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PAlAVRA DO PRESIDEnTE

stamos felizes e honrados pelo prazer de lançar, em 
início de gestão, a Revista da ESA Barra. 

Sempre pautados em exemplos que dignificam o 
cidadão, decidimos que faríamos uma administração, 
sobretudo democrática e participativa, para que todos 
pudessem interagir contribuindo eficazmente no en-
grandecimento dos serviços da nossa Subseção da Barra. 

Como Presidente escolhido pela vontade soberana 
dos colegas, acreditamos que a nossa instituição, está 
no caminho certo para dar o melhor de si, com a nossa 
Escola Superior de Advocacia sobressaindo-se de for-
ma expressiva, no seu importante papel de atualizar 
e enriquecer os conhecimentos dos  advogados e da 
sociedade. 

A  Revista da ESA Barra, como veículo de informa-
ção, visa preencher ainda mais o espaço acadêmico por 
ser parte de  um projeto inovador e ousado no âmbito 
da nossa Subseção. A qualidade da revista, seus artigos 
e seus autores refletem os objetivos traçados, eviden-
ciando o brilhante trabalho praticado pela diretoria de 
nossa Escola. 

E
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Queremos dizer aos colegas e a todos desta grandiosa 
região que, juntamente com o Presidente Dr. Felipe Santa 
Cruz, que nos tem dado todo o apoio  necessário para avançar  
na defesa da nossa classe, não mediremos esforços para 
realizar as nossas metas, a fim de que tenhamos verda-
deiramente  uma Subseção marchando para um futuro 
promissor e evolutivo, na linha democrática de direitos 
e, assim sendo, contando com a integração efetiva da 
advocacia da Barra e da sociedade civil.

Por esse e tantos outros motivos acreditamos que a 
primeira edição de nossa revista  é mais um grande pas-
so para o engrandecimento cultural de nossos colegas.

Cordiais Saudações
 

Dr. Ricardo Menezes
Presidente
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A
APRESEnTAÇÃO

ssumimos em janeiro de 2013 a Direção da Escola Su-
perior de Advocacia (ESA Barra) a convite do nosso 
Presidente Dr. Ricardo Menezes com o desafio de alçar 
nossa Escola a um modelo de excelência de ensino nas 
Subseções da OAB. Resolvemos então idealizar uma 
administração ousada e inovadora e, para tanto, estamos 
implementando uma qualidade e estrutura digna de 
uma grande Universidade. Após muito trabalho e em 
um curto espaço de tempo criamos a Revista da ESA 
Barra que em sua primeira edição será digital, mas que 
posteriormente se tornará em uma edição também im-
pressa de periodicidade trimestral. Com um Conselho 
Editorial de professores doutores de vários estados 
brasileiros pretendemos qualificá-la já na próxima edi-
ção como revista científica devidamente cadastrada nos 
órgãos competentes, a exemplo do que ocorre com as 
revistas dos programas de pós-graduação stricto sensu 
das melhores universidades brasileiras. Nossa experiên-
cia de mais de 15 anos na área acadêmica permitiu que 
pudéssemos realizar com sucesso esse primeiro passo 
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do nosso grande desafio. Eis então a primeira edição da 
Revista da ESA Barra e aproveitando a oportunidade 
agradeço imensamente ao nosso Presidente Dr. Ricardo 
Menezes pelo apoio incondicional e a todos os autores 
e colaboradores que permitiram que esse sonho fosse 
realizado. 

Por fim, seguindo o ideal democrático e participativo 
muito bem liderado pelo nosso Presidente convidamos a 
todos os advogados que colaborem com a nossa revista en-
viando artigos, mandando sugestões, etc. 

 

Obrigado

Dr. Claudio Carneiro
Diretor da ESA Barra 
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O mOVImEnTO PÓS-POSITIVISTA E A “VISÃO  
nEOCOnSTITUCIOnAlISTA” DA POnDERAÇÃO:  
A VAlORAÇÃO DE PRInCÍPIOS Em ROBERT AlEXY

Por Cláudio Carneiro e Marcos A. F. Lemos*

1. Introdução. 2. Da Função Jurisdicional da Ponderação: os conflitos nor-
mativos e a hierarquização de princípios. 3. Da Superação da Teoria Positi-
vista e sua Relação com a Ponderação. 4. Da Ponderação como método de 
interpretação e aplicação do Direito. 5. Da Colisão de Princípios: Adequação, 
Necessidade e Proporcionalidade em sentido estrito. 6. Da Estrutura da 
Ponderação: A Lei “Alexyana”. 7. O Movimento “Neoconstitucionalista” e 
a Busca pela Justiça. 8. Conclusão.

* Cláudio Carneiro é doutorando em Direito pela UNESA/RJ, mestre em Direito Tributário, pós-graduado em 
Direito Tributário e Legislação de Impostos, advogado, professor de Direito Tributário da FGV, EMERJ, AMPERJ, 
FEMPERJ, ANOREG, PUC, Estácio. Autor de diversas obras jurídicas e artigos publicados no Brasil e no exterior. 
Membro da Comissão de Direito Tributário da Escola da Magistratura do RJ e Presidente da Comissão de Tributário 
da OAB-Barra. Diretor da Escola Superior de Advocacia da Barra.

 Marcos A. F. Lemos é advogado, atuante na área de consultoria empresarial tributária, graduado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, especialista em Direito Fiscal pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
proficiente em Língua Inglesa pela Universidade de Cambridge/ Reino Unido. Membro da Sociedade Brasileira de 
Direito Tributário e Professor de Direito Tributário em Cursos Preparatórios para concursos jurídicos em especial 
para Ordem dos Advogados do Brasil.



12

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

RESUmO

Este estudo pretende analisar os aspectos da ponderação, no contexto “neo-
constitucionalista” atual, visto a necessidade de se impor maior racionalidade ao 
discurso jurídico, principalmente devido à falta de respostas práticas e limitações 
do positivismo. “Valorar” (se é que podemos usar essa expressão) princípios con-
flitantes tornou-se uma das tarefas mais árduas para o intérprete constitucional 
que deve ser guiado por postulados morais, éticos e de racionalidade inerentes à 
própria dogmática jurídica, jamais deixando de considerar as vicissitudes plurais da 
estrutura do hodierno Estado Democrático de Direito.Neste contexto, a ponderação 
ganha peso indiscutível, tornando-se uma ferramenta muito útil na solução de 
casos complexos e difíceis – os chamados “hard cases”, já que o processo decisório, 
principalmente das Cortes Constitucionais deve privilegiar a proteção de valores 
fundamentais, assentados nos princípios estruturantes da sociedade política.

Palavras-chave: Ponderação, Racionalidade, Neoconstitucionalismo, Argumen-

tação, Decisão.

The Post-Positivism Movement and the Neo-Constitutionalist Approach of 
Balancing: Balancing of Principles According to Robert Alexy Applied to the 
Effective Standards of Fiscal Justice.
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ABSTRACT

Due to complexity of current society, the need of imposing rationalism to the 
legal discourse gains importance, primarily because of the positivism restrictions 
envisioned in the prevailing legal argumentation phenomenon. Considering that 
balancing conflicting principles became one of the most difficult toils to legal 
operators, this article aims to analyze balancing traits, main theories and usage, 
conceiving its relevance to the protection of jus-fundamental rights applied to 
the decision processes of hard cases, as it shall be guided by moral, ethical and 
rationalist postulates, related to the legal dogma in its essence, never disregarding 
the plural features of the Democratic Rule-of-Law State.

Key-words: Balancing, Rationalism, Neo-constitutionalism, Argumentation, 

Decision.
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1. InTRODUÇÃO

Com a superação histórica do jus naturalismo e o enfraquecimento do 
movimento positivista, o Direito, como ciência humana, sedento por uma 
dinâmica mais condizente com os tempos atuais, viu-se forçado a vivenciar a 
aplicação de novos métodos de interpretação da norma jurídica de tal forma 
que se pudesse experimentar uma prática mais efetiva e renovada de Justiça 
(BARROSO, 2004, p.348).

Esta preocupação com uma experiência renovada de Justiça, dentro de moldes 
mais contemporâneos do chamado Estado Democrático de Direito, tem o prima-
do de estabelecer o equilíbrio entre segurança jurídica e justiça, sob as vestes de 
uma nova hermenêutica constitucional, focada na teoria dos direitos fundamen-
tais, onde a preocupação com a definição das relações entre valores, princípios e 
regras é levada ao extremo com o fulcro de se edificar o próprio fundamento da 
dignidade humana.

Nesse ambiente de reaproximação entre Direito e valorização dos ideais 
de justiça, há inegável valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou 
implícita, pelos textos constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de 
sua normatividade em todos os seus aspectos (BARCELLOS, 2003, p. 10). 

Inquestionável é o fato de que nessa busca por este tão sonhado equilíbrio en-
tre segurança jurídica e justiça, deve-se sempre levar-se em consideração a aplicação 
das máximas da proporcionalidade, bem como da razoabilidade, representadas 
por um princípio instrumental de interpretação constitucional. 
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Através da aplicação de tais máximas, objetiva-se a construção de uma 
premissa conceitual metodológica própria de cânones não expressos no texto 
constitucional - que antecedendo o próprio processo intelectual do interprete na 
solução concreta de um dado problema em exame, serve como um instrumento 
hermenêutico para a aplicação da ponderação de bens em conflito, protegendo 
assim a essência da lógica constitucional vigente.

A complexa engrenagem jurídica guarda em sua própria estrutura ambigui-
dades e imperfeições, fruto de redações defeituosas, omissões e contradições entre 
os diplomas vigentes. Por esse motivo, a atividade jurisdicional não mais se limita 
a um mero exercício de extração de conclusões a partir de premissas intocáveis 
estabelecidas por um contexto social pluralista, sendo possível que inúmeras so-
luções se apresentem como razoáveis para um mesmo caso, enquanto coerente e 
filosoficamente fundamentadas. Tal fenômeno é recorrente em todos os domínios 
do Direito, sendo certo que quanto mais aberta a estrutura normativa de dado 
ramo jurídico, maior será o espaço para o confronto de teses igualmente razoáveis. 

Esses confrontos são forjados no cerne da própria estrutura do Estado De-
mocrático de Direito e dão relevo à compreensão mais aprofundada da aplicação 
dos direitos fundamentais.

Este artigo pretende se ocupar da questão da existência de uma única res-
posta concreta para todo problema jurídico, abrindo margem para que se avalie o 
método da ponderação e sua tendência em admitir soluções plurais para conflitos 
entre princípios constitucionais. 

Vale a pena frisar que, no decorrer deste estudo, o juízo de ponderação é 
equiparado ao procedimento de tomada de decisão empregado pelo juiz quando 
lida com tensões entre valores ou interesses constitucionais que se chocam, dei-
xando claro que ao preferir um dado valor em detrimento de outro, o juiz, de fato, 
realiza uma ponderação, mesmo que implicitamente ignore os requisitos formais 
que o procedimento exige.
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2.   DA FUnÇÃO JURISDICIOnAl DA POnDERAÇÃO: OS COnFlI-  
 TOS nORmATIVOS E A hIERARqUIzAÇÃO DE PRInCÍPIOS

Não se pode aceitar que a Ciência do Direito, em toda a sua magnitude, quan-
do do estabelecimento de padrões normativos comportamentais para realização 
do trabalho hermenêutico, se limite a ter como função precípua a mera descrição 
de significados.

Ao contrário, espera-se que atue como responsável pela reconstrução sis-
temática de significados, não se limitando a mera atividade de subsunção entre 
conceitos ou entendimentos conceituais previamente estabelecidos.

No bojo desta tendência, não resta dúvidas que a ponderação (PULIDO, 
2003, p. 225) se converteu em um critério indispensável para o exercício da função 
jurisdicional, especialmente nos Tribunais Constitucionais, que se encarregam 
da aplicação de normas que, como os direitos fundamentais, têm estruturas de 
princípios, sendo seu estudo de sumária importância para se alcançar os preceitos 
emanados do hodierno Estado Democrático de Direito.

O balanço de valores, bem como de interesses é consectário lógico no exercí-
cio de se dar solução a casos complexos e difíceis, chamados de “hard cases” nos 
quais não se vislumbra a possibilidade de se encontrar a solução justa por mera 
subsunção.

Ponderar “valores” e bens é tido como atividade pertinente a todo processo 
de tomada de decisão, que envolve necessariamente uma calibragem de fatores 
que se indispõem entre si, exigindo que seja atribuído peso a importância de cada 
qual para se encontrar a solução de um dado problema.

Neste contexto, o processo de tomada de decisão, propriamente dito, estaria 
atrelado a ideia de hierarquização de princípios, justificando assim, a importância 
do juízo de ponderação, que racionalmente aplicado, facilitaria a aplicação dos 
ideais democráticos de participação ampla nos processos públicos deliberativos, 
prestigiando principalmente as preocupações voltadas a igualdade social.

Considerando a estrutura plural da sociedade moderna, valores colidentes 
podem ser relevantes em um mesmo contexto, podendo propiciar a criação de 
soluções aparentemente inconciliáveis.

Por derradeiro, negar a importância da ponderação é o mesmo que ignorar 
a existência evidente deste pluralismo e, em última análise, seria uma tentativa 
inócua de esconder os conflitos reais da vida social.
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Sob outro enfoque, ao assumi-la como método de solução de conflitos, 
contribuiria sobremaneira o intérprete constitucional para a queda do véu que 
paira sobre os conflitos axiológicos, firmando a necessidade de enfrentá-los com 
racionalidade e principalmente, imparcialidade.

3.   DA SUPERAÇÃO DA TEORIA POSITIVISTA E SUA RElAÇÃO  
 COm A POnDERAÇÃO

Um dos principais desdobramentos práticos da ponde-
ração é a pré-disposição a abertura de múltiplos pontos de 
vista, levando-se em consideração a imperial necessidade 
de se consumir todos os argumentos de todos os interessa-
dos envolvidos para que seja conferida validade ao próprio 
exercício de ponderação. 

Ao explorar todas as nuances dos argumentos (ou inte-
resses) envolvidos, no caso concreto, o juízo de ponderação, 
inquestionavelmente, abriria maior possibilidade de justiça 
para os litigantes, assegurando um ajuste mais célere do 
ordenamento jurídico aos anseios sociais.

Em apertada síntese, o juízo de ponderação poderia 
ser traduzido como o reflexo da própria complexidade inerente ao Direito, se 
firmando como um processo de decisão na qual estaria garantida a imparciali-
dade do juiz, visto que disciplinaria a decisão ao expô-la de maneira mais ampla 
a argumentos baseados, principalmente, em igualdade social.

Neste ponto, segundo Dworkin, o juiz estaria se afastando da penumbra 
positivista da discricionariedade, existindo assim uma única resposta correta 
para cada desafio jurídico (DWORKIN, 1978, p. 81), chocando-se frontalmente 
a teoria positivista, ao militar pela separação entre regras e princípios. O autor 
assume que o Direito é muito mais amplo que as regras legisladas, sendo tam-
bém composto de princípios, defendendo que um dado sistema de princípios 
seria capaz de gerar não soluções diversas igualmente válidas, mas sim, uma 
única resposta correta, desautorizando consequentemente, a teoria positivista 
da discricionariedade forte.
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Todavia, este conceito da única resposta correta é ambíguo, sendo ainda 
muito nebulosa e pouco clara sua definição, comportando algumas visões, que 
de certa forma, demonstram a grandiosa tarefa de implementá-la de maneira 
prática (AARNIO, 1990, p. 24). 

A primeira visão, ou corrente, dita como forte, representada pelas doutri-
nas extremas do Direito natural racionalista e da jurisprudência dos conceitos, 
aduz que para cada caso concreto existe uma única resposta correta, que pode 
ser detectada. A resposta se encontra “oculta” em algum lugar dentro do or-
denamento jurídico e a habilidade do juiz consiste em tornar explícito o que se 
encontra implícito.

Outra corrente, conhecida como versão fraca, também aceita a ideia de que 
existe uma resposta correta, mas hesita quanto ao objetivo das possibilidades 
de descobri-la, defendendo que tal resposta não pode ser sempre detectada, 
quiçá nunca. 

A interpretação deste conceito tem sido representada por alguns doutrina-
dores positivistas, tendo como fundamento um princípio meramente ideológico 
de que por existirem lacunas no sistema jurídico, cada juiz ou hermeneuta deve 
ter como guia certa meta, in casu, a resposta correta. 

Como pode ser notado, existem muitos problemas relacionados com esta 
teoria – principalmente do ponto de vista filosófico, já que nunca se poderá dizer 
com extrema certeza se a única resposta concreta está disponível ou não.

Outra corrente, de postura crítica, intenta argumentar em favor de uma 
resposta negativa, firmando que não podem haver respostas corretas no racio-
cínio jurídico (tese ontológica), dizendo que tais respostas podem tão pouco 
ser detectadas (teses epistemológicas e metodológicas) (AARNIO, 1990, p. 25).

Desta forma, imperativo é que se tenha em mente que a busca de uma res-
posta correta se correlaciona com a aplicação prática da ponderação, estando no 
contexto histórico atual, sua concepção atrelada à ideia de que as normas podem 
assumir a forma de princípios, comportando, por isso, mitigação na intensidade 
de sua incidência sobre casos concretos quando da ocorrência de conflito com 
outras normas.

Como pode ser observado, a temática quanto à única resposta em Dworkin, 
deve ser enfrentada, conferindo a tal matéria relevo para a avaliação dos pres-
supostos e para o equacionamento dos problemas relacionados com a aplicação 
prática da ponderação, como bem por ele bem dito, ao enfrentar a discriciona-
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riedade do juiz, conforme trecho transcrito a seguir (DWORKIN, 1978, p. 44): 

The positivists’ doctrine of discretion (in the strong sense) required 
this view of legal obligation, because if a judge has discretion there 
can be no legal right or obligation – no entitlement – that he must 
enforce. Once we abandon that doctrine, however, and treat princi-
ples as law, we raise the possibility that a legal obligation might be 
imposed by a constellation of principles as well as by an established 
rule. We might want to say that a legal obligation exits whenever 
the case supporting such an obligation, in terms of binding legal 
principles of different sorts, is stronger than the case against it.

Entretanto, baseado na ideia construtivista e criativa da interpretação na obra 
de DWORKIN (1978), é inevitável deparar-se com a seguinte questão: Apesar de 
admitir a enormidade da empreitada que se propõe ao aplicador do Direito na 
árdua labuta de se encontrar a melhor decisão entre as interpretações aceitáveis e 
existentes, como se chega efetivamente a tão milagrosa “única resposta correta”?

Inúmeros autores questionam o fato de que apesar da teoria dworkiana 
militar pela existência de uma única resposta correta, falha ao não explicar, de 
maneira límpida e materialmente tangível, como se chega a ela – muito menos 
como podemos controlar a sua validade – que, em última análise, conferiria ao 
magistrado um papel mais ativo.

Em outros termos, para os críticos de Dworkin, sua teoria se mostra débil 
ao não delinear uma verdadeira teoria da argumentação jurídica, o que acabaria 
por reforçar o ativismo do magistrado (FIGUEROA, 1998, p.307) ao não supri-lo 
de instrumentos que pudessem elaborar ou mesmo controlar a dita “resposta 
correta”. Desta forma, o relevante seria que viesse a ser escolhida como solução 
para o conflito, a resposta que pudesse ser considerada mais equitativa e justa na 
correta relação que decorre do compromisso inicial do magistrado com a visão do 
Direito, tido como integridade e neste sentido Habermas (1997, p.263) sustenta que: 

Segundo Dworkin, princípios jurídicos e determinações de objetivos 
políticos do legislador que combinam com tais princípios, põem à 
disposição os meios argumentativos para se reconstruir a massa 
do direito vigente durante o tempo que for preciso para que ele 
valha com normativamente justificado. (...) A tarefa não consiste na 
construção filosófica de uma ordem social fundada em princípios de 
justiça, mas na procura de princípios e determinações de objetivos 
válidos, a partir dos quais seja possível justificar uma ordem jurídica 
correta em seus elementos essenciais, de tal modo que nela se encai-
xem todas as decisões tomadas em casos singulares, como se fossem 
componentes coerentes. Dworkin sabe que, para desempenhar essa 
tarefa, é preciso pressupor um juiz cujas capacidades intelectuais 
podem medir-se com as forças físicas de um Hércules.
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Nesse ponto, rendemos homenagem à ALEXY (1993), pois em sua obra teoria 
dos direitos fundamentais o autor procurou alinhavar uma teoria jurídica geral 
dos direitos fundamentais da Constituição Alemã, apresentando a distinção entre 
princípios e regras. 

A primeira questão por ele pontuada diz respeito às valorações presentes na 
fundamentação da decisão jurídica, ou seja, quando os “cânones de interpretação” 
não são suficientes para que do ordenamento decorra logicamente a decisão, sua 
fundamentação conterá elementos valorativos. 

Isto porque, a doutrina já reconheceu que não é possível ao legislador prever 
toda situação fática possível de modo fechado e perfeito. Um “fetiche pela lei” 
(BARRETO, 2010, p. 01-18), tal como se verificou no positivismo exegético que 
conduz à injustiça na solução conferida a determinados casos e, frequentemente, 
ao impasse decorrente da ausência de previsão normativa expressa. 

O seu objetivo não foi alcançar exatamente uma homogeneização de cada or-
dem jurídica fundamental, mas sim, o de descobrir as estruturas dogmáticas e revelar 
princípios e valores que se escondem atrás das codificações e da jurisprudência. 

