio 

ambiente equilibrado e o direito à vida, de maneira que a garantia de uma vida com qualidade 

ambiental integra o princípio da dignidade humana e, conforme a jurisprudência do STF 

(ADI 4.903/DF), compõe a dimensão ecológica do mínimo existencial (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2020). 

Assim sendo, é possível concluir que a Emenda Constitucional nº 96/2017 é uma 

consequência direta do julgamento da ADI 4938/CE, de maneira que enseja, em seu próprio 

Parecer, as incoerências e distorções argumentativas do Supremo Tribunal Federal tanto 

com relação a aplicação da ponderação alexyana quanto com relação a generalização dos 

precedentes. No entanto, mesmo uma decisão jurídica que falha com a coerência e não está 

de acordo com a integralidade sistêmica proporcionada pelos princípios constitucionais, não 

deve justificar a inserção de uma cláusula de exceção de tal jaez no texto constitucional, sob 

pena de causar o enfraquecimento da supremacia constitucional e o agravamento da crise 

de legalidade presente no cenário jurídico brasileiro. 

 

4.2.2. O julgamento da ADI 4983/CE e o “efeito backlash”: um exemplo de como as 

decisões judiciais podem gerar um cenário de crise institucional 

 

A sucessão de fatos gerados a partir do julgamento da ADI 4938/CE, por si só, já 

seria capaz de demonstrar os efeitos que uma decisão judicial pode desencadear no cenário 

político-jurídico. Isto porque, para além de ter dado azo à Emenda Constitucional nº 
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96/2017, o aludido julgamento também culminou na promulgação25 da Lei Federal nº 

13.364/2016 (que reconhece a “vaquejada”, o “rodeio” e o “laço” como bens imateriais 

integrantes do patrimônio cultural brasileiro), resultando, em última análise, no ajuizamento 

de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 5728/DF e 5772/DF), com o fito de 

derrubar a Emenda Constitucional nº 96/2017.  

Nesse sentido, as regulamentações surgidas logo após a decisão do STF 

representam uma resposta do poder legislativo que, sobretudo no caso da Emenda 

Constitucional nº 96/2017, suscitam problemas tanto na esfera jurídica quanto na política. 

No âmbito jurídico,  tem-se o problema do enfraquecimento da supremacia constitucional 

que pode desencadear uma crise de legalidade, e no âmbito político, deflagra-se uma crise 

institucional que pode colocar em xeque o pacto democrático.  

Sobre isso, há quem diga que a reação do legislativo por meio da Emenda 

caracteriza o denominado “efeito backlash”, um fenômeno decorrente do direito norte-

americano e que pode ser definido como “uma reação adversa não-desejada à atuação 

judicial” ou “literalmente, um contra-ataque político ao resultado de uma deliberação 

judicial” (MARMELSTEIN, 2016, p. 03). 

Uma das principais características desse “efeito backlash” é uma limitação 

legislativa no âmbito dos poderes de controle de constitucionalidade, consubstanciando-se 

como uma reação política contra o controle exercido pelo poder judiciário por meio de suas 

decisões (MARMELSTEIN, 2016). Assim, gera-se uma sucessão de fatos em cadeia, de 

maneira que a decisão judicial, além de não gerar um efeito satisfatório, suscita uma reação 

dos grupos minoritários atingidos por aquela determinada decisão que respondem por meio 

de disposições normativas em contrário à ela, criando um cenário político propício ao 

retrocesso quanto à temática.  

No Brasil, o “efeito backlash” se configura como uma reação política diante do 

aumento do protagonismo judicial, podendo ser identificado a partir de julgamentos 

polêmicos enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, como é o caso, por exemplo, da 

decisão do STF que reconheceu a validade jurídica das uniões homoafetivas, que gerou uma 

resposta legislativa no sentido da elaboração do denominado “Estatuto da Família”, um 

projeto de lei visando a exclusão das relações homoafetivas da proteção estatal. Na mesma 

                                                   

25 É importante acrescentar que, além das regulamentações federais, surgiram também outros diplomas estaduais 

com o intuito de regulamentar a prática da “vaquejada” e resguardá-la como manifestação cultural, como é o caso, 

por exemplo, da Lei nº 10.428/2015, do Estado da Paraíba, que já é objeto da ADI 5713/DF (STF, Online, 2018). 



 

85 
 

linha, tem-se a decisão da descriminalização do aborto no caso de feto anencefálico e da 

decisão que autorizou a realização de pesquisas científicas com células tronco embrionárias, 

que acabaram gerando uma resposta legislativa no sentido da elaboração do “Estatuto do 

Nascituro”, um projeto de lei visando a proibição absoluta do aborto e das pesquisas com 

células tronco (MARMELSTEIN, 2016). 

Nesse sentido, o que ocorre com o “efeito backlash” é a criação de “uma situação 

normativa ainda pior do que a que havia antes da decisão judicial, prejudicando os grupos 

que supostamente seriam beneficiados com aquela decisão” (MARMELSTEIN, 2016, p. 

06). Com isso, verifica-se que existe uma grande tendência de que o STF recue da decisão 

tomada anteriormente, o que, no entanto, talvez não se aplique no caso da “vaquejada”, tendo 

em vista o fato de que, mais do que uma simples reação por parte do legislador ordinário, 

houve uma reação por meio do poder derivado reformador de maneira a inserir verdadeira 

cláusula de exceção na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 96/2017. 

Assim, parece haver uma tendência no sentido de o pleno julgar a procedência das Ações 

Direta de Inconstitucionalidade que visam excluir a alteração constitucional. 

Até aqui, vê-se que a crise institucional evidenciada pelo “efeito backlash” é uma 

decorrência da velha tensão entre jurisdição e democracia, típica de um novo 

constitucionalismo que atribui ao Supremo Tribunal Federal o papel de guardião da 

Constituição, de maneira a exercê-lo por meio do controle de constitucionalidade.  

Sobre essa tensão, os autores Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento 

dispõem que 

O problema se agrava quando a jurisdição constitucional passa a ser concebida como 

o fórum central para o equacionamento dos conflitos políticos, sociais e morais mais 

relevantes da sociedade, ou como a detentora do poder de ditar a “última palavra” 

sobre o sentido da Constituição. Em outras palavras, a dificuldade democrática pode 

não vir do remédio – o controle judicial de constitucionalidade – mas da sua dosagem 

(NETO; SARMENTO, 2013, p. 133-134). 

 

Assim, o objetivo aqui não é apontar para um problema do papel exercido pelo 

Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle de constitucionalidade, tendo em conta que 

este se faz extremamente necessário para a manutenção do próprio Estado Democrático de 

Direito. De outro modo, faz-se necessário dar enfoque a uma leitura crítica quanto aos limites 

interpretativos que devem ser observados pelo tribunal no exercício de suas funções 

decisórias, uma vez que não deve ser reservado ao STF o papel de dizer o sentido da 

Constituição, sob pena de estar-se incentivando a criação de novas figuras normativas por 

uma instância que não possui representatividade democrática para tal (STRECK, 2017). 
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É por isso que toda a controvérsia apresentada aponta para a ausência de uma teoria 

do Direito que se preocupe com o modo como os juízes e tribunais devem decidir, de maneira 

a afastar a aplicação de procedimentos ad hoc e que abram espaço para “escolhas” 

discricionárias e decisionistas, como é o caso da ponderação alexyana aplicada pelo STF no 

âmbito do julgamento da ADI 4938/CE. Eis que a necessidade de adoção de uma teoria 

constitucional que contenha uma Teoria da Decisão Judicial apta a exercer, de fato, um 

controle do ato interpretativo através dos princípios constitucionais, se mostra cada vez mais 

latente para a manutenção do Estado Democrático de Direito.  
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5. CONCLUSÃO 

 

A ausência de clareza conceitual em torno do conceito de princípio transformou-os 

em um belo epíteto de enunciados vazios de conteúdo. Nesse sentido, como não há uma 

preocupação por parte da maioria da doutrina e da jurisprudência brasileiras com o que se 

quer enunciar com a reivindicação de tais enunciados normativos, qualquer coisa capaz de 

“fazer justiça” no caso concreto passou a ser considerada como um princípio. 