Nesta busca para se entender o verdadeiro sentido das codificações e das 
manifestações jurisprudenciais, destaca-se interessante exigência do Tribunal Cons-
titucional Federal Alemão que, mediante a Resolução de 14.02.1973, determinou 
que as decisões dos seus juízes deveriam basear-se em “argumentações racionais”. 

Então, a questão foi saber o que é racional ou se a argumentação jurídica 
racional é algo que interessa não apenas aos juízes do referido Tribunal, mas 
também, a toda a comunidade jurídica e ao próprio cidadão.  

Daí ALEXY, propor em sua obra em 1976, como deveria ser entendida a ar-
gumentação jurídica, como se efetua e com que alcance ela é possível. Também foi 
um marco para ALEXY (1993) a questão do novo caráter assumido pelos direitos 
fundamentais no Estado Democrático de Direito, em virtude da positivação desses 
direitos nas constituições modernas, com vigência imediata e, acima de tudo, o 
amplo controle feito por meio do Tribunal Constitucional Federal alemão.

Vale destacar que a definição de direito de ALEXY (1994, p.58) se assemelha 
a uma mistura do normativismo de Hans Kelsen com o jus naturalismo de Gustav 
Radbruch: La forma radbruchiana adopta evaluación que basicamente e confiere 
prioridad a La seguridad jurídica y solo en casos extremos invierte esta jerarquia. 

ALEXY (1993) “aperfeiçoa” a construção teórica elaborada por Ronald 
Dworkin, que iniciou uma grande discussão jurídica: para cada caso jurídico, há 
uma única resposta correta? 
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A tese de Dworkin contrapõe-se ao sistema de regras positivas de Kelsen e 
Hart em que o sistema jurídico é composto por regras, regras válidas e/ou eficazes. 
Se diante da vagueza da linguagem da norma e diante de casos não regulados por 
leis positivas, neste espaço vazio, não cabe ao juiz agir de forma subjetiva, levando 
em consideração a utilização de métodos.

Não há dúvidas de que o Estado de Direito deve garantir o máximo de certeza 
jurídica (AARNIO, 1990, p. 25) e que tal certeza deve sempre ser exercida por meio 
da argumentação jurídica, ao justificar os Tribunais suas decisões. 

Para AARNIO (1990, p.32), não cabe comentar sobre a única resposta correta, 
mas sim sobre a resposta melhor justificada. A tentativa de se tentar provar que 
uma das repostas disponíveis é a correta poderia conduzir a um regresso argu-
mentativo infinito, condenando-a, necessariamente ao fracasso.

Inquestionável que há necessidade do juízo de ponderação estar calcado em 
parâmetros de racionalidade, pressuposto básico para a sua legitimação, consi-
derando a realidade principiológica que está voltada para as próprias questões a 
serem ponderadas.

Nesse contexto, cumpre destacar a contribuição de ALEXY (2001) para a 
argumentação jurídica, ao se apropriar da tese de Dworkin quanto a análise do 
Direito, como por exemplo, a rejeição da ideia positivista de que, nos casos difíceis, 
o suposto vazio do sistema jurídico seria preenchido por critérios discricionários 
extrajurídicos a bom prazer da ação do legislador.

ALEXY (1993) também se preocupa com a seara dos princípios que coexis-
tem no mundo jurídico com as regras, afastando-se da concepção dworkiana em 
alguns pontos, principalmente no que diz respeito a “única resposta correta”, de-
senvolvendo uma descrição estrutural do próprio Direito, classificando as normas 
jurídicas como regras ou princípios.

Desta forma, a busca pela resposta correta seria dada não somente por regras, 
mas também por princípios – corroborando os esforços de ALEXY (1993) na ela-
boração de uma “teoria dos direitos fundamentais” que pudesse servir de critério 
de orientação e fiscalização da racionalidade das decisões jurídicas – podendo, 
desta forma, se contrapor aos argumentos positivistas.

Como se pode notar, o cerne da teoria dworkiana esta calcada na premissa de 
que o Direito é muito mais do que a totalidade de regras legisladas, sendo também 
presente em sua composição, os princípios.
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Defende que um princípio normativo e uma regra se assemelham, dado que 
ambos estabelecem obrigações jurídicas. Entretanto, tais figuras se distanciam 
quanto ao aspecto do tipo de diretiva que apresentam.

As regras se aplicam segundo o modo do “tudo ou nada” (“all or nothing”), 
presentes os pressupostos de fato previstos, então ou a regra é válida, e a resposta 
que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui 
para a decisão; podem conter exceções, casos em que devem ser arroladas da forma 
mais completa, sob pena de ser inexata (DWORKIN, 1978, p. 24). 

Por outro lado, outro mecanismo de funcionamento é observado nos princí-
pios, já que apresentam uma característica que as regras não possuem – a dimensão 
de peso ou importância (dimension o fweight or importance), assinalando BOBBIO 
(1993, p.181) no mesmo sentido que:

Os princípios gerais são normas a meu ver normas fundamentais 
ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais, o nome de 
princípios induz em engano, tanto que a velha questão entre juristas 
se os princípios são ou não normas. Para mim não há dúvida: os 
princípios gerais são normas como todas as demais.

Os princípios constitucionais são as normas elei-
tas pelo Constituinte como fundamentos ou qualifi-
cações essenciais do ordenamento (BARROSO, 2003,  
p. 226). E nesse sentido também entram em cena os postula-
dos normativos (ÁVILA, 2011, p. 194) –  para ALEXY(2001), 
“metarregras” - que são normas metódicas, que estruturam 
a interpretação e aplicação de princípios e regras imedia-
tamente a exigência, mais ou menos específica, de relações 
entre elementos com base em critérios.  Segundo o autor 
alguns postulados aplicam-se sem pressupor a existência de 
elementos e de critérios específicos e de outros depende de 
determinadas condições, como, por exemplo, o postulado 
da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade.  

Em contrapartida, pode-se dizer que ALEXY (2001), 
ao analisar as normas jurídicas, as situa como regras e 
princípios, focando seu trabalho em tentar explicar a ma-
neira pela qual as normas se aplicam em consonância com 
a racionalidade prática, que o Direito, ativo e dinâmico por 
si só exige – visando a legitimidade do processo jurídico. 
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Para tanto, elabora uma teoria da argumentação jurídica com o objetivo de 
orientar e fiscalizar a racionalidade do discurso jurídico (ALEXY, 2001, p. 26), 
considerando que a argumentação jurídica acontece em um contexto onde há uma 
série de condições limitadoras, devendo-se considerar “seu caráter de ligação com 
a lei, a consideração pelos precedentes, a inclusão da dogmática utilizada pela 
ciência do Direito, bem como (...) sua sujeição às limitações impostas pelas regras 
de ordem processual” (ALEXY, 2001, p. 27).

Na verdade, seu trabalho jaz na busca de uma teoria do discurso jurídico 
racional, partindo do princípio que a metodologia jurídica fundamental seria 
falha, visto que em grande número de casos, a afirmação normativa singular que 
expressa um julgamento envolvendo uma questão legal não é uma conclusão 
lógica derivada de formulações de normas pressupostamente válidas, tomadas 
junto com afirmações de fatos comprovada ou pressupostamente verdadeiros 
(ALEXY, 2001, p. 17).

ALEXY (2001, p. 17) destrincha os fatores que seriam responsáveis por tal 
temática, isto é, fatores que impediriam que se pudesse esperar das normas posi-
tivadas insertas em um dado ordenamento, a solução para os problemas a serem 
enfrentados, como se observa a seguir:

Para tanto há no mínimo quatro motivos: (1) a imprecisão da lingua-
gem do Direito, (2) a possibilidade de conflitos entre as normas, (3) 
o fato de que é possível haver casos que requeiram uma regulamen-
tação jurídica, que não cabem sob nenhuma norma válida existente, 
bem como (4) a possibilidade, em casos especiais, de uma decisão 
que contraria textualmente um estatuto.

Sendo assim, se o discurso prático é lastreado por regras garantidoras de 

liberdade e igualdade entre seus participantes, por consequência, assume-se que 

o seu resultado também o seja, apresentando sua teoria de maneira procedimental, 

na medida em que estabelece um vínculo entre a correção da resposta e o proce-

dimento adotado, visando, por último, fazer nascer a tão buscada racionalidade 

da deliberação.

Visto que há imperial necessidade de que os princípios sejam aplicados e 

satisfeitos no maior grau possível, as regras determinam algo dentro do que é 

possível no âmbito fático (real) e jurídico, apenas (ALEXY, 1993, p. 86).

Enquanto um princípio pode ser cumprido em maior ou menor grau, as 

regras podem apenas serem cumpridas ou não, e tal distinção é necessariamente 
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observada quando da ocorrência de colisões entre princípios e conflitos entre 

regras, sendo imprescindível que se estabeleça, para se apreender as peculiarida-

des dos conflitos entre direitos fundamentais, conforme trecho abaixo transcrito 

(ALEXY, 1993, p. 87):

La distinción entre reglas y principios se muestra clarísimamente en 
las colisiones de principios y en los conflictos de reglas. Común a las 
colisiones de principios y a los conflictos de reglas es el hecho de que 
dos normas, aplicadas independientemente, conducen a resultados 
incompatibles, es decir, a dos juicios de deber ser jurídico contradic-
torios. Se diferencian en la forma cómo se soluciona el conflicto.

O conflito entre regras é solucionado quando se introduz em uma delas uma 
“cláusula de exceção” que elimina o conflito, declarando-se inválida uma delas. Se 
tal solução não se vislumbra, no mínimo uma das regras deve ser declarada inválida 
e com isso eliminada do ordenamento jurídico, firmando entendimento de que ao 
contrario do que acontece com o conceito de validade social ou de importância de 
uma norma, a ideia incrustada no preceito de validade jurídica não é graduável, 
isto é, uma norma, vale ou não vale no ordenamento jurídico.

Sob outro enfoque, considera ALEXY (1993), que os princípios não estariam 
exatamente em contradição, mas em tensão, que deve ser resolvida com referência 
ao caso.

4.  DA POnDERAÇÃO COmO méTODO DE InTERPRETAÇÃO E  
 APlICAÇÃO DO DIREITO

Desta forma, considerando a eficácia jurídica dispensada aos princípios, a 
ponderação pode ser vislumbrada como a maneira pela qual os princípios são 
aplicados (PULIO, 1997, p. 86), firmando-se como uma técnica de decisão jurídica 
aplicável aos casos onde há a possibilidade de emprego de normas de mesma 
hierarquia, porém que indiquem soluções diferenciadas, objetivando alcançar 
harmonia entre os valores de modo que sejam estes ao máximo protegidos, “oti-
mizando” (ÁVILA, 2004, 96) os valores em conflito, em uma verdadeira síntese 
dialética das normas conflitantes.
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Consiste em um método que visa atribuir pesos a elementos que se entrelaçam 
sem referência a pontos de vista materiais que orientem esse sopesamento - não 
se conduzindo a decisões particulares, na medida em que, sobre a decisão de 
ponderação, sempre seria possível a formulação de uma regra. 

Não é raro ver que boa parte dos estudos sobre ponderação acaba por tentar 
estruturar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre sob a 
luz dos princípios constitucionais fundamentais.

Entretanto, resguardada a devida vênia, a ponderação, como método de inter-
pretação e aplicação do Direito em si é muito mais ampla, cabendo ao intérprete a 
responsabilidade de correlacioná-la com seus elementos intrínsecos, estruturando 
a sua aplicação com base em critérios materiais, sem a qual se tornaria instrumento 
pouco útil ao fim que se presta (ÁVILA, 2004, p. 28). 

Com efeito, pode-se dizer que a ponderação é formada por três critérios re-
presentados pela adequação, necessidade e “proporcionalidade em sentido estrito” 
ou “ponderação propriamente dita”, servindo tais critérios para legitimar o ato 
judicial quando estiver em pauta conflitos e limitações de direitos fundamentais, 
não se confundindo com as fórmulas hermenêuticas tradicionais para a solução 
de conflitos. 

Como já dito, a ponderação é o método utilizado para a solução de conflitos 
entre princípios, sendo também denominada, por alguns autores, por racionali-
dade, proporcionalidade ou interdição da arbitrariedade.

Independentemente das diversas acepções existentes no mundo atécnico 
da linguagem cotidiana, possivelmente a melhor acepção que mais se ajusta 
ao uso jurídico é aquela que faz referência a ação de considerar imparcial-
mente os aspectos contrapostos de uma dada questão, impondo-lhe equilíbrio 
(SANCHIS, 2007, p. 116).
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5.   DA COlISÃO EnTRE PRInCÍPIOS: ADEqUAÇÃO, nECESSI- 
 DA DE E PROPORCIOnAlIDADE Em SEnTIDO ESTRITO

Quando os princípios entram em colisão, um dos princípios deve ceder 
frente ao outro – o que não significa dizer que um deles será declarado inválido e 
banido do ordenamento jurídico.Não se introduz desta feita, a dita “cláusula de 
exceção”, mas sim, prima-se pela dimensão de peso de cada um deles, enquanto 
que no caso de conflito de regras, o que se deve considerar é a dimensão de vali-
dade (ALEXY, 1993, p. 89).

A hierarquização e predeterminação de princípios não se coadunam com a 
noção alexyana de sistema jurídico, que enxerga a ponderação como instrumento 
complementar de sua teoria, segundo uma hierarquia de valores que se constrói 
em cada conjunto de circunstancias e valores a serem considerados em dado caso 
concreto.E tais circunstâncias e valores carreadas no bojo do quão relevantes são 
para a implementação de uma decisão, segundo o próprio autor, “jusfundamental” 
(ALEXY, 1993, p. 152).  

Desta forma, fica nítido que as relações de prioridade entre os princípios são 
relativas entre si e condicionadas pelas circunstâncias, utilizando uma estrutura 
da ponderação, expressa pelos subprincípios do princípio da proporcionalidade.

Com efeito, verifica-se que os princípios demandam a sua mais ampla reali-
zação do ponto de vista das possibilidades de fato, sendo tais possibilidades condi-
cionantes da extensão com a qual um princípio pode produzir todos os seus efeitos.

Identificar a extensão dos efeitos de um princípio deve ser encarado como 
um verdadeiro exercício de racionalidade, onde a tentativa de se instrumentalizar 
a sua aplicação objetiva dar solução prática questões morais complexas, lastrean-
do-se pela distinção entre racionalidade científica e racionalidade prática (GIAN-
FORMAGGIO, 1993, p. 160). Tal exercício remete inevitavelmente aos primeiros 
dois testes que compõem o princípio da proporcionalidade – os subprincípios da 
adequação e da necessidade.

O subprincípio da adequação impute critério para se verificar a legitimidade 
da intervenção sobre um direito fundamental, reclamando que a razão que norteia 
essa intervenção seja satisfeita com a restrição que irá se operar sobre o principio 
afetado.

Em outras palavras, se o meio que por ventura venha a ser utilizado, não 
se coadune com o fim exigido por um dado princípio e afeta as possibilidades 
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de realização de outro princípio, tal meio deve ser considerado proibido, eis que 
frustra a tendência do segundo a máxima satisfação possível.

Uma análise mais apurada da adequação deve estar coadunada com o ob-
jetivo do ato que possa interferir sobre um direito fundamental, legitimando-se 
assim a interferência sobre o princípio e potencializando a legitimidade da meta 
que se tenta obter.

Não resta dúvida que este subprincípio coloca o operador do Direito frente 
a frente com a realidade fática, isto é com as questões de fato – e tal postura se 
justifica pelo fato de apurar se o fim está de acordo com o saber aceito pela socie-
dade, sendo inepta a medida não aceita pelos conhecimentos fáticos existentes.

Seguindo neste enfoque, ALEXY (1993) chega ao subprincípio da necessidade, 
que é visto como elemento utilizado para restringir a escolha de meios adequados 
para a realização de um fim ligado a um dado princípio.

Em linhas gerais, a aplicação de tal subprincípio tem o condão de avaliar 
se as duas medidas cotejadas apresentam-se com a mesma idoneidade para a 
obtenção do fim almejado.

Objetiva-se, desta forma, apurar se ambas contribuem em igual monta para 
o objetivo, no que tange a torná-lo factível, ou provável – atendendo-o em uma 
mesma escala tal fim desejado com rapidez de resultado.

De fato, o controle da necessidade, na medida em que se preocupa com a 
eleição do melhor meio para uma finalidade, constitui aspecto que se relaciona 
com opção de oportunidade e conveniência, totalmente vinculada com questões 
relacionadas a separação dos poderes, eis que o controle judicial tende a se manter 
isolado em respeito aos outros atores envolvidos no jogo democrático.

Por outro lado, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito se 
refere ao limite de satisfação das possibilidades jurídicas de um dado princípio, 
sendo considerado o mandamento da ponderação (ALEXY, 1993, p. 112).



29

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

6.  DA ESTRUTURA DA POnDERAÇÃO: A lEI “AlEXYAnA”

Através da máxima da proporcionalidade em sentido estrito pode-se concluir 
que os princípios são mandados de otimização com relação às possibilidades 
jurídicas, enquanto que as máximas da necessidade e da adequação, com relação 
as possibilidades fáticas.

Para melhor ilustrar a questão aqui debatida, cabe destacar entendimento 
de ALEXY (1993, p. 112) quando da colisão entre normas de direito fundamental 
e princípios, conforme abaixo transcrito:

Si una norma de derecho fundamental con carácter de principio entra 
en colisión con un principio opuesto, entonces la posibilidad jurídi-
ca de la realización de la norma de derecho fundamental depende 
del principio opuesto. Para llegar a una decisión, es necesaria una 
ponderación en el sentido de la ley de colisión. Como la aplicación 
de principios válidos, cuando son aplicables, está ordenada y como 
para la aplicaciónen el caso de colisión se requiere una ponderación, 
el carácter de principio de las normas iusfundamentales implica que, 
cuando entran en colisión con principios opuestos, está ordenada 
una ponderación. Pero, esto significa que la máxima de la propor-
cionalidad en sentido estricto es deducible del carácter de principio 
de las normas de derecho fundamental.

Lastreado neste entendimento, ALEXY (1993) enaltece a denominada “Lei 
da Ponderação”, demonstrando que o juízo de ponderação pode se subdividir em 
três etapas distintas, onde o primeiro estágio envolve estabelecer o grau de insa-
tisfação (ou não satisfação) de um dos princípios envolvidos. Por consequência, 
esta etapa impulsiona ao segundo estágio, no qual a importância de satisfação ou 
cumprimento do princípio contrário é estabelecida.

E finalmente, no terceiro e último estágio da referida lei, dever ser verificada 
se a importância de satisfação do princípio contrário justifica o dano ou a insatis-
fação do outro, podendo-se, desta forma, formular-se um argumento que postule 
uma relação de prioridade entre o princípio submetido à intervenção e o princípio 
oposto – o princípio que se reconhecer maior peso terá transformada em definitiva 
a sua aplicação prima facie sobre o caso.

Determinar o grau desta intervenção foi uma preocupação constante, que ide-
alizou uma fórmula de peso dos princípios em conflito para se equacionar tal pro-
blemática, conferindo mais racionalidade à decisão proferida (ALEXY, 2003, p. 437).
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Partindo de uma escala triádica dos pesos, justificam-se as razões de inter-
ferência de um dado princípio em relação a outro, levando-se em consideração o 
grau de insatisfação (ou do inglês, “non-satisfaction”).A partir da aplicação da uma 
escala de gradação que varia entre leve, média e grave, o princípio que prevalece na 
proporcionalidade em sentido estrito dependerá do quociente de importância da 
intervenção sobre o princípio contrário no caso concreto, levando-se em considera-
ção o peso, tanto abstrato quanto concreto, do princípio que sofrerá a intervenção.

Os três graus do modelo triádico representam uma tentativa de sistematizar as 
classificações que podem ser encaradas na prática diária da argumentação jurídica. 

Não tentou o doutrinador metrificar este esquema de escala, que utiliza a 
fórmula de pesos como meio para sua efetiva utilização, por reconhecer que a 
intensidade da interferência e os graus de importância não se coadunam com a 
metrificação numérica de uma escala qualquer, como as que são utilizadas nos 
campos das ciências exatas, assumindo a árdua tarefa de se aplicar os conceitos 
de “leve”, “moderado” e “grave” (ALEXY, 2003, p. 443).

Assume ainda que a gradação em leve, moderado e grave (“light”, “mode-
rate” e “serious” – do inglês) é muito complexa e em alguns casos, a distinção 
entre “leve” e “moderada” pode se tornar impossível, recaindo sobre a natureza 
do texto constitucional os limites para a aplicação de tal gradação, conforme no 
texto abaixo transcrito (ALEXY, 2004, p. 444):

Graduation in terms of light, moderate or serious is often difficult 
enough as it is. In some cases one can just barely distinguish light 
and serious, and in some cases even that seems impossible. Legal 
scales can thus only work with relatively crude divisions, and not, 
even that in all cases. In the end, it is the nature of the constitutional 
law which sets limits to the fineness of graduation and altogether 
excludes the applicability of any infinitesimal scale (Alexy, 2002b, 
25f). Calculable measurements by way of continuum of points 
between 0 and 1 cannot apply. Nevertheless, what is possible is an 
illustration of the structure underlying the triadic model with the 
help of numbers. Against this background, it is possible to create a 
formula which expresses the weight of a principle under the circums-
tance of the case to be decided, in short, its concrete weight (…)”

Através da “fórmula de peso”, o intérprete da norma constitucional poderia 
alcançar o peso concreto de um princípio, chegando a conclusão que tal peso é 
simplesmente relativo, já que o referido peso concreto apenas poderia ser, na vi-
são do autor, definido através de um modelo numérico, que representa a própria 
estrutura da ponderação.
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Esta estrutura exige detalhamento criterioso do raciocínio do julgador para 
resolver cada questão complexa, tornando límpida a decisão ao expô-la mais 
facilmente ao confronto crítico.