Assim sendo, os princípios, longe de representarem decisões legítimas a partir da 

garantia de uma resposta constitucionalmente adequada, acabam sendo usados como 

verdadeira consubstanciação da fundamentação (quando se quer fugir desta), ou como a 

resolução de um problema que a legislação não alcança (quando se quer contrariar esta). 

Tendo isso em conta, partindo da premissa de que o equívoco de que trata o presente trabalho 

ocorre através da emissão de decisões extra legem e/ou contra legem, instaura-se a seguinte 

problemática: que consequências essas decisões judiciais com argumentação construída sob 

o signo desse equívoco principiológico são capazes de gerar? 

A partir de uma proposta metodológica que considera os diversos usos e 

significados do termo “princípio”, tem-se que o verdadeiro conceito de princípio se refere 

aos princípios constitucionais, caracterizados como enunciados que possuem força 

normativa, são deontológicos, dispõem de um elemento transcendental e, sobretudo, são 

responsáveis pela limitação da atividade interpretativa do juiz na medida em que 

representam o resgate do mundo prático no direito. 

O verdadeiro conceito de princípio, portanto, deve levar em conta a sua função 

enquanto fechamento interpretativo, donde subjaz que as definições que os colocam como 

meros postulados axiológicos acabam retirando a sua normatividade e fazendo com que 

assumam função diametralmente oposta enquanto mecanismos que, longe de limitar a 

atividade interpretativa, acabam proporcionando-a. Assim, o equívoco principiológico está 

relacionado a um reducionismo conceitual dos princípios, de maneira a desconsiderar que, à 

essa quadra da história, tais postulados devem funcionar como mecanismos limitadores da 

discricionariedade judicial, garantindo a autonomia do direito e contribuindo para a 

manutenção da democracia.  

A expressão “à essa quadra da história” faz referência tanto a viragem linguística 

sofrida pela filosofia no século XX, que institui a superação da metafísica clássica e moderna 

deslegitimando o esquema sujeito-objeto e a filosofia da consciência, quanto a necessidade 

de superação do positivismo jurídico em todas as suas formas pelo novo constitucionalismo 
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surgido no pós-guerra.  

Nesse sentido, um conceito de princípio atualizado historicamente deve renunciar 

a aplicação de teorias jurídicas que reproduzem equívocos principiológicos, tais como 

aqueles manifestados por meio: i) da crença no “juiz boca da lei” enquanto justificativa para 

todo e qualquer tipo de abertura interpretativa no momento de aplicação do Direito; ii) da 

crença na cisão estrutural entre regras e princípios, bem como na divisão entre “hard cases” 

(casos difíceis) e “easy cases” (casos fáceis), tendo em conta que estas subjazem imagens 

criadas pelo intérprete, com base em sua pré-compreensão antecipadora de sentido; iii) da 

crença na ponderação alexyana como um método argumentativo capaz de afastar a 

discricionariedade judicial, tendo em vista que se trata de um mecanismo que, em verdade, 

possibilita essa discricionariedade, encobrindo o verdadeiro raciocínio estruturante da 

compreensão e chamando o juiz para atuar diante das incertezas da linguagem.  

Dentre as teorias que reproduzem o equívoco principiológico, evidencia-se que a 

mais aplicada pela prática jurídica brasileira é àquela que consagra o método da ponderação, 

qual seja, a teoria da argumentação alexyana, que prega uma fundamentação racional das 

decisões jurídicas através de uma razão prática entendida numa dimensão axiológica. Assim, 

constata-se que a ideia central alexyana de que o discurso jurídico pode ser corrigido pelo 

discurso prático em geral através de uma argumentação baseada em valores funciona como 

o álibi perfeito para a prática jurídica brasileira. 