A fórmula de peso permite que a medida de racionalidade seja apurada, bem 
como a satisfação das condições de argumentação prática racional e a adequação 
dos termos tomados em conta no processo de tomada de decisão.

O resultado das ponderações que se realizam em um dado caso concreto 
se lastreia por uma regra, aplicável a casos futuros análogos, em que os mesmos 
princípios possam vir novamente a se confrontar em circunstâncias básicas (ALE-
XY, 1993, p. 94) semelhantes.

Desta forma, ALEXY (1993, p. 94) afirma proteger o requisito de legitimidade 
da universalidade, segundo critérios que antecedem à teoria da argumentação, 
prestigiando de igual maneira, o valor da segurança jurídica, atendendo a exi-
gências de coerência – fator indispensável a todo sistema minimamente racional.

O modelo prescrito por este doutrinador preconiza que a ponderação reali-
zada num caso produz, pragmaticamente, uma relação de prioridade condicio-
nada, não se prestando auma solução normativa para todos os demais em que os 
princípios considerados entrarem em rota de colisão, adotando um compromisso 
equilibrado entre os valores de certeza do direito, da racionalidade argumentativa 
e da eficiência das prestações jurídicas.

Com efeito, com base nestas premissas, o juiz não precisaria levar em consi-
deração todas as circunstâncias que pudessem estar relacionadas com os princípios 
em atrito, restringindo-se àquelas relevantes para a solução do caso em apreço, 
voltando-se a ponderação ao caso concreto, embora tenha estreita correlação com 
outros tantos casos de matizes semelhantes.

Desta forma, as condições de prioridade estabelecidas em um dado sistema 
jurídico e as regras que a estão atreladas proporcionam a informação necessária 
para se definir o peso relativo dos princípios – o que confere certa ordenação aos 
princípios, permitindo uma distribuição de ônus argumentativo.

Mesmo que o intérprete se depare com circunstâncias não exatamente iguais 
à daquele caso, as condições de prioridade que as regras de ponderação propiciam 
oferecem uma gama de possibilidades que não estaria disponível sem sua aplicação.
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7.  O mOVImEnTO nEOCOnSTITUCIOnAlISTA 
 E A BUSCA PElA JUSTIÇA 

O primeiro pós-guerra marcou uma profunda alteração na concepção do 
constitucionalismo liberal, pois com isso, as Constituições de sintéticas passam a 
ser classificadas como analíticas, consagrando os chamados direitos econômicos e 
sociais. A democracia liberal-econômica dá lugar à democracia social, mediante a 
intervenção do Estado na ordem econômica e social, sendo exemplos desse fenô-
meno as famosas Constituições do México (1917), a de Weimar (1919) e, no Brasil 
(1934). Seguindo a história, as Constituições do segundo pós-guerra (1939-1945) 
prosseguiram na linha das anteriores, trazendo a chamada terceira dimensão de 
direitos fundamentais. 

Embora se reconheça a existência de vários “constitucionalismos nacionais”, 
como por exemplo, o inglês, o americano ou o francês,preferimos adotar aqui a idéia 
de movimentos constitucionais (político-social objetivando limitar o poder político 
arbitrário), pois com isso nos permitimos desde já a avançar para o movimento 
doravante chamado neoconstitucionalista, não obstante essa nomenclatura não ser 
acolhida de forma universal na doutrina, sobretudo no que se refere aos países 
orientais. Em alguns países, como, na Itália (1947) e na Alemanha (1949) e, depois, 
em Portugal (1976) e na Espanha (1978), as constituições marcaram a ruptura com 
o autoritarismo, estabelecendo um compromisso  com a paz, sobretudo, no que 
se refere ao desenvolvimento e respeito aos direitos humanos. 

No Brasil, o grande marco do neoconstitucionalismo foi a abertura demo-
crática vivida em meados da década de 1980 e a elaboração da Constituição de 
1988. A primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, a qual deve ser 
protegida e promovida pelos Poderes Públicos e pela sociedade passou a ser ele-
mento essencial desse movimento, bem como o enaltecimento da força normativa 
da constituição. Segundo CARBONELL (2010, p. 154) (...) estas constituciones 
contienen amplios catálogos de derechos fundamentales, lo que viene a suponer 
um marco muy renovado de relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sobre 
todo por La profundidad y el grado de detalle de los postulados constitucionales 
que recogen tales derechos.

A ideia é não permitir que a Constituição deixe de ser um mero catálogo de 
competências, direitos e deveres, de recomendações políticas e morais, para se 
tornar um sistema capaz de buscar um efetivo Estado Democrático de Direito, 
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pautando na relação existente entre o Estado e o cidadão, aqui por nós chamados 
de contribuinte. 

Para SARMENTO (2009, p. 113) ao passo que o neoconstitucionalismo envolve 
fenômenos como a força normativa dos princípios, a rejeição do formalismo, a rea-
proximação entre o Direito e a Moral e a judicialização da política, relata também que 
o paradigma suscita três questões: a judicialização excessiva; jurisprudência calçada 
em uma metodologia muito aberta e excesso na constitucionalização do direito. 

A pesquisa sobre a efetiva aplicação do neoconstitucionalismo no Brasil e a 
busca por uma justiça social que ao nosso sentir, é corolário de uma justiça fiscal 
é instigante e desafiadora. 

Para COELHO (2008, p. 127) esse “novo” constitucionalismo marca-se por 
alguns aspectos importantes, entre os quais: 

a) mais Constituição do que leis; 
b) mais juízes do que legisladores; 
c) mais princípios do que regras; 
d) mais ponderação do que subsunção; 
e) mais concretização do que interpretação. 

Na visão de BARROSO (2005), são características do neoconstitucionalis-
mo a redescoberta dos princípios jurídicos, (em especial a dignidade da pessoa 
humana), a expansão da jurisdição constitucional com ênfase no surgimento de 
tribunais constitucionais e o desenvolvimento de novos métodos e princípios na 
hermenêutica constitucional. É o que o autor chama de crise da efetividade e que 
para STRECK (1999) decorre da chamada “crise do Estado de Direito”.

Há que se destacar, porém, a distinção entre o ideal e o real, ou seja, a exis-
tência de uma real distância entre o plano do “ser” e do “dever ser”, valendo-se 
da expressão de HABERMAS (1997, p. 83) - a “impotência do dever ser”. Poderí-
amos materializar tal afirmativa, com alguns dados que, sem dúvida causam, no 
mínimo, espanto a qualquer cidadão. Durante mais de 20 anos da Constituição da 
República de 1988 foram editadas mais de 4,15 milhões de normas, entre as quais 
mais de 249 mil de natureza tributária, com 13 reformas constitucionais. Significa 
dizer, a título de exemplo, que sob o ponto de vista tributário as empresas devem 
cumprir aproximadamente 3.422 normas provocando entre elas um índice de 
“mortalidade” de aproximadamente dois anos. 

Trazendo a colação o estudo feito por NASCIMENTO (2004, p. 140) sobre o 
abuso do poder de legislar, na medida em que a Constituição é vista como norma 
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jurídica e como importante fonte de integração política e social, flui natural a ne-
cessidade de assegurar sua aplicação, a necessidade de métodos jurídicos de defesa 
da sua integridade. Fazendo uma analogia ao a esse entendimento, verificamos 
também, um abuso ao poder de tributar que é maximizado pelo nosso sistema 
federativo em que 11,5% dessas normas citadas são federais, 33,5% são estaduais 
e, 55% são municipais. Assim, nos valendo novamente da afirmativa do autor, os 
atos de Estado, qualquer que seja a sua natureza (administrativos, jurisdicionais ou 
mesmo legislativos), quando afetam os interesses ou posições constitucionalmente 
garantidas, não podem ficar imunes a controle de constitucionalidade.

Aliás, ALBUQUERQUE (2010) observa que já em seu preâmbulo a Carta 
Política afirma instituir um Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a igualdade, o bem estar 
e a justiça, dentre outros, como valores supremos de uma sociedade fraterna. 

CANOTILHO (apud BIGOLIN, 2004) submete a efetivação dos direitos 
sociais, econômicos e culturais à reserva do possível. Para ele, a realização destes 
direitos estaria sempre condicionada aos recursos despendidos com intuito de 
alcançar este efeito. Nessa visão, a limitação dos recursos públicos passa a ser 
considerada como um verdadeiro limite fático à efetivação dos direitos sociais 
prestacionais.  

A jurisprudência alemã posiciona-se no mesmo sentido ao admitir que os 
serviços públicos que dependam de prestações materiais do Estado estão sujeitos 
à condição de disponibilidade dos respectivos recursos. As políticas públicas não 
são seletivas, mas sim disjuntivas (LEAL, 2009). Os recursos são finitos enquanto 
que as demandas são infinitas. 

O problema é de ordem epistemológica e filosófica adequada ao conceito e 
efetividade dos direitos fundamentais, ou seja, em que consiste esse direito e ai 
sim analisar a interferência e a efetividade desses direitos nas políticas públicas.

O reconhecimento da força normativa da Constituição, ou seja, da normativi-
dade dos princípios nela contidos e sua distinção qualitativa em relação às regras 
é um dos símbolos do pós-positivismo, tendo em ALEXY (1993) (embora bastante 
criticado) seu principal alicerce. 

Princípios diferem das regras, pois não são comandos imediatamente des-
critivos de condutas específicas, mas sim normas que consagram determinados 
valores ou indicam fins públicos a serem realizados por diferentes meios e, por 
tanto, no caso concreto (de colisão) devem ser ponderados, ao contrário das regras 
que no caso concreto (de conflito), devem ser consideradas válidas ou inválidas.
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A definição do conteúdo de princípios (ou para alguns postulados) como 
dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade em sentido 
estrito, solidariedade, também transfere para o intérprete e aplicador uma dose 
importante de discricionariedade.

8.  COnClUSÃO

Desta forma, considerando que o Direito, como ciência humana se viu força-
do a se adaptar a dinâmica socioeconômica atual, a ponderação passou a ocupar 
espaço de destaque na interpretação dos ditames constitucionais.

Levando em consideração que a Constituição possui normas e regramentos, 
que admitem a satisfação em diferentes e sucessivos graus, cabe ao intérprete 
utilizar-se de ferramentas que o levem a extrair da letra fria da norma a solução 
mais racional e adequada para cada caso, não se subsumindo as limitações de um 
singelo raciocínio silogístico.

O positivismo se mostrou inadequado para suprir as demandas e necessi-
dades da complexa e plural sociedade hodierna, visto mesmo tendo o intérprete 
positivista os melhores esforços interpretativos de tal escola, a impossibilidade de 
se fixar um sentido único para o direito a ser aplicado é flagrante. Neste aspecto, 
representado por um demasiado subjetivismo, ganhou força a noção de que os 
princípios agregaram valores morais através da necessária vinculação entre direito 
e ética – desconhecida pelo positivismo clássico.

Sendo assim, a solução dos “hard cases” passa a ser dada no bojo do próprio 
direito, que agora passa a ser focado em ditames éticos e morais, ausentes no con-
texto histórico-acadêmico anterior. Como consequência, a discricionariedade forte 
perde espaço devido ao esvaziamento de sua própria justificativa, atribuindo ênfase 
moral a visão dos princípios na solução dos problemas jurídicos, impulsionando 
o julgador a fundamentar a sua deliberação, tanto nos conceitos da doutrina e da 
jurisprudência que devem ser recuperados e vivificados, como também nas estru-
turas das instituições e nas posturas axiológicas da comunidade a qual se encontra 
inserido - enxergando a ciência jurídica como integridade, marcada pela perspectiva 
de coerência e obviamente,sustentada por valores morais, que jamais devem ser 
negligenciados. 

Durante o decorrer deste estudo, tentou-se demonstrar que o raciocínio jurídi-
co não deve estar dissociado de uma pretensão de correção, mas sim se apresentar 
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coadunado com os postulados de uma moral discursiva livre de constrangimentos 
estranhos à busca da melhor razão, inserida no âmago dos marcos pragmáticos 
que particularizam o próprio Direito (BRANCO, 2009, p. 205).

O uso da ponderação se justifica nessa nova realidade social,a qual nos 
encontramos inseridos, por desprestigiar os fatores irracionais do discurso jurí-
dico, já que o jurista, sob o manto da proporcionalidade, haverá de ponderar os 
princípios colidentes, para que, sem ignorá-los do ordenamento, possa distinguir 
aquele que ostenta maior peso no empenho de concatenar uma solução passível 
de ser tomada como racional e justa.

Tal atividade por si só, leva o intérprete a um universo amplo e vasto no que 
tange a jurisdição constitucional, proporcionando o aprimoramento da dogmá-
tica jusfundamental, contribuindo, por derradeiro na elevação do coeficiente de 
racionalidade das decisões, o que propicia indubitavelmente mais legitimidade a 
todo o processo decisório.

Por fim, é oportuno destacar que, corroborando do entendimento de STRECK 
(2009, p.1) que:

Em tempos de enfrentamento entre neoconstitucionalismo, positivis-
mo (e os vários positivismos) e tudo o que isso representa para uma 
sociedade díspar e carente de realização de direitos como a brasileira, 
é de fundamental importância discutir o problema metodológico 
representado pela tríplice questão que movimenta a teoria jurídica 
contemporânea em tempos de pós-positivismo: como se interpreta, 
como se aplica e se é possível alcançar condições interpretativas 
capazes de garantir uma resposta correta (constitucionalmente 
adequada), diante da (in)determinabilidade do direito e da crise de 
efetividade da Constituição (...)

Assim, o pós-positivismo deve ser entendido como uma superação do posi-
tivismo e não uma complementação deste e, é nesse sentido, que o autor entende 
que a teoria da argumentação de ALEXY (2001) não teria superado o paradigma 
epistemológico dafilosofia da consciência. Isto porque, sem superar superar o 
esquema sujeito-objeto, não está superada a dedução, pois segundo a teoria da 
argumentação jurídica, os princípios devem ser hierarquizados axiologicamnte, 
mas o problema é saber como seria feita essa “escolha”, daí o autor apontar o cal-
canhar de Aquiles, não só da teoria de ALEXY (1993), como também, de todas as 
teorias argumentativas,  que seria o deslocamento da hierarquização ponderativa 
em favor da subjetividade, o que por sua vez se incompatibiliza com a circularidade 
hermenêutica, uma vez que o circulo atravessa o esquema sujeito-objeto. 
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Diz STRECK (2009) que é“através dele que se dá a antecipação de sentido, 
impedindo qualquer interpretação em etapas”. É nessa linha que o autor propôs 
a Crítica Hermenêutica do Direito ou a Nova Crítica do Direito tendo como base 
teórica a filosofia hermenêutica de HEIDEGGER (2008, p. 551) e a hermenêutica 
ficolósfica de GADAMER (2008, p. 459). 

A tese desenvolvida pelo autor deve ser entendida como o processo de des-
construção da metafísica vigorante no pensamento dogmático do direito, ou seja, 
a metafísica que na modernidade recebeu o nome de teoria do conhecimento ou 
filosofia da consciência, fez com que se esquecesse justamente a diferença que 
separa ser e ente. Dito de outro modo, enquantodogmátic ajurídica tenta explicar 
o direito, a partir da idéia de que o ser é um ente, a apartir dessa análise herme-
nêutica proposta pelo autor, pretendendo mostrar que há uma clivagem entre nós 
e o mundo, porque nunca atingimos o mundo dos objetos de maneira direta, mas, 
sim, sempre pelo discurso. 

É através da hermnêutica que melhor se propicia as condições para encontrar 
respostas corretas no direito.  O autor busca a aplicação e desenvolvimento de 
uma teoria da decisão efetiva, tendo como fundamento básico a análise de como se 
decide atualmente no campo do direito brasileiro, ou seja, tecendo análises críticas 
e muito bem fundamentadas sobre o que ele chama de decisionismo solipsista 
para indicar as decisões proferidas por aqueles julgadores que acreditam que suas 
concepções são corretas, aceitáveis e válidas, que muitas vezes são contrários à lei, 
ou simplesmente contrários ao senso de justiça.
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ElEmEnTOS PARA UmA TEORIA DA EFICáCIA 
COnSTITUCIOnAl Em TEmPOS DE  
RECOnSTRUÇÃO PÓS-POSITIVISTA DO DIREITO

Guilherme Sandoval Góes*

Sumário: Introdução; I. O neoconstitucionalismo e a dimensão retórica das 
decisões judiciais; II. A teoria da eficácia constitucional vislumbrada a partir 
da estrutura normativa tridimensional; Conclusão.

1. InTRODUÇÃO

A teoria neoconstitucional do direito e a dogmática pós-positivista trouxe-
ram mudanças paradigmáticas na eficácia das normas constitucionais, seja pela 
capacidade científica de atribuir força normativa aos princípios jurídicos, seja 
pela superação do positivo calcado na aplicação mecânica do direito. Com efeito, 
a cada dia que passa novos elementos hermenêuticos são incorporados à nova 
interpretação constitucional, com o objetivo maior de reaproximar o direito da ética. 

Em decorrência, sob a égide do neoconstitucionalismo, a efetividade dos 
princípios constitucionais vem sendo consolidada mediante a harmonização entre 
o texto da lei e a pauta de valores axiológicos da Constituição. É nesse diapasão 
que desponta a relevância da reconstrução pós-positivista do direito, na medida 
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em que projeta novas fórmulas dogmáticas com aptidão científica para realizar 
o sentimento constitucional de justiça a partir do reconhecimento da dimensão 
retórica das decisões judiciais como fator integrante da normatividade do direito. 

Nesse sentido, a nova interpretação constitucional afasta-se da aplicação 
mecânico-formal da lei para se aproximar da aplicação ético-indutiva que valoriza 
o principialismo e o pensamento tópico-problemático. Com o objetivo de realizar 
a Constituição, o exegeta hodierno não fica mais adstrito apenas à norma-dado 
(prius da interpretação constitucional), mas, sim capta seu verdadeiro sentido e 
alcance a partir da incidência dos elementos fáticos do caso concreto, que se pode 
denominar de fatos portadores de juridicidade. Assim, no desvelamento da nor-
ma-resultado, deverá o hermeneuta refletir acerca do melhor caminho dogmático 
a seguir para a resolução do problema constitucional considerado, sabendo, no 
entanto, que sua solução jurídica enfrentará o controle intersubjetivo da sociedade 
aberta de intérpretes da Constituição, tal qual vislumbrada por Peter Häberle. 1

Com tal tipo de intelecção em mente, fica mais fácil compreender as razões 
pelas quais o neoconstitucionalismo pós-positivista rejeita aquela imagem do 
direito como um sistema fechado de regras jurídicas, substituindo-a por um 
novo olhar da interpretação constitucional focada na ideia de que a Constituição 
é norma jurídica, logo capaz de gerar direitos e obrigações. 2 Eis aqui a essência 
da dogmática pós-positivista: toda norma constitucional – independentemente 
de ser regra ou princípio – tem efetividade ou eficácia social. Em consequência, a 
Constituição passa a ser percebida como um sistema aberto de regras e princípios, 
igualmente dotados de força jurígena, vale dizer força de criar o direito.

E mais: sob os influxos do pós-positivismo jurídico, a efetividade das normas 
constitucionais principiológicas caminha lado a lado com a reaproximação entre a 
ética e o direito, daí o grande desafio que se põe ao jurista do século XXI, qual seja: 
desenvolver fórmulas hermenêuticas avançadas, capazes de realizar diretamente 
a Constituição, sem necessidade de intervenção legislativa superveniente e sem 
agredir o princípio da separação de poderes, um dos pilares de sustentabilidade 
do Estado Democrático de Direito. 

1 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constitui-
ção: contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da Constituição. Tradução de 
Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997.

2 Na síntese de Luís Roberto Barroso: “No plano jurídico, a doutrina atribuiu normatividade plena 
a Constituição, que passou a ter aplicabilidade direta e imediata, tornando-se fonte de direitos 
e obrigações”. Cf. BARROSO, Luís Roberto. “Doutrina brasileira da efetividade”. In: Temas de 
direito constitucional. Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 77.
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Isto significa dizer por outras palavras que a reconstrução pós-positivista do 
direito supera a teoria positivista estribada na ideia-força de que as normas de 
eficácia limitada e as normas programáticas não têm o condão de gerar de per se 
direitos públicos subjetivos, quer sejam políticos, individuais, sociais ou difusos. 
Ou seja, para o positivismo jurídico, tais normas são meros comandos axiológi-
cos de eficácia negativa, incapazes, por via de consequência, de garantir direitos 
subjetivos para o cidadão comum. 

Dessarte, sob a ótica da dogmática positivista, os princípios não são normas 
jurídicas, na medida em que não são diretamente sindicáveis perante o poder 
judiciário, pois dependem de intervenção legislativa superveniente. Com isso, 
grande parte dos direitos constitucionais do cidadão brasileiro permanece sem 
plena efetividade ou eficácia social.  

Em síntese, o legalismo estrito da escola positivista do direito não reconhece 
o caráter normativo dos princípios constitucionais, considerando-os meras normas 
programáticas sem latitude normativa para assegurar sozinhas direitos subjeti-
vos. Somente após a atuação legiferante do legislador democrático, as normas 
constitucionais principiológicas ganham plena sindicabilidade perante o poder 
judiciário.  É por isso que o paradigma positivista vislumbra o direito como um 
sistema fechado de regras jurídicas.

É nesse sentido que surge a necessidade de uma nova teoria da eficácia cons-
titucional, mais consentânea com a leitura moral do direito e dentro de um quadro 
dogmático complexo que envolve temas sensíveis da interpretação constitucional 
contemporâneo, tais como: (i) dimensão retórica das decisões judiciais e a segurança 
jurídica, (ii) limites hermenêuticos do ativismo judicial, (iii) jusfundamentalidade 
material dos direitos sociais submetidos à reserva do possível, (iv) existência de 
um núcleo essencial intangível dos direitos constitucionais, e (v) colisão de normas 
constitucionais de mesma hierarquia. 

Portanto, outro caminho não se terá senão o de arrostar tais temas sensíveis, 
daí a proposta deste artigo de enfrentar os desafios do direito constitucional con-
temporâneo, propondo novas modalidades da eficácia constitucional a partir de 
uma “estrutura normativa tridimensional”, composta de uma parte nuclear (área 
de conteúdo essencial da norma constitucional), uma parte ponderável (área de 
conflito com outras normas constitucionais de mesma hierarquia) e, finalmente, 
uma parte metajurisdicional (área de eficácia meramente negativa, sem criação 
jurisprudencial do direito). 
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Com efeito, tal estrutura normativa tridimensional é capaz de edificar uma 
estratégia de interpretação constitucional avançada, com idoneidade epistemoló-
gica para mitigar a questão da insegurança jurídica inerente à escola neoconstitu-
cionalista, sem, entretanto, infirmar a força normativa da Constituição (conquista 
hermenêutica tão arduamente obtida) e nem violar a separação de poderes. 

Sem se afastar da devida cientificidade do direito, a perspectiva neoconstitu-
cional e a dogmática pós-positivista constroem um novo patamar para a teoria da 
eficácia constitucional, na mediada em que adotam um conjunto metodológico-
conceitual que consegue descrever o conteúdo total dos direitos constitucionais, 
desde seu núcleo essencial até seu espectro normativo metajurisdicional, perpas-
sando antes pela área de ponderação de valores de normas de mesma dignidade 
constitucional.3

No entanto, antes de examinar a estrutura normativa tridimensional das 
normas constitucionais, é necessário, inicialmente, enfrentar a transposição 
do paradigma positivista de racionalidade silogístico-formalista (pensamento 
axiomático-mecânico-dedutivo) para o paradigma de racionalidade discursiva 
(pensamento axiológico-tópico-indutivo) do direito. Este será o objeto da primeira 
segmentação temática do presente trabalho acadêmico. 

I. O neoconstitucionalismo e a dimensão retórica das decisões judiciais 

Definindo o conceito de neoconstitucionalismo, o Professor Luís Roberto 
Barroso assim se manifestou:

A dogmática jurídica brasileira sofreu, nos últimos anos, o im-
pacto de um conjunto novo e denso de ideias, identificadas sob 
o rotulo genérico de pós-positivismo ou principialismo. Trata-se 
de um esforço de superação do legalismo estrito, característico do 
positivismo normativista, sem recorrer às categorias metafísicas 
do jusnaturalismo. Nele se incluem a atribuição de normatividade 
aos princípios e a definição de suas relações com valores e regras; 
a reabilitação da argumentação jurídica; a formação de uma nova 
hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria 
dos direitos fundamentais edificada sob a ideia de dignidade da 
pessoa humana. Nesse ambiente, promove-se uma reaproximação 
entre o Direito e a Ética.4

3  Isto não significa dizer, entretanto, que as tradicionais classificações das normas constitucionais 
feitas por José Afonso da Silva e outros brilhantes doutrinadores sejam obsoletas, mas, apenas, 
que se encontram em planos distintos, como vamos tentar demonstrar ao longo deste artigo.   

4  Prefácio da obra de BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade juris-
dicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. Para uma visão completa acerca da nova interpretação 
constitucional, vide BARROSO, Luís Roberto. O começo da história. A nova interpretação consti-
tucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: Temas de Direito Constitucional. Tomo 
III. Rio de Janeiro, Renovar, 2005. 
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É bem de ver, portanto, que o novo direito constitucional brasileiro não ficou 
apartado da viragem hermenêutica, que aproxima o direito dos demais fluxos 
epistemológicos, e.g., a filosofia, a ética, a sociologia, a antropologia, a ciência 
política etc. Isto significa dizer que a nova interpretação constitucional incorporou 
a racionalidade retórico-argumentativa (dianoética), que viabilizou o “giro episte-
mológico” no âmbito das investigações metodológicas pós-positivas, provocado 
por sua vez pelo giro pragmático da Filosofia da linguagem, especialmente após 
a obra de Wittgenstein II. 

Nesse sentido, preciso o magistério de Écio Oto Ramos Duarte:

Para esse intento, é necessário um escorço das teorias básicas apresen-
tadas pela Filosofia da Linguagem, especialmente as elaboradas por 
autores como Wittgenstein, Searle e Austin. Além dessas construções 
teóricas estruturarem os pressupostos de uma teoria  filosófica da 
linguagem capaz de imprimir a razão linguística na reflexão dos 
fenômenos jurídicos, é salutar frisar que o próprio giro pragmático 
ocorrido na Filosofia da Linguagem provocará, por sua vez, um “giro 
epistemológico” no âmbito das investigações metodológico-jurídicas 
que, agora, desde um paradigma de racionalidade discursiva, deverá 
refletir-se em um novo condicionamento à elaboração da própria 
Teoria do Direito. (grifos nossos)5

Assim sendo, insista-se, por fundamental, nesta visão de que hoje em dia 
a eficácia de uma norma constitucional deve ser aferida a partir das teorias da 
argumentação jurídica, onde a normatividade do direito não se encontra apenas 
no “texto da norma”, mas, principalmente, na racionalidade argumentativa das 
decisões judiciais. 

Com efeito, as linhas mestras da nova interpretação constitucional são traça-
das com a tinta forte da racionalidade discursiva associada à dimensão retórica das 
decisões judiciais, em substituição à racionalidade silogístico-subsuntiva ligada ao 
texto da norma do positivismo normativista. Agora, sob o pálio da reconstrução pós
-positivista, a normatividade do direito não se atrela tão somente ao conteúdo da 
norma em abstrato, mas, também, ao grau de aceitabilidade da norma-decisão pela 
consciência epistemológica da comunidade aberta de intérpretes da Constituição. 

Assim, no plano hermenêutico, a dogmática pós-positivista dá nova feição 
para a correção normativa do direito, na medida em que imprime força jurígena ao 
conjunto de argumentações jurídicas usado na elaboração das decisões judiciais.

5 DUARTE, Écio Oto Ramos. Teoria do discurso & correção normativa do direito: aproximação à 
metodologia discursiva do direito. 2.ed., São Paulo: Landy, 2004, p. 35.   
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No entanto, esta nova visão da hermenêutica constitucional não se confunde 
com o mero decisionismo judicial, desprovido de qualquer controle científico-
metodológico. Muito pelo contrário, sob a égide da dogmática pós-positivista, 
o ativismo judicial é submetido à rigorosa fiscalização por parte da sociedade 
aberta de intérpretes da Constituição (Peter Häberle). Ou seja, o juiz não é livre 
para impor sua própria vontade política; não é soberano para decidir conforme 
sua própria pré-compreensão e/ou consciência, ao revés, é obrigado a convencer o 
auditório (Perelman) de que sua norma-decisão está consoante com o sentimento 
constitucional de justiça, que, por sua vez, guarda os valores éticos da sociedade 
como um todo e, especialmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Muito diferente era a mundividência do paradigma positivista porque acre-
ditava que a cientificidade do direito tinha por gênese sua própria sistematicidade 
intrínseca, o que evidentemente o isolava de qualquer outro fluxo epistemológico 
(filosofia, ética, sociologia, política). Na visão da dogmática tradicional, os valores 
axiológicos ainda não positivados pelo legislador democrático não tinham o condão 
de penetrar no universo fechado das regras jurídicas, sem o grave risco de quebra 
de cientificidade do direito. 

É nessa extensão que o positivismo jurídico projeta a imagem de um direito 
autopoiético, fechado em si mesmo, autorreprodutor e autorregulador, tal qual 
concebido por Niklas Luhmann.6 De feito, a abordagem autopoiética confere ao 
direito a possibilidade de autorreferência sistêmica dentro de uma visão formal 
e autossuficiente, como se o direito fosse autônomo em relação à sociedade e aos 
demais fluxos epistemológicos. Sob a ótica da sofisticada teoria de Luhmann,7 o 
direito autopoiético não se comunica com os demais subsistemas sociais, já que 
fechado em si mesmo. Ou seja, a racionalidade jurídica positivista parte de uma 
lógica de “ordem no sistema sem contradições”,que não se coaduna com as anti-
nomias objetivas do direito constitucional contemporâneo, eivado de colisões de 
normas constitucionais de mesma hierarquia. 

Ora o neoconstitucionalismo se desenvolve exatamente neste espectro nor-
mativo de conflito de normas com a mesma dignidade constitucional, o que evi-
dentemente requer um tipo de racionalidade jurídica que se paute no pensamento 

6 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Tradução de Maria da Conceição Côrte – 
Real. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1980;e Sistemas sociales. Lineamentos para 
unateoríageneral.Barcelona: Anthropos Editorial, 1998.

7 Para uma abordagem academicamente densa acerca do direito enquanto sistema autopoiético, 
sugere-se a leitura de DANTAS, David Diniz. Interpretação constitucional no pós-positivismo. 
Teoria e casos práticos. São Paulo: Madras, 2004, p. 123-166. 
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discursivo que é, por excelência, um pensamento dianoético. Aliás, as expressões 
são sinônimas.8  Com rigor, o que se quer realmente aqui reafirmar é a mudança 
de paradigma da interpretação constitucional que se afasta do direito autopoiético 
de Luhmann, para se aproximar da racionalidade discursiva (dianoética),9 daí a 
ideia-força de aplicação axiológico-indutiva do direito. Axiologia porque busca a 
reaproximação entre o direito e os valores éticos da sociedade e concepção indutiva 
porque parte do caso particular para o caso geral. 

Realmente a tarefa de distribuir justiça com segurança jurídica é um dos gran-
des objetivos-ônibus do paradigma neoconstitucionalista, que para tanto vai muito 
além da mera aplicação mecânica do dogma da subsunção, pois vê a Constituição 
como um sistema aberto de regras e princípios, caracterizado pela coerência do 
conteúdo de suas normas que se harmonizam na unidade axiológico-finalística 
da dignidade da pessoa humana. 

De tudo se vê, por conseguinte, que a teoria neoconstitucional e a dogmática 
pós-positivista simbolizam a antítese da visão autopoiética do direito de Niklas 
Luhmann, cujo destino inexorável é a rejeição da velha hermenêutica do paradigma 
de racionalidade silogístico-subsuntiva da concepção dedutiva do direito.10 Fácil 
é perceber que tanto a concepção dedutiva (aplicação silogística partindo do caso 
geral para o particular), quanto à visão axiomática (fixação de conceitos jurídicos 
fechados capazes de descrever in abstrato toda a realidade social) não se coaduna 

8 De acordo com o Dicionário eletrônico Aurélio – Século XXI, dianoético significa pertencente ou 
relativo ao pensamento discursivo. 

9 Antônio Cavalcanti Maia e Cláudio Pereira de Souza Neto destacam que “No mundo francófono, 
as investigações de ChaïmPerelman salientaram a importância crucial da argumentação na auto 
compreensão hodierna do direito, erguendo inúmeras objeções ao positivismo jurídico. Essas 
críticas situam-se na ancoragem filosófica dessa perspectiva – herdeira do racionalismo moderno 
e sofisticada pelo empirismo-lógico do círculo de Viena -, quanto nas questões metodológicas, 
concernentes à racionalidade das decisões jurídicas, não acolhendo as premissas kelsenianas como 
definitivas, especialmente quando essas negligenciam o papel crucial desempenhado pelos princí-
pios gerais de direito na economia geral de funcionamento dos sistemas jurídicos ocidentais após 
a Segunda Grande Guerra. Cf. MAIA, Antonio Cavalcanti & SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. 
Os princípios gerais de direito e as perspectivas de Perelman, Dworkin e Alexy. In: BINENBOJM, 
Gustavo (Coord.). Direitos fundamentais.Revista de Direito da Associação dos Procuradores do 
Estado do  Rio de Janeiro, vol. XII, Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 168. (grifos nossos)

10 É nesse sentido que Perelman entendia que “as concepções modernas do direito e do raciocínio 
judiciário, tais como foram desenvolvidos após a última guerra mundial, constituem uma reação 
contra o positivismo jurídico e seus dois aspectos sucessivos, primeiro o da escola da exegese e 
da concepção analítica e dedutiva do direito, depois o da escola funcional ou sociológica, que 
interpreta os textos legais consoante a vontade do legislador”. É por isso que, em linhas gerais, 
a racionalidade retórico-argumentativa de Perelman refuta o discurso axiomático do direito, 
especialmente na intelecçãode que o direito é um sistema fechado de axiomas pré-estabelecidos 
e capazes de regular a vida social. Cf. PERELMAN, Chäim. Lógica Jurídica. Nova retórica. São 
Paulo, Martins Fontes, 1998, p.9.
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com normas constitucionais principiológicas de baixa densidade normativa e alto 
teor de vagueza.

Sem nenhuma dúvida, a Constituição brasileira é compromissória,11 portanto, 
não se adapta à aplicação inflexível do paradigma de racionalidade silogístico-
subjuntivo-dedutiva do direito, desnutrindo assim a interpretação constitucional, 
vez que a operação exegética fica desprovida do jogo concertado dos princípios, 
instrumento central da atividade decisória dos magistrados de hoje em dia. 

É o próprio Robert Alexy que aponta quatro grandes motivos que infirmam 
a aplicação mecanicista do direito (aplicação tecno-formal do direito), a saber: (1) 
imprecisão da linguagem do direito, (2) possibilidade de conflitos entre as nor-
mas, (3) o fato de que é possível haver casos que requeiram uma regulamentação 
jurídica, que não cabem sob nenhuma norma válida existente, (4) possibilidade, 
em casos especiais, de uma decisão que contraria textualmente um estatuto.12 

Note-se que a reconstrução pós-positivista do direito caminha na direção desta 
crítica de Alexy, na qual se verifica a insuficiência do paradigma de racionalidade 
meramente formalista do pensamento axiomático-dedutivo do direito na solução 
de problemas constitucionais hodiernos. 

Urge, pois, inverter o sinal da nova interpretação constitucional, dotando-a 
com a nova marca do paradigma de racionalidade discursiva, valorizadora da 
dimensão retórica das decisões judiciais. Já não é mais suficiente o emprego da 
mera racionalidade silogístico-subsuntiva amparada pelo pensamento sistemáti-
co-dedutivo, ou seja, ao juiz ou intérprete do tempo presente, é inexorável o uso 
da racionalidade discursiva, retórico-argumentativa, dianoética. Isto significa 
dizer que os obstáculos hermenêuticos dos problemas constitucionais hodiernos 
somente serão ultrapassados com o emprego de novas estratégias de interpretação 
constitucional, de cunho pós-positivista e aptas a superar a letra da lei, mas, que, 
no entanto, permaneçam subordinadas à ordem jurídica como um todo. É o que 

11 A Constituição de 1988 é híbrida, nitidamente compromissóriana medida em que tenta albergar, 
a um só tempo, as vertentes do liberalismo burguês e da social democracia. Daí a tendência de 
positivar o texto constitucional de modo amplo sem maiores detalhamentos acerca das condutas 
necessárias para a realização dos fins pretendidos, optando-se por fórmulas abertas que projetam 
“estados ideais”, cuja exegese é mais complexa, na medida em que o intérprete fica obrigado a 
definir a ação a tomar.  Em essência, a Constituição de 1988 fica dividida entre valores contra-
postos (axiologicamente fragmentada), ou seja, de um lado, os direitos sociais pressionando por 
ações estatais positivas superadoras da reserva do possível e, do outro, as liberdades privadas 
requerendo estatalidade mínima ou negativa. 

12 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. A Teoria do discurso racional como teoria da 
justificação jurídica. São Paulo: Landy Editora, 2001, p. 17. 
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Karl Larenz, brilhantemente, denomina de “direto extra legem, porém, intra jus.”13

Esta é a razão pela qual se acredita que a base teórica que informa a correção 
normativa do direito pós-positivista é, induvidosamente, o paradigma de raciona-
lidade discursiva, que supera a dimensão literal do enunciado normativo (extra 
legem), mas, permanece limitado pela pauta de valores axiológicos da Constituição 
(intra jus). Também nesse sentido, preleciona Canotilho:

mas a norma não compreende apenas o texto, antes abrange um ‘domínio 
normativo’, isto é, um ‘pedaço de realidade social’ que o programa normativo só 
parcialmente contempla; (...) consequentemente, a concretização normativa deve 
considerar e trabalhar com dois tipos de elementos de concretização: um formado 
pelos elementos resultantes da interpretação do texto da norma (= elemento literal 
da doutrina clássica); outro, o elemento de concretização resultante da investigação 
do referente normativo (domínio ou região normativa).14

Destarte, insista-se, por fundamental, nesta intelecção de que a racionalida-
de dianoética é a base de legitimação da norma-decisão, aqui considerada como 
norma já devidamente interpretada pelo juiz ou hermeneuta. Ou seja, a ideia de 
norma-decisão ou norma-resultado é aqui desenvolvida dentro daquela imagem 
wittgensteiniana do jogo de linguagem se transformandoem jogo de interpretação, 
imagem esta que, em última instância, serve também como substrato jusfilosófico 
da visão contemporânea de que a dimensão retórica das decisões judiciais também 
faz parte da normatividade do direito. Concorda-se com Luís Roberto Barroso, 
quando destaca que “para muitos, não se pode sequer falar da existência de norma 
antes que se dê a sua interpretação com os fatos, tal como pronunciada por um 
intérprete”.15

Para resumir, a escolha final da norma-decisão ou norma-resultado depende, 
sob os influxos do neoconstitucionalismo pós-positivista, de uma estratégia de 
interpretação constitucional que leve em consideração os elementos fáticos do 
caso concreto (fatos portadores de juridicidade). Em sentido metafórico, a letra da 
Constituição é a trilha, mas, nunca o trilho do processo de tomada de decisões do 
magistrado ou exegeta constitucional. Na verdade, o texto constitucional é aquela 
pequena parte visível do imenso iceberg normativo (Friedrich Müller), cabendo 
ao exegeta descobrir sua parte oculta – a maior delas – mediante emprego de uma 

13 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação 
Gulbenkian, 1968, p. 502.

14 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1992, p. 1087.

15  Cf. “O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito 
brasileiro”. In: Temas de direito constitucional. Tomo III, p.8.



50

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

das estratégias que lhe são postas à disposição pela moderna teoria hermenêutica 
da norma jurídica. 

Com isso se quer dizer que o dador da norma-decisão (juiz ou intérprete) 
tem a tarefa de identificar a retitude material do texto da lei a partir de criteriosa 
seleção dos fatos reais do caso concreto que incidem sobre ela no plano preliminar 
de significação. Precisa ter plena consciência de que a dimensão retórica de sua 
norma-decisão é parte integrante da normatividade do direito e por isso mesmo 
suscetível de controle intersubjetivo por parte de comunidade aberta de interpretes 
da Constituição. 

Ou seja, a legitimidade da norma-decisão (no plano concreto de significa-
ção) varia diretamente em função do grau de aceitabilidade pela sociedade de 
intérpretes, que julga o ato decisional a partir do exame dos fatos portadores de 
juridicidade e do sentimento constitucional de justiça. Em outras palavras, os ele-
mentos fáticos do caso concreto que são juridicamente relevantes na formulação 
da norma-decisão incidem sobre o texto da norma em abstrato, resultando daí a 
solução jurídica para o caso decidendo. 

É nesse sentido que se materializa o giro hermenêutico da reconstrução  
pós-positivista, onde a normatividade do direito passa a ser função de uma ati-
vidade exegética concebida a partir de um núcleo de racionalidade discursiva 
que distribui justiça no caso concreto em detrimento da ideia de certeza jurídica 
máxima. As soluções obtidas no plano concreto de significação não ficam coarc-
tadas à validez meramente formal, típica do legalismo jurídico, porque inepta a 
interligar direito e ética. Ao revés, a norma-decisão deve ser fruto da incidência 
dos fatos portadores de juridicidade sobre o texto da norma, cujo resultado é o 
acionamento dos princípios reitores da ordem constitucional que justificarão a 
decisão judicial.16  E mais: a própria normatividade do direito depende diretamente 
do maior ou menor grau de aceitabilidade do ato decisional e da capacidade do 
decisor de esgrimir os elementos factuais que recaem sobre o texto da Constituição.  

Com isso, amplia-se o horizonte da teoria da eficácia constitucional e em 
seu bojo a perspectiva de se atribuir cientificamente normatividade a princípios 
jurídicos abertos, seguindo um novo padrão exegético estribado na dimensão 
retórica das decisões judiciais. O espírito científico da reconstrução pós-positivis-
ta do direito é modelagem hermenêutica de incidência dos fatos portadores de 
juridicidade sobre o texto das normas constitucionais.

16  Com rigor, os fatos portadores de juridicidade são influxos dos elementos factuais do caso con-
creto sobre o conjunto completo do corpo normativo dado de uma determinada Constituição. 
Ou seja, simbolizam os eventos do mundo dos fatos que incidem sobre os elementos semânticos 
dos textos positivados da Constituição e cujo resultado é a superação de contradições aparentes 
entre normas constitucionais de mesma hierarquia.
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Esta é a razão pela qual vamos em seguida delinear uma estratégia de in-
terpretação constitucional compatível com as grandes correntes do pensamento 
pós-positivista e, em especial, apresentar a estrutura normativa tridimensional 
das normas constitucionais. 