Tendo isso em conta, a decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4938/CE constitui-se um exemplo de como esse 

equívoco principiológico se dá no âmbito da prática jurídica brasileira através da aplicação 

da ponderação alexyana. Indo mais além, a análise da decisão evidencia que a ponderação 

aplicada pelo STF não segue o método disposto pelo autor Robert Alexy, de maneira a situar-

se num contexto de naturalização da aplicação distorcida da ponderação alexyana, ainda 

mais grave se considerada sob o ponto de vista do equívoco principiológico e do dever de 

fundamentação das decisões judiciais, disposto no art.93, inciso IX, da CRFB/88. 

Assim sendo, um dos objetivos do presente trabalho é propor, no mínimo, um 

retorno a Alexy, no sentido de que o judiciário cumpra, de fato, o que propõe e, assim, passe 

a adotar uma nova postura que não somente replica os postulados alexyanos, mas também 

considera toda a metodologia justificativa contida no procedimento do autor. Afinal, se uma 

teoria da decisão que admite a aplicação do método ponderativo, considerada sob o ponto de 

vista do equívoco principiológico, já ameaça a autonomia do direito e a democracia, imagine 

os efeitos nefastos que uma aplicação distorcida dessa teoria seria capaz de causar? 
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Ainda no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4938/CE, constata-se que 

o Supremo Tribunal Federal extraiu uma regra geral dos precedentes sem considerar os 

elementos de distinção existentes entre estes e o caso concreto, fator que somente corroborou 

para a falha na coerência da decisão do julgamento da ADI 4938/CE que, posteriormente, 

viria a revelar também problemas para a integridade do ordenamento jurídico. 

A partir do equívoco principiológico evidenciado no bojo do julgamento da ADI 

4938/CE e uma análise da Emenda Constitucional nº 96/2017, constata-se que tal reforma 

constitucional é uma consequência direta do aludido julgamento, de maneira que enseja, em 

seu próprio Parecer, as incoerências e distorções argumentativas do Supremo Tribunal 

Federal tanto com relação a aplicação da ponderação alexyana quanto com relação a 

generalização dos precedentes. 

Essa Emenda Constitucional nº 96/2017 é, portanto, apresentada como o efeito 

negativo proporcionado por uma decisão judicial construída sob o signo do equívoco 

principiológico. Esse efeito negativo se manifesta tanto no âmbito jurídico, como no âmbito 

político. No âmbito jurídico, a Emenda representa verdadeira cláusula de exceção que 

proporciona o enfraquecimento da supremacia constitucional e o agravamento da crise de 

legalidade presente no cenário jurídico brasileiro. Já no âmbito político, a Emenda representa 

uma crise institucional que pode colocar em xeque o pacto democrático. 

Nesse sentido, tem-se como conclusão geral que o equívoco principiológico 

apresenta-se como um dos fatores causadores de uma tensão potencial entre jurisdição e 

democracia, uma vez que representa uma atuação do poder judiciário para além dos limites 

que lhe são impostos constitucionalmente, de maneira a ameaçar a autonomia do direito e 

afetar a própria democracia. 

Enquanto uma proposta geral para evitar a ocorrência do equívoco principiológico, 

o presente trabalho defende a adoção de uma teoria constitucional que, de fato, passe a “olhar 

o novo com os olhos do novo”, no sentido de superação da filosofia da consciência 

preconizada pelo positivismo jurídico. Assim, propõe-se a adoção do Constitucionalismo 

Contemporâneo enquanto uma teoria que possui os princípios constitucionais como o seu 

cerne e apresenta um redimensionamento da práxis político-jurídica que, no plano da teoria 

do Direito, implica em uma reformulação da teoria da norma (os princípios passam a ter 

normatividade) e da teoria da interpretação (os princípios devem representar uma blindagem 

contra discricionariedades e decisionismos judiciais). 
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