II.  A teoria da eficácia constitucional vislumbrada a partir da estrutura  
 normativa tridimensional

Conforme dito alhures, a superação histórica do positivismo jurídico fez 
declinar a concepção tecno-formal do Direito. Dessarte, lado a lado com o pen-
samento silogístico-subjuntivo-axiomático-dedutivo, surgiram novas fórmulas 
pós-positivistas do direito que potencializam cada vez mais a dimensão retórica 
das decisões judiciais. 

Nesta caminhada, é firme nossa convicção de que a progressiva aceita-
bilidade científica desse “admirável mundo novo da dogmática pós-positiva” 
perpassa, necessariamente, pelo aperfeiçoamento das construções hermenêuticas 
que tenham aptidão para descrever o conteúdo total das normas constitucionais. 
Trata-se, pois, de estabelecer uma teorização compatível com as noções de núcleo 
essencial, ponderação de valores em casos de colisão de normas constitucionais e 
limites exegéticos da criação jurisprudencial do direito, temas candentes do direito 
constitucional contemporâneo. 

Assim, um bom começo para a sistematização de uma nova teoria da efi-
cácia constitucional é a análise da já tradicional estrutura dual, cuja composição 
comporta o núcleo essencial e a parte ponderável (não-essencial) submetida ao 
princípio da proporcionalidade. 

Com efeito, a identificação de um núcleo essencial das normas constitucionais 
e, em especial, dos direitos fundamentais, já é tema consagrado e diversas Consti-
tuições o consagraram expressamente, como, por exemplo, a Lei Fundamental de 
Bonn de 1949, da Constituição Portuguesa de 1976 e da Constituição espanhola 
de 1978.17

17 Na doutrina pátria, Ana Paula de Barcellos destaca que, para além da Constituição Alemã (art. 19, 
II), Constituição Portuguesa (art.18º, nº. 3) e da Constituição Espanhola (art. 53, nº 1), já citadas 
anteriormente, uma série de outros ordenamentos estrangeiros que vai desde a Declaração de 
Direitos da África do Sul até a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, perpassando 
pela Constituição do Timor Leste, em nítida demonstração de que a ideia de núcleo essencial já é 
reconhecida não só no âmbito doutrinário e jurisprudencial, mas também no direito constitucional 
positivo de vários países do mundo. Cf. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p.140. 
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A teorização do núcleo essencial se dá mediante a formulação de duas 
vertentes principais, a saber: a teoria absoluta e a teoria relativa. Pela primeira, o 
núcleo essencial de um determinado direito corresponde a um conteúdo normativo 
inexpugnável, que não pode sofrer restrição, o que significa dizer que independe 
de um processo de ponderação. 

Já a teoria relativa advoga a tese de que o conteúdo essencial de um deter-
minado direito constitucional só pode ser delineado a partir de um processo de 
ponderação em um determinado caso concreto. Investigando as teorias absoluta 
e relativa atinentes à natureza do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, 
ensina Juan Cianciardo:

O conteúdo essencial é apenas uma parte do direito fundamental, 
o seu núcleo duro. Cada direito fundamental tem um setor aferível 
pelo legislador e outro imune a sua atuação. Há, portanto, um con-
teúdo essencial e outro não-essencial. A teoria absoluta reconhece, 
pois, a concepção espacial da estrutura dos direitos fundamentais. 
O conteúdo total de um direito fundamental seria integrado por 
dois círculos concêntricos, compostos por diferentes faculdades e 
posições jurídicas que, em relação à própria identificação do direito 
fundamental, ganham intensidade, particularidade e relevância, na 
medida em que se aproximam do centro. O conteúdo não-essencial 
não fica absolutamente disponível ao legislador: qualquer interven-
ção legislativa nesse âmbito (conteúdo não-essencial) deve superar o 
teste de proporcionalidade. (tradução e negritos nossos) 18

É bem de ver, pois, que a estrutura dual das normas constitucionais projeta a 
imagem de dois círculos concêntricos: um círculo interno em conexão direta com 
o “princípio da proteção do núcleo essencial” e um círculo externo interligado ao 
princípio da proporcionalidade. 19

Tais círculos - na verdade arquétipos hermenêuticos - compõem conjuntamen-
te o conteúdo total das normas constitucionais. Ou seja, uma norma constitucional, 
em sua totalidade, é composta de um círculo central garantidor do seu conteúdo 
jurídico essencial (garantíadelcontenidoesencial) e de um circulo externo de con-
teúdo não-essencial (denominado de círculo de conteúdo inicialmente protegido), 

18 CIANCIARDO, Juan. El conflictivismo en los derechos fundamentales, Pamplona, Eunsa, 2000, 
pp.258-259.

19 Na mesma direção dogmática, Medida Guerrero:(...) o conteúdo total (o conteúdo constitucio-
nalmente protegido) de um direito fundamental se estrutura em duas zonas: uma central, abso-
lutamente intangível para o legislador (o conteúdo essencial); e outra externa, que denominamos 
“conteúdo inicialmente protegido”, dado que seus integrantes com caráter claudicante podem 
ser sacrificados pelo legislador com o objetivo de preservar outros direitos e bens constitucionais 
sempre que o limite seja considerado proporcional. (tradução e negritos nossos). Cf. GUERRERO, 
M. Medina. La vinculación negativa a los derechos fundamentales. Madrid: Mcgraw-Hill, 1996, pp. 
168-169. 
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cuja garantia fica na dependência do princípio da proporcionalidade (teste del 
principio de proporcionalidad). 

No direito brasileiro, a obra da Professora Ana Paula de Barcellos também 
traz a ideia de estrutura normativa dual, composta de dois círculos concêntricos, 
sendo o círculo interior ocupado por condutas mínimas e diretamente sindicáveis 
perante o Poder Judiciário e o círculo exterior a ser preenchido pela deliberação 
democrática. Não deixa de ser, portanto, uma estrutural dual que fixa dois grandes 
espectros normativos.20 Em decorrência, é lícito afirmar que a estrutura normativa 
dual já é uma realidade da dogmática constitucional contemporânea, que consoli-
dou a existência de dois grandes espectros normativos relacionados ao conteúdo 
total das normas constitucionais (uma parte nuclear e uma parte ponderável). 

Entendemos que estes dois grandes espaços normativos representam na 
realidade dois caminhos hermenêuticos colocados à disposição do juiz na obten-
ção de sua norma-decisão no plano concreto de significação. Ou seja, a partir da 
incidência dos fatos portadores de juridicidade, o juiz vai enquadrar sua decisão 
sobre um destes dois grandes espectros normativos, vale dizer, vai estabelecer que 
a solução jurídica temeficácia nuclear (a decisão faz parte do conteúdo jurídico 
mínimo) ou eficácia ponderável (a decisão foi obtida após a ponderação de valores 
usando o princípio da proporcionalidade). 

Assim, tudo vai depender da análise dos elementos externos do caso concre-
to, que, em última instância, levará o juiz a decidir pela subsunção de uma área 
nuclear (zona de conteúdo essencial) ou de uma ponderação de valores no caso 
de colisão de normas constitucionais (zona de ponderabilidade ou de conteúdo 
não essencial). 

É importante, pois, compreender que existem dois grandes espaços norma-
tivos que conformam o conteúdo total das normas constitucionais: um círculo 

20 Os princípios em questão operam na realidade de duas formas distintas: relativamente ao seu 
núcleo, funcionam como regras e, apenas em relação a sua área não nuclear, funcionam como 
princípios propriamente ditos. O círculo interior corresponderá (...) a um núcleo de efeitos que 
acabam tornando-se determinados por decorrerem de forma inafastável do seu sentido e, conse-
quentemente, adquirem a natureza de regra. Isto é: cuida-se de um conjunto mínimo de efeitos 
determinados (e a partir deles as condutas necessárias e exigíveis deverão ser construídas) contidos 
no princípio. Ainda que haja disputa sobre a existência de outros efeitos a partir desse núcleo, a 
ideia é a de que quanto a estes haverá consenso. O espaço intermediário entre o círculo interno 
e o externo (a coroa circular) será o espaço de expansão do princípio reservado à deliberação 
democrática; esta é que definirá o sentido, dentre os vários possíveis em uma sociedade plura-
lista, a ser atribuído ao princípio a partir de seu núcleo. Cf. Ponderação, racionalidade e atividade 
jurisdicional,pp. 179-180.
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interno sob a égide do princípio da proteção do núcleo essencial,21 que demarca 
seu conteúdo jurídico mínimo e, uma zona externa de ponderabilidade, que fixa a 
possibilidade de colisão com outras normas constitucionais de mesma hierarquia. 

Na verdade, a estrutura normativa dual ainda não representa, com total fi-
delidade, a dogmática pós-positivista, na medida em que é possível efetuar uma 
divisão tridimensional, acrescentando-se uma terceira região normativa, que talvez 
fosse apropriado denominar-se de parte metajurisdicional. 

Trata-se de um espaço normativo, dentro do qual o intérprete da Constituição 
vai reconhecer o poder discricionário do legislador/administrador democráticos. 
É uma área de eficácia negativa que apresenta caráter meramente declaratório. De 
observar-se, por conseguinte, que a parte metajurisdicional não consegue superar 
o déficit democrático do Poder Judiciário, ou seja, o Poder Judiciário não pode 
atuar como legislador positivo sob pena de violar o princípio da separação de 
poderes e da regra majoritária. 

Quando o juiz decide enquadrar sua decisão no espaço normativo metajurisdi-
cional significa que reconheceu sua inaptidão para desenvolver o direito. É por isso 
que o domínio eficacial metajurisdicional fica situado no plano da validade jurídica 
e, não, no plano da efetividade ou eficácia social (eficácia positiva ou simétrica). 

Em nome do princípio da separação de poderes, a norma-decisão se limita a 
declarar a inconstitucionalidade por omissão nas hipóteses de inação do legislador 
ordinário, ou, então, declarar a inconstitucionalidade dos atos infraconstitucio-
nais comissivos. Note-se, portanto, que ao optar pela norma de eficácia metaju-
risdicional como produto final do seu processo de exegese, o juiz reconheceu a 
impossibilidade de superar a dificuldade contramajoritária (Alexander Bickel).22

Destarte, a eficácia metajurisdicional projeta a imagem de que a norma-deci-
são mantémo direito constitucional inconcretizado, muito embora já se encontre 
no plano allthingsconsidered de significação. Ou seja, levando em consideração 

21  Temos a firme convicção de que o princípio da proteção do núcleo essencialé um verdadeiro 
princípio constitucional brasileiro, insculpido em roupagem implícita, tal qual prevista no art. 5, §2º 
da Constituição Federal. No dizer do eminente Ministro Gilmar Mendes um verdadeiro postulado 
constitucional imanente, verbis: “...embora o texto constitucional brasileiro não tenha estabelecido 
expressamente a ideia de um núcleo essencial, é certo que tal princípio decorre do próprio mo-
delo garantístico utilizado pelo constituinte. A não-admissão de um limite ao afazer legislativo 
tornaria inócua qualquer proteção fundamental. (...) De ressaltar, porém, que, enquanto princípio 
expressamente consagrado na Constituição ou enquanto postulado constitucional imanente, o 
princípio da proteção do núcleo essencial destina-se a evitar o esvaziamento do conteúdo do di-
reito fundamental decorrente de restrições descabidas, desmesuradas ou desproporcionais”. Texto 
retirado de seu lapidar voto-vista no julgamentodo HABEAS CORPUS 85.687-0 RIO GRANDE 
DO SUL de 17/5/2005 da Segunda Turma do STF, cujo RELATOR foi o Ministro Carlos Velloso. 

22 BICKEL Alexander M.The least dangerous branch. 2. ed. New Haven, YaleUniversity Press, 1986.
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todas as circunstâncias fáticas do caso concreto (fatos portadores de juridicidade), 
o juiz traz sua decisão para o espectro normativo metajurisdicional, atribuindo 
valor meramente declaratório à sua norma-decisão, sem penetrar na esfera de 
discricionariedade do Legislativo e do Executivo.23

É bem de ver, por conseguinte, que a eficácia metajurisdicional é tema de 
fundamental importância na depuração técnica da reconstrução pós-positivista 
do direito. Sem dúvida, é a ideia de eficácia metajurisdicional que induzirá a 
autocontenção judicial, em prol da separação de poderes. O excesso de ativismo 
judicial do Supremo Tribunal Federal é um desserviço ao Estado Democrático de 
Direito porque faz com que um poder contramajoritário formule políticas públicas 
no lugar do legislador democrático. 

Diferente é a situação da eficácia nuclear, onde o ativismo judicial é de in-
contestável valor jurídico, pois evita que a norma constitucional seja esvaziada a 
ponto de se transformar em invólucro vazio, desprovida de eficácia, ainda que em 
sua essencialidade. Nesse sentido, fácil é perceber a relevância da nova posição 
concretista do STF em sede de mandado de injunção, já que, agora, enquadra da 
norma-decisão no espaço normativo nuclear, como foi o paradigmático caso da 
greve dos servidores públicos. Nesta decisão, a posição concretista do STF (vale 
dizer: opção pela eficácia nuclear) foi fundamental a realização do direito pleiteado.

De feito, o processo racional decisório dos Ministros sectários da corrente 
concretista abriu toda uma avenida hermenêutica, que certamente faz avançar a 
teoria da eficácia constitucional porque garante a realização da Constituição sem 
a necessidade de intervenção do legislador democrático. Ou seja, a opção pelo 
domínio eficacial nuclear em sede de mandado de injunção no caso do direito de 
greve dos servidores públicos é emblemático da reconstrução pós-positivista do 
direito. Não poderia o STF continuar escolhendo o espaço metajurisdicional, dei-
xando de realizar a Constituição em nome do princípio da separação de poderes. 
Nesse passo, como bem elucida Luís Roberto Barroso “as poucas situações em que 
o Supremo Tribunal Federal deixou de reconhecer aplicabilidade direta e imedia-

23 Em linhas gerais, as normas de eficácia metajurisdicional são as normas-decisão que declaram 
expressamente que a concretização da norma constitucional refoge à esfera de atuação “juscriativa” 
do Poder Judiciário, pois dentro deste espectro normativo não lhe é dado desenvolver o direito 
mediante sua prestação jurisdicional. Nesse diapasão, o significado da eficácia metajurisdicional 
corporifica a ideia de que existe uma esfera de discricionariedade reservada exclusivamente 
para a interpositiolegislatorisou para o poder regulamentar do administrador democrático, ou seja, 
a jurisdição constitucional não teria autorização para desenvolver o Direito inabstracto.



56

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

tas às normas constitucionais foram destacadas e comentadas em tom severo”.24

Por outro lado, o espectro normativo metajurisdicional deixa claro que, ao juiz, 
não lhe é dado intrometer-se na esfera do processo político, agindo positivamente 
na discussão e na definição de políticas públicas. O domínio eficacial metajurisdi-
cional acaba encontrando respaldo no próprio conceito do Estado Democrático de 
Direito, que, em essência, obstaculiza a exacerbada ascensão política do Judiciário, 
na medida em que a dificuldade contramajoritária se apresenta como barreira para 
a concretização judicial do direito in concreto. 

Nesta região normativa, as convicções políticas do magistrado não têm o 
condão de suplantar as do legislador e/ou do administrador democráticos. Isto 
significa dizer que é imperioso compreender a idéia de que o conteúdo total das 
normas constitucionais se perfaz por meio de três grandes espectros normativos: 
uma área nuclear de conteúdo jurídico mínimo da norma constitucional, uma área 
de ponderação de valores com outras normas constitucionais e uma área metaju-
risdicional de reconhecimento ao poder discricionário do legislador democrático. 

Logicamente que esta é uma possível estratégia de interpretação constitu-
cional pós-positivista - dentre muitas outras - mas, que, no entanto, tem o mérito 
de agrupar, sob uma única estrutura normativa tridimensional, todo o conteúdo 
das normas constitucionais, ou seja, seu núcleo essencial, sua parte ponderável e 
agora sua parte metajurisdicional. Com isso, é possível iluminar todos os caminhos 
hermenêuticos que se disponibiliza ao decisor (interprete ou juiz) na solução in 
concreto dos problemas constitucionais contemporâneos.

Por outras palavras, qualquer que seja a situação real vivenciada pelo dador 
da norma-decisão (juiz ou intérprete), três soluções hermenêuticas possíveis se 
lhe apresentam no plano concreto de significação:

a)  enquadrar sua norma-decisão no domínio eficacial nuclear, garantindo 
uma posição jusfundamental individual em sua essencialidade mínima, 
independentemente de qualquer processo de ponderação de valores 
ou de interposição legislativa superveniente;

24  Cf. “A doutrina brasileira da efetividade”. In: Temas de direito constitucional. Tomo III, p.77. E exem-
plifica o autor com os casos referentes aos juros reais de 12% (art. 192, § 3°)e ao próprio objeto e 
alcance do mandado de injunção (art. 5°, LXXI). Todos esses exemplos trazidos pelo Professor 
Barroso entremostram o erro de enquadramento da norma-decisão do STF. Em consequência, 
a comunidade aberta de intérpretes da Constituição não tardou a criticar o equívoco cometido 
pelo STF ao optar pela aplicação da eficácia metajurisdicional, desprestigiando uma possível e 
pertinente solução pautada na aplicação da eficácia nuclear. Enfim, com a ajuda desses exemplos, 
fica evidente o erro hermenêutico do STF quando deixava de reconhecer aplicabilidade direta e 
imediata às normas constitucionais, deslocando sua norma-decisão de uma zona de certeza jurí-
dica (eficácia nuclear) para uma zona de discricionariedade do legislador democrático (eficácia 
metajurisdicional). 



57

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

b)  enquadrar sua norma-decisão no domínio eficacial ponderativo, após 
identificar um conflito com outras normas constitucionais e, a partir 
da incidência dos elementos fáticos do caso concreto (fatos portadores 
de juridicidade), aplicar o princípio da proporcionalidade na aferição 
de peso relativo das normas em colisão;

c)  enquadrar sua norma-decisão no domínio eficacial metajurisdicional, 
de valor meramente declaratório, reconhecendo o espaço de delibera-
ção do legislador democrático em nome do princípio da separação de 
poderes. 

Em linhas gerais, a teorização desta estrutura normativa tridimensional 

com espectros normativos bem característicos e abertos às principais correntes 

da moderna teoria discursiva do direito torna-se relevante para o avanço da 

teoria da eficácia constitucional. Trata-se de uma construção hermenêutica com 

idoneidade epistemológica para representar, agora, sim, o conteúdo total de uma 

norma constitucional.

Representa, induvidosamente, um novo instrumento da teoria da eficácia 

constitucional, cujo paradigma exegético é capaz de lidar com as exigências 

cada vez mais complexas da reconstrução pós-positivista do direito, desde o 

delineamento do núcleo essencial até a delicada questão da atividade juscriativa 

do magistrado na esfera discricionária das políticas públicas, perpassando antes 

pela ponderação de valores nas tensões de enunciados normativos de mesma 

dignidade constitucional.   

E mais: do ponto de vista exegético, uma das características mais marcantes 

deste paradigma tridimensional é a visibilidade que empresta para o controle in-

tersubjetivo das decisões judiciais por parte da comunidade aberta de intérpretes 

da Constituição. 

Com tais considerações feitas, apresentamos a figura abaixo que mostra, em 

visão panorâmica, a teorização desta estrutura normativa tridimensional.
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Enfim, temos a firme convicção de que o grande desafio do jurista do século 
XXI é exatamente o de fixar estratégias de interpretação constitucional que sirvam 
efetivamente de supedâneo ao processo decisório do juiz. 

Seu grande dilema será sempre o enquadramento de sua norma-decisão: 
núcleo essencial, zona de ponderação ou espaço normativo metajurisdicional. 
Ao decisor judicial já não lhe é mais dado aplicar mecanicamente o texto da lei, 
vez que plenamente consciente de que a comunidade aberta de intérpretes da 
Constituição restará sempre vigilante no enquadramento da norma no plano 
concreto de significação, emprestando-lhe repúdio ou aceitação de acordo com 
sua própria consciência epistemológica e na medida exata da conexão que faz 
entre ética e direito.
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COnClUSÃO

Este artigo procurou investigar a nova interpretação constitucional e, em 
especial, a evolução da teoria da eficácia constitucional a partir da reconstrução 
pós-positivista do direito. Nesse passo, a nova teoria da eficácia constitucional 
vem sendo edificada a partir da virada hermenêutica fomentadora do paradigma 
de racionalidade discursiva (dianoética) que viabiliza a ideia de que a dimensão 
retórica das decisões judiciais é parte integrante da normatividade do direito. 

Em essência, a consciência epistemológica da sociedade aberta de intérpretes 
da Constituição é o grande avisador da legitimidade da norma-decisão no plano 
concreto de significação; não há falar em normas constitucionais com sentido ine-
quívoco, absolutas, válidas para todas as situações do mundo dos fatos. Ao revés, 
é o decisor judicial que a partir de uma determinada estratégia de interpretação 
constitucional e com base nos fatos portadores de juridicidade vai captar o sentido 
e o alcance das normas abstratamente postas pelo legislador democrático. 

E conforme vimos, as possibilidades interpretativas podem ser agrupadas 
sob um paradigma exegético único, tridimensional, com latitude hermenêutica 
suficiente para dar conta dos temas mais sensíveis da dogmática contemporânea: 
a complexa teorização do núcleo essencial, as técnicas de ponderação de valores 
de normas constitucionais, até, finalmente, se alcançar a temática da separação de 
poderes e seu entorno hermenêutico mais complicado que envolve a invasão do 
poder judiciário sobre a esfera de discricionariedade do legislador/administrador 
democrático na formulação de políticas públicas. 

Dentro deste espírito científico, apresentou-se o modelo da tríade espectral, 
cuja arquitetura conceitual permite ao intérprete justificar racionalmente sua 
norma-decisão. Lado a lado com a dogmática jurídica tradicional, a estrutura 
normativa tridimensional fixa posições dogmáticas claras que orientam o decisor 
no ato de transformar texto da norma (plano abstrato preliminar) em norma con-
cretizada (plano concreto de significação). 

Nada mais é do que uma simples estratégia hermenêutica para escolha de 
domínios eficácias, cuja composição projeta a imagem de que a efetividade ou 
eficácia de uma norma constitucional aumenta a medida em o exegeta se desloca 
das fímbrias (bordas) para o centro do modelo, isto é, da parte metajurisdicional 
para a área nuclear. 
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E o que é mais importante: qualquer que seja o problema constitucional a 
resolver (inclusive os chamados casos difíceis), sua solução será sempre encon-
trada a partir do simples enquadramento da norma-decisão dentro de uma das 
modalidades de eficácia do direito pós-positivo. 

E assim é que para “realizar a Constituição” o exegeta constitucional pode:
 a) aplicar a eficácia nuclear para garantir o conteúdo mínimo da norma cons- 

 titucional apenas com base no seu próprio texto normativo, sem necessi- 
 dade de ponderação e nem de interposição legislativa superveniente;

 b) aplicar a eficácia ponderável para garantir a realização da norma consti- 
 tucional após a ponderação de valores. 

Já na sua tarefa de “guardar a Constituição” o intérprete pode:
 a) aplicar a eficácia metajurisdicional reconhecendo sua inaptidão para rea- 

 lizar a norma constitucional. 

É tempo de concluir, sem deixar, entretanto, de chamar mais uma vez a aten-
ção do leitor para a relevância da estrutura normativa tridimensional para a teoria 
da eficácia constitucional. Nesta nova era jurídica de hegemonia axiológica dos 
princípios, onde a dignidade da pessoa humana se projeta como vetor exegético 
sobre toda a ordem jurídica nacional, urge, pois, superar a predominância cêntrica 
da norma posta e a crença de completude do direito.

Em tempos de reconstrução pós-positivista do direito, a tríade normativa 
tem o grande mérito de permitir o controle intersubjetivo das decisões judiciais, 
na medida em que se pauta na retitude material das normas já concretizadas no 
plano concreto de significação.
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A UTIlIzAÇÃO DO PRInCÍPIO DA mOTIVAÇÃO 
DAS DECISÕES JUDICIAIS COmO InSTRUmEnTO 
DE COnTROlE DA ATIVIDADE JURISDICIOnAl

Rogerio Borba*

RESUmO

Este estudo tem por objeto a análise do princípio da Fundamentação, tanto 
em uma perspectiva pragmática, por meio da técnica jurídica, quanto filosófica, 
observando suas implicações nas diversas situações do cotidiano e as consequências 
delas advindas. A sua presença ou ausência suscita debates acerca da legitimação 
das decisões judiciais, o que permitiria a imposição de vontades individuais sobre 
a coletividade. Sob o ponto de vista filosófico, verifica-se a dificuldade de se ater 
a uma visão meramente formal, esbarrando-se nos diversos ideais de estado e 
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de direito, onde a legitimidade adquire importância para o seu reconhecimento 
e aplicabilidade. A busca incessante de seu ideal oscila entre esses dois aspectos, 
bem como dos atores sociais e seus desejos, em busca de um modelo de solução 
legítima e efetiva dos conflitos. 

Palavras-Chaves: 1. decisões judiciais; 2. princípio da fundamentação;  3. controle 

jurisdicional. 

ABSTRACT

This study aims at the analysis of the principle of Reason, both in apragmatic 
perspective, through technical legal, and philosophical, noting theirimplicationsin 
variouseveryday situations and the consequencesof them coming. Theirpresenceo-
rabsencegives rise to debates about the legitimacyof judicial decisions, which would 
allow the impositionofindividual willsofthe community. Fromthephilosophical 
point of view, there isthe difficultyofstickingtoapurely formalview, bumpingup-
thevariousidealsofstateand law, where legitimacyhas become importantfor their-
recognitionand applicability.Therelentless pursuitof hisideal oscillates between 
thesetwoaspects as wellassocial actorsand theirdesires,in searchofamodeloflegi-
timateandeffectivesolutionof conflicts.

 
Key Words: 1. Judgments 2.principle of the merits3.judicial review.



69

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

InTRODUÇÃO

A Constituição da República de 1988 estabelece em seu art. 93, IX25, in fine, que 
as decisões judiciais deverão ser fundamentadas. Entretanto não há uma definição 
clara e precisa de quais parâmetros devem ser considerados para classificar uma 
decisão como fundamentada ou não.  

O princípio da fundamentação das decisões judiciais é uma garantia ínsita ao 
processo, que garante às partes o direito de serem ouvidas e de terem a apreciação 
de suas provas e argumentos e, mais que isso, dá às partes o fundamento da decisão, 
tornando a mesma inteligível, seja para o convencimento de seu acerto ou mesmo 
contestação de seu conteúdo26. Hoje já se afirma que a função da fundamentação 
das decisões judiciais é política, posto que possibilita um controle externo das 
decisões judiciais27, ou seja , a fundamentação das decisões não é mais direcionada 
apenas às partes e ao juiz que venha, eventualmente, analisar um recurso, mas à 
sociedade como um todo28. 

Nesse passo, será abordadoneste artigo qual a função das decisões judiciais, 
quais sejam, simplesmente tutelar direitos ou, diante do caso concreto, criar novos 
direitos, e, nesta segunda hipótese, em que termos pode ser construída.

Em outras palavras, temos decisões que tutelam um direito fundamental, mas 
carecem de uma devida fundamentação. Também é comum encontrar decisões 
que, além do anteriormente dito, contrariam cabalmente as provas no processo. 
Em outras palavras, desrespeita a exigência constitucional de fundamentação das 
decisões, em especial, a questão da relação entre motivação e prova e a busca pela 
verdade no processo. 

Assim, será analisado o princípio da fundamentação das decisões judiciais, 
buscando as categorias de fundamentação utilizadas nestas decisões.O objeto será 

25  “Artigo 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto 
da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 

as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às 
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

26  Nesse sentido, vide BARBOSA MOREIRA, José Carlos: O novo processo civil brasileiro. 19.ª 
edição, Editora Forense. Rio de Janeiro: 1999. 

27  Nesse sentido, GRINOVER, Ada Pellegrini. Et alii. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 
2005.

28 A decisão judicial, muito embora tenha, em regra, efeito concentrado, serve de paradigma para 
a adoção de decisões por outros julgadores, adquirindo um efeito geral.
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investigar as formas e estrutura do raciocínio jurídico, principalmente no campo 
de aplicação do direito, avaliando a posição do magistrado no exercício de sua 
função pública, a correção de sua técnica e se a mesma, por consequência, possui 
legitimidade.

 

1.  SURGImEnTO E EVOlUÇÃO hISTÓRICA

Durante toda a existência humana em sociedade, verificou-se a necessidade 
de haver alguém ou alguma coisa capaz de regular a relação entre as pessoas, 
papel este que foi incumbido ao Estado29. Este, por sua vez, ao longo dos séculos, 
construiu uma aparelhagem para desempenhar a sua atividade de maneira eficaz, 
criando mecanismos para sua manutenção30 e para a execução de suas atividades 31.

E o controle deste aparelho estatal, por muito tempo, esteve com um grupo 
dominante que sempre usou esta estrutura para atender seus interesses32, em de-
trimento do resto dos integrantes da sociedade. E durante séculos, talvez milênios, 
o homem foi vítima de opressão destes grupos dominantes, que se utilizavam da 
aparelhagem estatal para realizar uma dominação social.

O ápice desta prática se deu no século XVIII33, onde a injustiça social alcançou 
níveis insuportáveis, passando o indivíduo a sofrer as mais diversas interferências 
na esfera privada, seja no campo patrimonial34, seja no campo pessoal35. Chegando 

29 Dentre as teorias existentes, adotou-se neste trabalho a teoria do contrato social de Rousseau, 
sendo o Estado o resultado de um contrato firmado em um determinado tempo, onde todos os 
homens (seres humanos) abdicaram de parcela de seus direitos para se submeterem a uma enti-
dade superior, cuja finalidade é regular a vida em sociedade, solucionando conflitos e permitindo 
o pleno desenvolvimento de cada indivíduo.

30 Como por exemplo, o Direito Financeiro.
31 Como a criação de Tribunais, por exemplo.
32 Certamente que todo grupo que detém a máquina estatal tem o poder e poderá obter proveito de 

tal circunstância. Mas o seu exercício deve obedecer a critérios que ofereçam benefícios a todos 
os integrantes da sociedade, pois este é o objetivo maior do Estado.

33 Utiliza-se como parâmetro a civilização ocidental europeia, em especial a francesa, onde se veri-
ficavam três classes: Nobreza, clero e plebe.

34 A incidência de impostos era cada vez maior, onde o cidadão financiava não só a atividade estatal 
em si, mas também o padrão de vida da classe dominante, que confundia seu patrimônio pessoal 
com o do Estado.

35 Como forma de colonizar localidades dominadas militarmente, o Estado da Grã-Bretanha, por 
exemplo, instituiu a prima noctre, onde o nobre responsável por determinada localidade tinha o 
direito de deflorar a noiva em sua noite de núpcias, de maneira a engravidar a mesma, inserindo 
na árvore genealógica daquele povo dominado o seu sangue, provocando uma diminuição gra-
dativa da resistência à dominação, incluindo-os em seus domínios de maneira definitiva, como 
retratado no filme Coração Valente.



71

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

ao limite de resistência e tolerância, a classe dominada, maioria numérica, capitane-
ada pela burguesia, iniciou um processo revolucionário de tomada do poder, onde 
destituiu a nobreza e o clero do poder, assumindo o controle do Estado. De maneira 
e evitar que o Estado interferisse novamente na esfera privada dos indivíduos, surge 
o conceito de direitos fundamentais36, com o intuito de instituir direitos e garantias 
invioláveis, até mesmo pelo Estado, de maneira a proteger toda e qualquer pessoa, 
criando-se, assim, uma nova ordem jurídica, como será visto a seguir.

2.  DIREITOS FUnDAmEnTAIS

Por demais divergente é a nomeação de tais direitos, suscitando debates aca-
lorados na doutrina, recebendo múltiplas outras designações, que não serão aqui 
mencionadas por não ser objeto de estudo do presente trabalho.Da mesma forma, 
não há consenso na legitimação dos mesmos, haja vista poucos entenderem que são 
oriundos de uma entidade divina, outros de um direito natural, superior e próprio 
do ser humano, alguns acreditarem que o mesmo decorre da construção legal por 
meio da racionalidade humana e, mais recentemente, surge o entendimento de que 
tais direitos são fruto de uma progressão37 histórica da humanidade. Pode-se dizer 
que são os direitos fundamentais aqueles ligados a vida humana, possuidores de 
elementos garantidores de sua existência, por meio de mecanismos que efetivem 
e ampliem tais direitos.No entender de Emerson Garcia:

“São considerados fundamentais aqueles direitos inerentes à pessoa 
humana pelo simples fato de ser considerada como tal, trazendo 
consigo os atributos da tendência à universalidade, da imprescriti-
bilidade, da irrenunciabilidade e da inalterabilidade. Não encontram 
sua legitimação em um texto normativo específico ou mesmo em 
uma ordem supra legal de matriz jusnaturalista, mas, sim, em uma 
lenta evolução histórica.”38

36 No direito brasileiro, as normas de direitos fundamentais estão em um patamar constitucional, 
sendo hierarquicamente superiores às demais normas do ordenamento jurídico pátrio. Isto signi-
fica dizer que constituem fonte de interpretação legal, não podendo ser contrariado por normas 
infraconstitucionais.Tal fato pode ser constatado a partir do artigo 60, parágrafo 4º, da Constitui-
ção de 1988, que considera cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais, não podendo ser 
alterado nem mesmo por Poder Constituinte Derivado.

37  Muito embora Fábio Konder Comparatoconsidera a expressão evolução histórica correta, a 
mesma suscita divergência entre os autores, optando-se pela palavra progressão, no sentido de 
continuidade, e não de processo de acúmulo de conhecimento e transformação do mesmo.

38  GARCIA, Emerson. O Direito à Educação e suas Perspectivas de Efetividade. In GARCIA, Emer-
son. A Efetividade dos Direitos Sociais. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 2004.
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Levando-se em conta a legitimação dos direitos fundamentais em um processo 
histórico, há de se observar a classificação ensinada por Fábio Konder Comparato39, 
onde divide este processo de legitimação em dimensões ou gerações de direitos, 
como se verá a diante.

2.1 Dimensões dos Direitos Fundamentais

Os direitos fundamentais são divididos pela doutrina de acordo com os três 
princípios basilares da revolução francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, 
cada qual com suas funções e peculiaridades.Importante ressalvar que não há su-
pressão de direitos, mas sim complementação entre eles, não servindo a presente 
classificação como modo de analisar isoladamente cada um, tendo em vista a sua 
interdependência e sobreposição. Nas palavras de Paulo Bonavides:

“Em rigor, o lema revolucionário do século XVIII, esculpido pelo 
gênio político francês, exprimiu em três princípios cardeais todo 
o conteúdo possível dos direitos fundamentais, profetizando até 
mesmo a sequência histórica de sua gradativa institucionalização: 
liberdade, igualdade e fraternidade.”40

2.1.1 Direitos de Primeira Geração: Direitos Civis e Políticos

São os direitos de defesa do indivíduo contra o Estado, levando-se em conta 
o passado de arbitrariedades cometidas pelas autoridades, e a necessidade de se 
impor uma postura negativa, ou seja, de não interferência deste mesmo Estado, 
facultando àquele indivíduo um direito de resistência ou de oposição ao organis-
mo estatal. São as manifestações de liberdade em um aspecto individual, onde 
o homem adquire a capacidade de realizar negócios sem a ingerência pública, 
consubstanciando no direito civil, bem como na aquisição da capacidade de 
participar da vida pública. Neste sentido, ensinam Luiz Alberto David Araújo 

39 COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2007.

40 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. 21. ed. 2007. 
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e Vidal Serrano Nunes Junior41:

“São os direitos de defesa do indivíduo perante o Estado. Assim 
sendo, estabelecem qual o domínio das atividades individuais e 
qual o das estatais, impondo um dever de abstenção do Estado em 
certas matérias ou domínios da atividade humana. Em regra, são 
integrados pelos direitos civis e políticos, dos quais são exemplos 
o direito à vida, à intimidade, à inviolabilidade de domicílio etc. 
São direitos que representavam uma ideologia de afastamento do 
Estado das relações individuais e sociais. O Estado deveria ser ape-
nas o guardião das liberdades, permanecendo longe de qualquer 
interferência no relacionamento social. São as chamadas liberdades 
públicas negativas ou direitos negativos, pois exigem do Estado um 
comportamento de abstenção.”

A partir desse momento, com a abstenção do Estado, os homens realizavam 
as atividades recebendo o mesmo tratamento, mesmo que pertencentes a classes 
diferentes, pois preponderava a ideia de liberdade conjugada com o conceito de 
igualdade formal42.

2.1.2  Direitos de Segunda Geração: Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

Da mesma forma que os direitos de 1a geração vigoraram no século XIX, 
estes direitos comandaram o século XX, onde se pode observar a efetivação do 
princípio revolucionário da igualdade, impondo um Estado Social, de natureza 
programática. Isto porque, na medida em que pessoas diferentes foram tratadas 
de maneira igual, injustiças foram cometidas e legitimadas por causa desta inter-
pretação, forçando o Estado a rever sua postura, de maneira a interferir em certas 
áreas da relação humana.

Exigem do Estado um papel ativo, ou seja, uma postura positiva, onde se 
formula uma política pública de interferência na sociedade, atendendo a uma 
demanda das classes menos favorecidas.Em razão disto, tem a sua eficácia restrin-
gida, pois demanda um gasto público para a efetivação, por meio de prestações 
materiais, que, na maioria das vezes, não pode ser realizado pela ausência de 

41 ARAUJO, Luiz Alberto David, NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva. 1998.

42 Consistia em uma interpretação literal do princípio, sendo todos tratados pelo Estado da mesma 
forma, mesmo que diferentes.



74

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

recursos43.Pode-se observar, portanto, que os direitos Econômicos Sociais e Cul-
turais são fruto de uma segunda reação popular, não mais contra a tirania estatal, 
mas contra a desigualdade e a busca pelos seus demais direitos.Indo ao encontro 
deste raciocínio, leciona André de Carvalho Ramos:

“Os direitos humanos de 2ª geração são frutos, como vimos, das 
chamadas lutas sociais na Europa e nas Américas, sendo seus marcos 
a Constituição mexicana de 1917 (que regulou o direito ao trabalho e 
à previdência social), a Constituição alemã de Weimar de1919 (que, 
em sua parte II, estabeleceu os deveres do Estado na proteção dos 
direitos sociais) e, no Direito Internacional, o Tratado de Versailles, 
que criou a Organização Internacional do Trabalho, reconhecendo 
o direito dos trabalhadores.”44

 Com a adoção desta postura, o Estado não abandona a ideia de não in-
terferência, mas define os campos de atuação positiva e negativa, surgindo daí o 
conceito de igualdade material45.

2.1.3 Direitos de Terceira Geração: Direitos Coletivos e Difusos

Mais tarde, já no limiar dos séculos XX e XXI, percebe-se que o homem não 
está suficientemente protegido. Embora tenha alcançado muitas conquistas, tem 
ainda direitos individuais a serem efetivados.O problema é que estes direitos não 
podem ser tutelados individualmente, embora sejam inerentes a cada indivíduo. 
Surge então um mecanismo de tutela coletiva, de maneira a efetivar a terceira 
parte do lema Francês, a fraternidade, renomeada para solidariedade.São eles o 
direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, entre outros. Nos dizeres 
de Alexandre de Moraes:

“Por fim, modernamente, protege-se, constitucionalmente, como 
direitos de terceira geração os chamados direitos de solidariedade 
ou de fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente 
equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao progresso, a paz, 
a autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos, que são, 
no dizer de José Marcelo Vigliar, os interesses de grupos menos de-
terminados de pessoas, sendo que entre elas não há vinculo jurídico 
ou fático muito preciso.”46

43  Daí surge a teoria da reserva do possível, construída e aplicada no Supremo Tribunal Federal - 
STF.

44  RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2005.

45 As pessoas iguais devem ser tratadas de maneira igual, enquanto que as pessoas diferentes devem 
ser tratadas de maneira diferente na medida da sua desigualdade.

46 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19a Edição. São Paulo: Atlas, 2006.
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Em síntese, destaca Celso de Mello:

“enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) 
– que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – 
realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração 
(direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com 
as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio 
da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam po-
deres de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e cons-
tituem um momento importante no processo de desenvolvimento, 
expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados 
enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 
essencial inexauribilidade.”47

Embora haja outras gerações de direitos reconhecidos pela doutrina, estas 
não serão abordadas por não terem pertinência temática direta com o tema em 
discussão neste artigo.

3. A ATIVIDADE JURISDICIOnAl

Concretizado o referido processo revolucionário, que repercutiu em todo o 
mundo ocidental, a classe burguesa assumiu o poder, tomando de imediato duas 
das três funções estatais: o Legislativo e o Executivo, restando, porém, o Judiciário, 
cuja função era exercida pelos magistrados investidos em momento anterior à re-
volução, infiéis ou pouco afetos ao novo regime. Desta forma, de nada adiantava 
criar novas leis se as mesmas não seriam aplicadas pelos julgadores da maneira 
como foram idealizadas. Surge a necessidade de se criar um sistema onde o jul-
gador exerça a sua função sem deixar de cumprir com o novo sistema instituído. 

 Apresenta-se como solução a elaboração de um conjunto de normas, que 
abrangessem todos os fatos da vida, ou seja, previa todo e qualquer comporta-
mento humano, conferindo uma solução para cada hipótese de conflito social que 
viesse a surgir48, materializado pelo Código Civil Francês49. Com isso a atividade 
legislativa passa a ocupar o papel principal na atividade estatal, onde se determina 

47  STF – Pleno – MS n 22164/SP – Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, SeçãoI, 17 de novembro 
de 1995, p.39-206.

48  GRINBERG, Keila. Código civil e cidadania. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
49  Também conhecido como Código Civil Napoleônico.
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de antemão quais as soluções para os conflitos entre as pessoas 50. Mas, para que 
esta lei fosse aplicada, ainda faltava ser desenvolvido um sistema que obrigasse 
o juiz a aplicar esta lei, surgindo então o silogismo jurídico.

4. SIlOGISmO JURÍDICO

Consiste em uma técnica de aplicação da lei pelo Juiz, onde se utiliza uma 
fórmula racional de construção da decisão judicial, não havendo, inicialmente, 
liberdade para o magistrado decidir contrariamente à lei, gerando o que a doutrina 
chama de jurisprudência mecânica51. Baseadana obrigatoriedade da fundamen-
tação das decisões judiciais, fez surgir o chamado Estado de Direito, como sendo 
um estado que se justifica o ato estatal, onde há a obrigatoriedade de submissão da 
lei, inclusive pelo próprio magistrado. Abandona-se a ideia de um conhecimento 
mítico/religioso/mágico, bem como a ideia de conhecimento filosófico para abraçar 
a ideia de um conhecimento científico.52

A partir daí instituiu-se a necessidade de fundamentação das decisões 
judiciais, onde será realizado o governopor meio das leis e não dos homens, 
sendo certo que a lei é produzida pelo povo, por meio do poder legislativo, 
já renovado pela revolução francesa, como mencionado. Este processo tem 
por objetivo estabelecer uma relação de freios e contrapesos, por meio da já 
mencionada separação de poderes, onde deverá haver um respeito aos direitos 
individuais, onde o judiciário assume a função de boca da lei53, surgindo a 
também já mencionada jurisprudência mecânica, que se dá por meio da utili-
zação do silogismo jurídico. O que se busca é o cumprimento da vontade do 
povo, por meio de um sistema da sua aplicação de maneira perfeita e correta, 
pelo Juiz, que está manifestada na lei.

50 Este sistema foi desenvolvido para uma sociedade estática, sem relações complexas, onde era 
possível haver um certo grau de previsibilidade das relações sociais.

51 FERREIRA, Fernando Galvão de Andrea. Uma introdução à teoria da argumentação jurídica de 
robertalexy. Rio de Janeiro: De Andrea Ferreira & Morgado, 2003.

52 No período do antigo testamento havia a ideia de divinização do juiz, sendo indiscutível a sua 
decisão (apodítico); já no novo testamento, houve uma humanização do juiz, ocorrendo a dessa-
cralização da palavra, onde a vontade divina não mais se origina do juiz, mas da vontade divina, 
sendo esta avaliada por meio das ordálias divinas. 

53 FERREIRA, Fernando Galvão de Andrea. Op. Cit.
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Como consequência deste processo, o legislador adquire o monopólio da 
produção jurídica, sendo o direito igualado a lei, que por sua vez significa o 
ordenamento jurídico, conferindo unidade, coerência e completude ao Estado. 
È o que se chama de fetichismo legal, onde a lei é tida como perfeita, prevendo 
todas as situações da vida54, servindo de instrumento de controle social. O estado 
de direito criado pela revolução francesa baseia-se em dois dos seus três lemas: 
liberdade e igualdade, cujo objetivo era garantir o respeito aos direitos individuais, 
limitando o exercício do poder do estado. Para tanto, funda-se no princípio da 
legalidade, onde o dogma é a submissão à lei, neste caso o direito, sendo aquela 
justa, na medida em que seja feita pelos representantes do povo, de maneira geral 
e abstrata. Derivam daí dois elementos necessários para a segurança jurídica, que 
são a igualdade e, principalmente a certeza, que constitui na previsibilidade em 
relação às consequências dos comportamentos.

5. SURGImEnTO DO PÓS-POSITIVISmO

O sistema acima exposto funcionou bem por muito tempo, enquanto a 
sociedade não apresentou mudanças drásticas de comportamento, nem reivin-
dicou soluções para comportamentos que se mantinham na clandestinidade55. O 
positivismo jurídico havia sido eleito como modelo adotado de forma a garantir 
a segurança jurídica nas relações sociais56, onde havia uma certeza nas ações e nas 
consequências delas advindas. Cada vez mais se aceitava a ideia que as normas 
jurídicas deveriam ser oriundas da racionalidade humana, afastando-se assim 
conceitos pouco concretos, como o bom senso57.

Ocorre que um fato de escala mundial expôs os perigos desta exacerbação, 
que foi o holocausto ocorrido na segunda guerra mundial, onde o Estado Alemão 
matou milhões de pessoas, em especial judeus. Derrotados, o alto-oficialato foi 

54 Um exemplo disso é o código civil napoleônico, que tem o objetivo de ser claro, conciso, coerente 
e, principalmente, completo, fruto da escola de exegese.

55 Entendem alguns autores, como Maria Celina Bodin de Moraes, que o homossexualismo sempre 
esteve presente na sociedade, sendo tolerado apenas na informalidade, mas sempre constante 
nas relações humanas.

56 Em detrimento do Direito Natural, ou Jusnaturalismo.
57 Aqui entendido como a adoção de valores sociais no processo decisório.
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submetido a julgamento58, onde, como matéria de defesa, aqueles oficiais argumen-
taram que estavam cumprindo o disposto na constituição alemã, que autorizava 
expressamente a morte de não arianos, sendo a ideia fundamental do positivismo 
jurídico a previsão expressa em lei. Este argumento não prosperou, tendo sido os 
oficiais condenados, mas expôs a fragilidade do referido sistema, que permitiu a 
adoção de normas absolutamente contrárias aos ideais dos direitos fundamentais.

Neste momento, surge um novo sistema, chamado de pós-positivismo, que 
permite a influência dos princípios de direito no processo silogístico, de maneira 
a permear o processo decisório na busca por decisões judiciais mais justas. Para 
tanto, desenvolve-se uma nova teoria do ordenamento jurídico, que permita ao 
magistrado produzir uma decisão judicial correta.

6. TEORIA DO ORDEnAmEnTO JURÍDICO

Para a construção das decisões judiciais, conforme já explicado, criou-se 
uma teoria do ordenamento jurídico, onde três elementos o compõem: unidade, 
coerência e completude. 

Entende-se por unidade como uma norma fundamental pressuposta, cons-
truída por um poder legislativo eleito pelo povo, que teria o poder originário de 
determinar a norma jurídica, devendo o juiz apenas a aplicar. Coerência busca 
evitar a ocorrência de antinomias, buscando critérios para identificação e para 
solução59. Já a completude busca a previsão de normas que possam solucionar 
todos os fatos da vida.

Surge então uma discussão na doutrina acerca da possibilidade de aplicação 
dos direitos fundamentais nas relações privadas, ou seja, entre as pessoas, em um 
plano horizontal, pois integram o ordenamento jurídico e, em razão de sua ascen-
dência hierárquica, determinariam o resultado da decisão, conferindo o resultado 
almejado pelo legislador.

Ocorre que os direitos fundamentais não podem ser invocados em qualquer 

58  Foi instituído um tribunal de exceção, em Nuremberg, que deu origem ao Tribunal Penal Inter-
nacional.

59 Como critério de identificação surge a lógica jurídica, cujos princípios são a identidade e a não-
contradição, havendo uma ideia contraditória, do realismo jurídico, que defende a inexistência 
de lógica, sendo uma técnica de camuflagem da real vontade do legislador através da sentença.
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caso, como já decidido em diversos casos pelos tribunais. Se assim fosse, enten-
dem os julgadores, tal atitude vulgarizaria os direitos fundamentais e não seria 
conferido o devido valor aos casos limite. Nos casos ordinários, a consideração 
dos direitos fundamentais já foi feita, a princípio, pelo legislador, devendo ser 
resolvido pela forma ordinária60. 

Havendo igualdade entre as partes não há que se falar em interferência 
dos direitos fundamentais61. Em havendo desequilíbrio, ainda há normatização 
ordinária para corrigir tal distorção, só se aplicando aos casos limite os direitos 
fundamentais62. O ponto principal da discussão é verificar a validade/constitu-
cionalidade da regra, seja pública ou privada, e se ela atende ou não os preceitos 
fundamentais, apresentando-se como exemplo desta discussão o caso Boy Scout-
sofAmerica x DALE63.

Outro enfoque é a liberdade contratual ao particular: se for propositada pelo 
legislador, não cabe intervenção dos direitos fundamentais, pois são presumidos 
como utilizados pelo legislador, e respeitada a liberdade contratual. No caso de 
não ter sido propositada, deve ser invocada através de inconstitucionalidade por 
omissão. O problema é se o juiz resolve ou não o caso concreto, que será discutido 
mais a frente neste trabalho. Observados os elementos apresentados, faz-se neces-
sária a discussão dos meios de construção de novos mecanismos de controle do 
julgador, surgindo então uma reconstrução da Teoria da Argumentação Jurídica, 
a vista a seguir.

60  Como será visto a seguir neste artigo.
61 Adota-se como exemplo o caso descrito por Fernando Galvão em suas aulas de Filosofia do Direito 

no curso de Mestrado da Faculdade de Direito de Campos, no segundo semestre de 2007,onde o 
inquilino turco no imóvel alemão descumpre cláusula do contrato de locação, ao instalar antena 
no imóvel locado, sendo aceita tal atitude, pois a mesma foi considerada dentro de um conceito 
contextual, observando as liberdades individuais de cada um.

62 SARMENTO, Daniel. Interesses públicos versus Interesses privados. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007.

63  A Associação de Escoteiros Norte-Americana, por regra própria, instituiu a proibição de ingresso 
de jovens homossexuais em seus quadros, alegando que teria liberdade para determinar a quali-
dade de seus associados, não se submetendo às regras gerais, prevalecendo, nos Estados Unidos 
da América, o interesse privado da instituição em relação ao interesse público. Atualmente é 
proibido o ingresso de jovens homossexuais na mencionada instituição.
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7.  FUnDAmEnTAÇÃO JUDICIAl COmO InSTRUmEnTO DE  
 COnTROlE JURISDICIOnAl

Percebe-se, então, que a questão da construção da decisão judicial foi resol-
vida com a inserção dos princípios na atividade julgadora, mas deixa em aberto 
a questão do controle do julgador, que ocasiona dois problemas. Primeiro que a 
ideia de controle da atividade jurisdicional é abandonada, uma vez que o julgador 
não mais está preso a lei, mas, ao contrário, deve a interpretar, podendo decidir da 
maneira que melhor lhe prouver, deixando a sociedade, mais uma vez, a mercê de 
sua vontade, torcendo para que haja apenas julgadores virtuosos64. E o segundo 
problema deriva do primeiro, que é a legitimidade da decisão, uma vez que a 
forma de escolha do julgador não parte da sociedade por um meio democrático, 
não sendo exigível, por consequência, a adoção da vontade popular, como era feito 
com a adoção literal da lei, onde a decisão do Juiz era vinculada, sendo impedido 
de inovar, salvo nos casos expressos.

Como solução para a velha questão que se apresenta novamente, o consti-
tuinte pátrio introduz na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
em seu artigo 93, inciso IX, o princípio da fundamentação das decisões judiciais, 
como forma de vincular o magistrado a uma técnica desenvolvida a produzir 
decisões justas e corretas, de acordo com os valores sociais vigentes, através da 
argumentação jurídica existente na decisão judicial, verificando-se adiante o seu 
conteúdo e sua aplicação.

64  Isto porque a única coisa que fará com que o juiz julgue corretamente será sua própria natureza, 
uma vez que o mecanismo de controle foi alterado.
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8. DIREITO E ARGUmEnTAÇÃO JURÍDICA

Uma das poucas certezas do direito é que a prática do direito demanda uma 
capacidade argumentativa, sendo certo que uma das qualidades de um bom jurista 
é a de criar e manusear argumentos de acordo com os interesses que defende65. 
Porém, mesmo dotado desta qualidade, o mesmo jurista certamente não seria 
capaz de dissertar mais do que poucas linhas acerca da mesma, posto que nada 
ou pouco conhece sobre sua capacidade. Daí advém anecessidade de se estudar 
a teoria ou teorias da argumentação jurídica, que tem por escopo o estudo das 
argumentações produzidas dentro do mundo jurídico.

Verifica-se, nas lições de Manuel Atienza66, que existem três campos distintos 
em que podem ocorrer as argumentações: o da produção ou estabelecimento das 
normas jurídicas, o da aplicação das normas jurídicas e o da dogmática jurídica. 

O primeiro pode ainda ser subdividido em dois momentos, quais sejam, 
uma fase pré-legislativa e outra fase efetivamente legislativa. Na mencionada 
fase pré-legislativa, a argumentação surge como reação a um problema social, 
onde a atividade legislativa surge como a solução para um problema enfrentado 
pela sociedade num determinado local e em determinada época. Percebe-se 
que, sempre que há um aumento da violência, o poder legislativo sempre se 
apressa em criar leis mais rígidas, como resposta à sociedade para o mal que 
lhe aflige. Na segunda fase, eminentemente legislativa, os argumentos apre-
sentados têm uma natureza diversa daqueles utilizados na fase pré-legislativa, 
pois não levam em conta a moral e a política, mas são pautados por questões 
técnico-jurídicas67.

O segundo campo de argumentação, da aplicação das normas jurídicas, 
também pode ser dividido entre interpretação dos fatos e interpretação do direito 
em si. Por certo que ambos servem para solucionar problemas do julgamento de 
conflitos, porém, são aplicados em momentos diferentes e por atores diferentes. 
Enquanto que os fatos são analisados pelos tribunais e por autoridades administra-
tivas, bem como por particulares imbuídos de tal atribuição, onde a argumentação 
jurídica aplicada difere das técnicas usualmente utilizadas, o direito é analisado 
pelos tribunais superiores, que se concentram nos casos mais difíceis e de maior 

65  ATIENZA, Manuel. As razões do direito. Teoria da argumentação jurídica. Santa Landy. São 
Paulo, 2003, pág. 18.

66  Idem.
67  Idem.
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repercussão, de forma a proporcionar a devida interpretação do direito de acordo 
com os valores concernentes à sociedade68.

O terceiro âmbito apresentado é o da dogmática jurídica, sendo uma atividade 
inegavelmente complexa, que, de acordo com Manuel Atienza69, possui algumas 
funções, quais sejam, “1) fornecer critérios para a produção do Direito nas diver-
sas instâncias em que ela ocorre; 2) oferecer critérios para a aplicação do direito;  
3) ordenar e sistematizar um setor do ordenamento jurídico”.

As teorias atualmente em estudo justamente tentam dar conta da segunda 
função apontada, buscando oferecer argumentos para a tomada de decisão pelos 
mais diversos órgãos julgadores, sejam jurisdicionais ou não, para que seja aplicada 
uma norma ao caso concreto da maneira mais correta. Por certo que, enquanto os 
mencionados órgãos lidam com casos concretos, de repercussão imediata na vida 
das pessoas, o estudo da dogmática por si só abrange o campo teórico, dos limites 
entre as normas e sua ponderação.

Por certo que estes dois atores, quais sejam, teóricos e julgadores em geral 
– aí incluídos outros atores que participam dos processos decisórios – realizam 
uma interseção tanto na sua atividade quanto na aplicação das técnicas, onde o 
julgador acaba produzindo jurisprudência, que servirá como parâmetro para a 
resolução de futuros conflitos, devendo, certamente, possuir um caráter geral e 
abstrato no que concerne ao seu fundamento.

8.1 Descoberta e justificação

Mas esta construção da jurisprudência passa por um processo de descoberta 
dos fundamentos e da adoção das teorias aplicáveis ao caso. Como ensina Manuel 
Atienza, existe uma diferença conceitual entre contexto de descoberta e contexto 
de justificação das teorias jurídicas70. Considera-se contexto de descoberta a ati-
vidade de identificar uma teoria, sendo tal procedimento desprovido do uso da 
lógica, posto que não envolve cognição, mas apenas apreensão de um elemento já 
existente na natureza, tarefa esta incumbida a cientistas dos campos da história e 
sociologia, haja vista se tratarem de atividades de observação do desenvolvimento 
do conhecimento científico gerado e desenvolvido sem a necessidade do uso da 

68  Idem.
69  Idem, pág. 19.
70  Idem, página 20.
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razão. Já o contexto de justificação se incumbe de explicar e validar a teoria des-
coberta, seja para validá-la, seja para descartá-la, por meio da sua exposição com 
a realidade dos fatos, por meio do uso do método científico.

Tal diferença explica a diferença entre a argumentação em geral e a argu-
mentação jurídica, onde a argumentação geral se limita a determinar determinada 
conclusão e a argumentação jurídica busca justificar e determinar os parâmetros 
de aplicação e, como se verá adiante, de validade da conclusão defendida. Pois, 
se determinada decisão judicial é proferida, pode-se diferenciar os argumentos 
gerais dos argumentos jurídicos, onde a crença religiosa do julgador é invocada 
como argumento para a tomada de determinada decisão, esta será considerada 
como “razão explicativa”71, enquanto que, se o julgador apresenta uma interpre-
tação de um tribunal superior sobre determinada matéria, será considerada como 
“razão justificadora”72. Cabe ao julgador, no momento da elaboração da decisão, 
justificar73 a sua decisão e não explicá-la74. Ocorre que, com esta diferenciação, se 
percebe o processo de produção da decisão judicial, e como esta não se submete 
inteiramente ao princípio constitucional vigente75. 

Acerca do contexto de descoberta, foi desenvolvido um modelo por Martin  
F. Kaplan76, chamado modelo da informação integrada, onde o processo de tomada 
da decisão do julgador resulta da combinação dos valores da informação com a 
sua impressão inicial. Primeiro o julgador acumula informações referentes ao caso 
em análise; após, passa a valorar as informações obtidas, ponderando o valor e 
a importância de cada elemento ou prova obtida, dentro de uma escala determi-
nada para o julgamento; daí se atribui um peso para cada informação, onde estas 
informações são confrontadas entre si, já se levando em conta o seu peso, isto é, o 

71  Idem.
72  Idem.
73 O processo de justificação engloba a explicação, sendo esta uma de suas etapas, transcendendo 

para um conceito de apresentação de todo o processo de construção da decisão, dos elementos 
que a compõem, bem como, e principalmente, a manifestação da norma jurídica.

74 Quando o julgador utiliza argumentos diversos daqueles eminentemente jurídicos, mesmo que 
busque um resultado comum, deixa de atender a finalidade da norma constitucional, que é escla-
recer às partes do processo o porquê do resultado, dificultando ainda às mesmas, na hipótese de 
insatisfação com o resultado, de recorrer da maneira mais eficaz. Passa o julgador a realizar um 
exercício hermenêutico buscando outros meios para explicar a tomada da decisão, abandonando 
a boa técnica e não utilizando devidamente a legislação vigente.

75  Aliás, nota-se justamente o contrário, uma vez que o juiz, ao decidir, o faz dentro de um juízo de 
valor ininteligível, passando a buscar uma justificativa para a sua decisão e não o contrário, que 
seria o correto. A partir do fundamento que se deveria chegar a uma decisão, que obedeceria a 
lógica jurídica, e não o contrário.

76 Apud ATIENZA, Manuel. As razões do direito. Teoria da argumentação jurídica.Landy. São Paulo, 
2003, p. 18.
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grau de importância dado pelo julgador; e por fim se considera tudo isto a partir 
de fatores ligados a figura do julgador, sejam momentâneos77, sejam intelectuais78 
ou fisiológicos79, resultando, daí, de acordo com Kaplan80, a decisão.

Em outra perspectiva, verifica-se que há uma diferença na justificação 
do argumento, onde há uma justificação formal e outra justificação material.  
A justificação formal se atém a adequação formal de um argumento, enquanto 
que a justificação material busca verificar a aceitabilidade deste argumento, ou 
seja, se ele se adéqua ao caso concreto, onde se enquadra a teoria da argumentação 
jurídica, na justificação dos argumentos, de forma tanto descritiva quanto prescri-
tiva81. Esta teoria, defendida por Alexy82 e MacCormick83, se opõe ao determinismo 
metodológico84 e ao decisionismo metodológico.

9. nORmA, PRInCÍPIO E REGRA

De maneira a entender com mais clareza a Teoria da Argumentação, faz-se 
necessário o estudo dos conceitos de norma, princípio e regra, entendendo cada 

77 O estado de humor da pessoa pode influenciar a tomada da decisão, onde o julgador, num mo-
mento de grande irritação ou descontentamento, pode proferir uma decisão prejudicial a uma 
parte com que tenha menos afinidade, deixando de lado a imparcialidade.

78 Determinadas crenças do julgador também podem influenciar o processo de elaboração da decisão, 
sejam religiosas, sejam ideológicas, não tendo as partes como argumentar de maneira contrária 
nem evitar a sua incidência.

79 Embora o autor não tenha mencionado tal elemento, seguindo sua linha de raciocínio, pode-se 
entender que elementos físicos permanentes ou temporários podem influenciar o julgador, tais 
como deficiências físicas, ou mesmo a ocorrência do ciclo menstrual para as mulheres.

80  O autor do método busca não só entender o processo decisório, como também indicar quais os 
elementos que podem ser alterados de maneira a reduzir a sua influência e, por conseguinte, 
obter-se decisões mais justas e confiáveis.

81 O discurso descritivo apresenta os elementos que levaram o julgador a produzir determinada 
decisão, enquanto que o discurso prescritivo serve para orientar a tomada de decisão, indicando 
quais valores devem ser privilegiados.

82 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. 2ª edição. São Paulo: Landy, 2005.
83 MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
84  Consiste na desnecessidade de justificação das decisões, pelo fato de as mesmas serem oriundas 

de uma autoridade legítima, sendo que, o problema está justamente na legitimidade da autoridade 
decisora. No Brasil, os integrantes do Poder Judiciário são selecionados por meio de concursos 
público de provas e títulos, diferente dos integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, que 
são eleitos, não derivando, portanto, da vontade soberana do povo. A referida desnecessidade 
pode derivar ainda se a decisão for derivada de simples aplicação de normas gerais, onde existe 
outro problema, que é o da cognição. Toda e qualquer decisão deriva da aplicação de uma nor-
ma ao caso concreto, por meio do silogismo jurídico. Pois, neste ato, há a aplicação de um grau 
de subjetividade, posto que toda tomada de decisão deriva de uma atividade humana, sujeita a 
influências diversas, devendo, portanto, serjustificada para a sua legitimação.
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um deles, assim como eles se relacionam entre si, utilizando-se das lições de Robert 
Alexy85. A discussão surge, como explica Fernando Galvão86, com a adoção de uma 
série de decisões tomadas pelo Tribunal Constitucional Federal alemão acerca da 
existência de uma ordem valorativa objetiva, estabelecida pela Constituição alemã 
na parte referente aos direitos fundamentais.

A partir destas decisões, surge uma polêmica sobre a vagueza tanto dos textos 
constitucionais quanto das decisões judiciais, que seria solucionada por meio de 
uma teoria dos princípios, elaborada por Alexy, sendo fundada através do uso 
da razão, por meio da utilização dos valores sociais. Nas palavras de Fernando 
Galvão87:

“Neste sentido, defende ser possível, através da dogmática jurídica, 
a fundamentação racional dos juízos de valor, uma vez que a questão 
sobre qual é a decisão correta, em determinado caso concreto e sobre 
a base do direito positivo válido, implica sempre a valoração, por 
parte daquele que tem que decidir, controlável e racionalmente”.

Embora não seja possível se obter a decisão correta por meio da lógica, é certo 
que não deve ser desprezada, posto que a sua utilização é o que permite a “cons-
trução da ciência do direito como disciplina racional”88. Mas não por isso deixa de 
lado a importância da realidade, por ser eminentemente uma disciplina prática.

Alexy apresenta então uma distinção entre regras e princípios, de maneira a 
servir de fundamentação para a construção das decisões, principalmente no que 
concerne aos direitos fundamentais. Tradicionalmente afirma-se que a diferença 
entre os dois institutos se dá apenas no nível da generalidade, sendo apenas uma 
diferença de grau, argumento este refutado pelo citado autor, que afirma ser a 
diferença de qualidade, onde os princípios são mandados de otimização, ou seja, 
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, seja no âm-
bito jurídico ou no âmbito fático. Já as regras são normas de comando, ou seja, não 
admitem flexibilidade na sua aplicação, devendo ser aplicadas ou não aplicadas89. 

De toda forma, regras e princípios são normas, pois ambas estabelecem co-

85  ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. 2ª edição. São Paulo: Landy, 2005.
86  FERREIRA, Fernando Galvão de Andrea. Uma introdução à teoria da argumentação jurídica de ro-

bertalexy. Rio de Janeiro: De Andrea Ferreira & Morgado, 2003.
87  Idem, página 46.
88  Idem.
89 Fernando Galvão cita em sua obra exemplo do princípio da legalidade como sendo regra e não 

princípio, posto que este não admite níveis de aplicação, devendo ser cumprido integralmente 
ou não cumprido, diferente do conceito de princípio, que suporta níveis decumprimento.
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mandos de comportamento a ser adotado, aplicáveis diretamente para a solução do 
caso e obtenção da decisão sendo que, entretanto, os princípios não se apresentam 
de maneira definitiva, mas como razões prima facie, fornecendo fundamentos que 
possam ser utilizados para qualquer decisão, dependendo do valor ponderado.

Para se visualizar a diferença entre princípio de regra, pode-se observar as 
soluções existente para solucionar colisão de princípios e conflitos de regras, de 
maneira a ficar mais clara a sua distinção. No conflito de regras, Alexy apresenta 
como solução a ideia de cláusula de exceção, onde, no conflito entre elas, deve-se 
verificar se uma poderia funcionar como hipótese excepcional a conduta deter-
minada pela outra regra90. Se isto não for possível, uma das regras terá que ser 
declarada inválida, posto que duas regras não podem coexistir, em um mesmo 
ordenamento jurídico, quando diretamente conflitantes91. A análise está situada 
no plano de validade das normas.

No caso de colisão de princípios, Alexy apresenta solução diversa da ante-
riormente apresentada, passando a se situar no plano dos pesos, ou seja, na pon-
deração dos bens em disputa, avaliando-se cada um para concluir qual, no caso 
específico, deverá prevalecer. Esta ponderação de interesses não implica em uma 
hierarquização dos princípio de maneira geral, mas sim qual deles que estão em 
colisão será aplicado naquele caso específico, mantendo-se uma relação horizontal 
entre os princípios92. Assim surge a relação de precedência condicionada.

Isto explica o que Alexy chama de lei de colisão93, onde uma regra tem sua 
aplicação determinada a partir do momento em que, numa determinada situação, 

90 Alexy apresenta o caso de uma escola onde há duas regras, sendo a primeira que ordena que os 
alunos só devem sair após o sinal sonoro e outra que determina a saída dos alunos na hipótese 
de tocar o alarme de incêndio. Percebe-se que se pode solucionar o caso com a introdução da 
segunda regra apresentada como exceção à primeira regra, podendo as duas coexistir.

91 A ideia de Alexy de que dois juízos concretos de dever ser não podem coexistir no mesmo plano 
jurídico tem amparo no direito brasileiro no Decreto-Lei 4.657,de 4 de setembro de 1942 (Lei de 
Introdução ao Código Civil):

 “Artigo 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique o 
a revogue.

 § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela in-
compatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

 § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga 
nem modifica a lei anterior”.

 No mesmo sentido, o Conselho da Justiça Federal, quando da edição da Lei nº 10.406/2002 (Có-
digo Civil), editou enunciados que solucionavam conflitos entre as regras dos do novo e as leis 
anteriores específicas, classificadas por Gustavo Tepedino como “microssistemas”, adotando a 
mesma postura.

92  Os princípios sempre terão o mesmo valor, mesma importância, onde haverá apenas o afastamento 
de um em relação a outro apenas e tão somente no caso concreto.

93 ALEXY, Robert. Op. Cit.
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um princípio precede outro, indicando qual a interpretação a ser adotada. Por certo 
que tal ideia não é absoluta, mas sim determinada de acordo com as situações fáti-
cas, não podendo servir de modelo para outros casos, senão aqueles semelhantes.

Em resumo, na visão de Alexy, duas espécies de contradições entre normas, 
quais sejam, a da pertinência da norma, isto é, de sua validade, e da colisão em 
si dos princípios. Na primeira contradição, analisam-se quais elementos devam 
ser considerados a integrar determinado ordenamento jurídico, ou seja, quais são 
válidos e quais não são válidos. Esta análise não se dá apenas com as regras, mas 
também, excepcionalmente, com os princípios94.

Já a segunda contradição se refere a análise dentro do próprio ordenamento 
jurídico, onde há a colisão de princípios. Verificar-se-á, no caso concreto, qual é 
aquele que permitirá a obtenção de uma decisão mais acertada, sendo que Alexy 
defende que não há hierarquia entre eles, nem possuem caráter absoluto, sendo 
que José Afonso da Silva opina no sentido de que o princípio da dignidade da 
pessoa humana seria absoluto95. De toda forma, a apreciação final se dá pelo jul-
gador no caso concreto.

10. PRInCÍPIOS E VAlORES

Ultrapassadas as questões contraditórias, apresenta-se outro tema divergente, 
que é a relação e, principalmente, a diferença entre princípios e valores. Embora 
haja uma relação muito próxima entre eles, há diferenças entre os dois institutos, 
que são percebidas por meio de conceitos práticos, que são deontológicos96, axio-
lógicos97 e antropológicos98, onde os princípios se enquadram no âmbito deonto-
lógico, enquanto que os valores se enquadram no âmbito axiológico. Busca-se, 
numa situação ideal, no plano deontológico o que é melhor, enquanto que no 
plano axiológico o que é devido99.

Conclui-se que a relação entre princípios e valores esta ligada ao conceito 

94 Fernando Galvão aponta o princípio da discriminação racial como sendo passível de análise no 
plano da validade.

95 SILVA, José Afonso da.A dignidade da pessoa humana. in Revista de Direito Administrativo nº 
212; páginas 89-94.

96 Consiste na determinação de como as coisas devem ser, estabelecendo normas de conduta.
97 Conceito de bom, de correto.
98 Conceitos que se relacionam com o interesse humano e sua conduta.
99 FERREIRA, Fernando Galvão de Andrea. Op. Cit.
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de ponderação, que será realizada pelo aplicador. Mas, mesmo assim, uma vez 
realizada a ponderação no caso concreto, surge um enunciado de preferência100, 
onde, em outros casos semelhantes, preexistirá, gerando repercussão no mundo 
do direito. Significa dizer que há uma pré-disposição para a aplicação daquele 
princípio em casos semelhantes, mas, para que não seja o mesmo conduzido ex-
clusivamente por aspectos subjetivos, esta deverá ser racional, na medida em que 
o enunciado de preferência puder ser fundamentado racionalmente.

A aferição da racionalidade será feita pela teoria da argumentação jurídica, 
onde, ao final, se verifica a existência de três níveis de verificação, a saber: princí-
pios, regras e procedimento, havendo, proporcionalmente, três teorias de princí-
pios. A primeira “corresponde a elaboração de uma lista com todos os princípios 
do sistema jurídico, que não seria muito mais que um mero catálogo de Topoi”101. 
Neste caso, não fala nada acerca do peso atribuído aos princípios, ou seja, sobre 
as prioridades. A segunda acrescenta a lista, as relações de prioridade, tanto de 
forma abstrata quanto de forma hierárquica102. E a terceira, adotado por Alexy, 
apresenta uma forma híbrida, constituída por três elementos, que são “a) um 
sistema de condições de prioridade; b) um sistema de estruturas de ponderação;  
c) um sistema de prioridades prima facie”103, considerada mais fraca por Fernando 
Galvão104, pois, ao contrário da segunda, não permite a adoção de uma única so-
lução, mas varia caso a caso. De toda sorte, fato incontroverso é que apenas uma 
teoria dos princípios permite a construção de decisões corretas, sempre ponderadas 
por meio da argumentação jurídica, como visto.

11. lÓGICA JURÍDICA E VAlIDADE DEDUTIVA

Durante o processo de construção da decisão, as afirmações do processo são 
traduzidas em argumentos que, em um processo lógico realizado pelo julgador, 
devem ser convertidas em uma conclusão que será a norma jurídica. Ocorre que, 
por diversas razões, embora as premissas se coadunem com as afirmações, estes 

100 Em determinadas circunstâncias, a partir de um caso concreto, faz-se um juízo de ponderação entre 
dois princípios, onde se aplica um e se afasta o outro. Ou seja, a partir da condição verificada, o 
princípio selecionado gozará de preferência em casos semelhantes, sempre de maneira racional.

101 FERREIRA, Fernando Galvão de Andrea. Op. Cit., Pagina 64.
102 DWORKIN, Ronald. Los derechos em serio. Barcelona: Ariel, 1997.
103 FERREIRA, Fernando Galvão de Andrea. Uma introdução à teoria da argumentação jurídica de 

robertalexy. Rio de Janeiro: De Andrea Ferreira & Morgado, 2003, Pagina 65.
104 Idem.
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não são verdadeiros, ou melhor, não levarão a uma solução razoável. Isto ocorre 
porque a premissa em que se baseia a afirmação não é verdadeira, pois não se 
coaduna com a realidade. Por conseguinte, o argumento não é racional, ou seja, 
não é válido. Em relação a este processo de criação, ensina Fábio Ulhôa Coelho: 

“a lógica é uma maneira específica de pensar; melhor dizendo: de 
organizar o pensamento. Não é a única, nem a mais apropriada 
para muitas das situações em que nos encontramos, mas tem a sua 
importância, principalmente no campo do direito.” 105

 Melhor dizendo, a razão decorre do processo de adoção de ideias, onde 
uma é a premissa e a outra é a conclusão, sendo a primeira a ideia fundamentadora 
e a segunda a ideia fundamentada, onde, não necessariamente irá conferir com 
a realidade. De toda forma foi elaborada uma relação premissa-conclusão, que 
consiste em um raciocínio. Neste sentido continua a lição Fábio Ulhôa Coelho106:

“Nem todo pensamento é raciocínio; e nem todo raciocínio é lógico. 
Para que uma inferência (relação premissa-conclusão entre duas 
ideias) tenha o caráter lógico, devem ser obedecidos três princípios 
fundamentais: o da identidade, do terceiro excluído e da não-con-
tradição. Se o raciocínio segue com rigor esses primados e outras 
regras, a seguir apresentadas, ele é lógico; caso contrário, poderá ser 
raciocínio dialético, paradoxal ou até mesmo ilógico ou falacioso, 
mas nunca será um pensamento lógico – pelo menos, no sentido 
tradicional da palavra.” 

 
 Neste processo de aferição da lógica do raciocínio, inicialmente se confere 

o princípio da identidade, que consiste na ideia de o que é, é. Ou seja, não se pode 
entender uma coisa “como um complexo de múltiplos fatores contraditórios”107, 
mas como uma única mesma coisa, e não parte de um processo, mas algo já con-
solidado. Afirma Fábio Ulhôa Coelho que“se uma ideia é verdadeira, então ela é 
verdadeira”108. A partir da compreensão deste princípio, decorrem os outros dois. 
No princípio da não-contradição se afirma que “nenhuma ideia pode ser verdadeira 
e falsa”109 e pelo princípio do terceiro excluído, que “uma ideia ou é verdadeira 
ou é falsa”110.

105  COELHO, Fábio Ulhôa. Roteiro de lógica jurídica. São Paulo. Saraiva, 2004, pag. 04. 
106  Idem, pag. 05.
107  Idem, pag. 06.
108  Idem.
109  Idem, pag. 07.
110  Idem.
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Note-se que até o presente momento, preocupa-se com o aspecto interno 
da ideia, durante a sua concepção, ainda na mente humana. No momento em 
que ela é externada, recebe outro nome: proposição ou enunciado. Mas a sua 
exteriorização se dá por meio do argumento, que é um conjunto de preposições 
encadeadas por inferências.

Mesmo adotando o procedimento acima descrito, ou seja, que se possua um 
argumento lógico, não há certeza de que o mesmo será verdadeiro. Isto porque 
deve haver a veracidade das premissas e a correção do próprio raciocínio, sendo 
que a primeira condição cabe aos cientistas dos campos de análise da realidade, 
enquanto que a segunda condição cabe aos lógicos. A esta primeira condição se 
chama correção formal e a segunda condição se nomeia correção material dos 
argumentos.

11.1 Correção formal e material dos argumentos

Uma das hipóteses de insatisfação no estudo dos argumentos se encontra 
sua correta análise. Nas palavras de Fábio Ulhôa Coelho111:

“O argumento é um conjunto de preposições, mas não um conjunto 
qualquer. Nele, as preposições estão conectadas de uma forma espe-
cífica: ou seja, uma ou mais preposições sustentam outra preposição. 
Há uma inferência entre elas. Quando a inferência obedece, com 
rigor, aos princípios da identidade, terceiro excluído e não-contra-
dição, bem como às demais regras lógicas, o argumento é lógico e, 
então, podemos ter a certeza de que, se as premissas são verdadeiras 
e se efetivamente são atendidos tais princípios e regras, a conclusão 
é verdadeira também”.

Perceba-se que as preposições são verdadeiras ou falsas, mas os argumentos 
somente serão válidos ou inválidos. Mas não que haja relação entre estes atributos, 
pois nem todo argumento válido possui preposições verdadeiras, assim como 
nem todo conjunto de preposições falsas compõe um argumento inválido112. Na 
impossibilidade de se definir com exatidão o conceito de verdade, nem se tratar 
do escopo do presente trabalho, entende-se como verdade os acontecimentos 
ocorridos na realidade113.

111  Idem.
112  Idem, página 11.
113  Esta solução também foi adotada por Fábio Ulhôa Coelho em sua obra, indicando, para melhor 

compreensão.
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Visto isso, verifica-se ainda que, com relação aos argumentos, em especial 
àqueles sob o prisma da lógica dedutiva – correção formal dos argumentos – há o 
problema da consistência, gerando a invalidade do raciocínio jurídico. Há hipóteses 
em que o argumento jurídico é insuficiente para a sustentação dos argumentos, 
posto que o deva ser tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista ma-
terial, podendo-se chegar ao extremo de um argumento, mesmo que não-lógico, 
ser um bom argumento.O que se busca é diferenciar o a análise dos argumentos 
corretos e incorretos, válidos dos inválidos da análise dos argumentos inválidos 
e as falácias114.

12. SIlOGISmO JURÍDICO TEÓRICO E PRáTICO

Sabendo-se o que é o silogismo, uma questão que se apresenta é a da sua 
eficácia no campo do direito, especialmente no auxílio da tomada de decisão 
pelo julgador. Isto porque, como visto, um argumento válido parte de premissas 
e conclusões, sendo estas verdadeiras ou falsas. Ocorre que tal raciocínio não 
funciona desta maneira em relação às normas, pois no ato decisório não se fala 
em verdade ou falsidade. Daí surge a distinção entre silogismo jurídico teórico e 
silogismo jurídico prático. 

Tal diferença repousa no fato de as premissas originarem normas, na mesma 
medida em que outras tantas derivam de normas, Significa então dizer que, se as 
premissas tem uma ligação direta com as normas, numa relação de interdepen-
dência, não faz sentido usar o mesmo critério duas vezes. A ideia de verdade ou 
falsidade já é utilizada na construção de premissas, não poderia novamente ser 
utilizado para avaliar o argumento, pois isto já fora feito, uma vez que a norma parte 
de premissas, que, por consequência, parte da avaliação de verdade e falsidade, 
o que ocasionaria observar duas vezes o mesmo fato, levando a falsos resultados. 
Nas palavras de Manuel Atienza115:

“as regras da lógica se aplicam ao silogismo teórico que se baseia 
num ato de pensamento, mas não ao silogismo prático ou normativo 
(o silogismo em que pelo menos uma das premissas e a conclusão 
são normas), que se baseia num ato de vontade (numa norma)”.

114  São argumentos aparentemente válidos, mas na realidade não o são. Podem ser formais ou não-
formais, que se subdividem em falácias de concernência e falácias de ambiguidade.

115  ATIENZA, Manuel. As razões do direito. Teoria da argumentação jurídica. Landy. São Paulo, 
2003, pág. 30.
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Ainda nas lições de Manuel Atienza116, citando alguns autores117, ensina que 
uma norma moralmente obrigatória não necessariamente deve ser cumprida, uti-
lizando-se, mais uma vez, por premissas. Exemplifica com a seguinte história: um 
homem aceita a obrigação moral de cumprir todas as suas promessas, promete a 
outro que irá acompanhá-lo até determinado local, pode não cumprir tal promessa, 
pois a lógica não determina como os homens agem, mas como deveriam agir, não 
tendo o condão de determinar seu pensamento e suas ações.

Surge uma segunda questão, que é a da inferência das informações disponí-
veis, onde há a tendência humana de lhes conferir o mesmo peso no plano prático 
quanto no plano teórico, o que constitui num erro de interpretação, pois duas 
normas conflitantes não podem permanecer ao mesmo sistema normativo, como já 
visto antes, o que leva a crer que, ou as normas não são válidas, ou a lógica, neste 
caso não se aplica, sendo esta a ideia mais correta. Ou seja, o argumento dedutivo, 
que fora aceito anteriormente, considerando-se apenas argumentos classificados 
como verdadeiros ou falsos, não mais atende ao seu propósito, quando Manuel 
Atienza118 soluciona da seguinte maneira: 

“Temos uma implicação ou um inferência lógica ou uma argumen-
tação válida (dedutivamente) quando a conclusão é necessariamente 
verdadeira (ou seja, correta, justa, válida etc.) se as premissas são 
verdadeiras (ou seja, corretas, justas, válidas etc.)”. 

12.1 Argumentos dedutivos e não-dedutivos

Vencida a etapa anterior, surge outro limite à utilização da lógica, no tocante 
a passagem das premissas à conclusão, por meio da argumentação jurídica, através 
de um argumento dedutivo. Porém, em contraposição, existem argumentos não-
dedutivos, que não permite uma conclusão lógica, pois a passagem das premissas 
à conclusão não é necessária, mas apenas provável ou plausível119.

116 Idem.
117 Jorgensen, Ross, Gianformaggio e Ruiz Manero.
118 Idem, página 31.
119 Também chamados de argumentos dedutivos, pois podem ser obtidos por outros meios que não 

o método racional, onde a passagem das premissas a conclusão não é necessariamente feita.
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Na análise de um caso concreto, onde uma série de circunstâncias são apre-
sentadas, podem levar a várias conclusões, umas mais plausíveis que outras, 
dependendo da interpretação dos fatos realizada pelo julgador, parte integrante 
das premissas. Se o julgador acredita, por força de uma alta probabilidade, nas 
premissas apresentadas, então, na mesma medida, há uma grande probabilidade 
de a conclusão ser aceita.

Porém, estes fatos aceitos, que compõem a premissa aceita, podem não cor-
responder com a realidade, posto que plausibilidade não significa certeza, o que 
conduziria o julgador a uma decisão errada, colocando em cheque o sistema em 
estudo. Dessa ideia advém o conceito de regras de experiência120, onde se equipara 
a inferência dos argumentos dedutivos. Constituem mecanismos de valoração e 
interpretação das provas, onde, por meio do livre convencimento do julgador, irá 
avaliar o peso das provas e, por consequência, construir premissas121 que condu-
zirão à conclusão mais acertada ou desejada.

13. SIlOGISmO JUDICIAl

Consiste no resultado de todo o procedimento apresentado neste trabalho. 
A primeira premissa, referente à norma a ser aplicada em um caso concreto; a se-
gunda premissa se refere ao fato apreciado pelo julgador, ou seja, o caso concreto 
a ser julgado; a conclusão é o resultado do julgamento, a sentença judicial, a norma 
jurídica produzida122. Chamada de premissa maior, refere-se, como dito, ao estudo 
da norma aplicável, sendo a principal ocupação dos estudos sobre o tema, como 
amplamente visto neste trabalho, por meio da argumentação. 

120 ATIENZA, Manuel. As razões do direito. Teoria da argumentação jurídica. Landy. São Paulo, 
2003, pág. 34.

121 Esta interpretação, prevista no ordenamento jurídico brasileiro, serve para os julgadores cons-
truírem suas decisões, muitas vezes fundamentando aquilo que eles querem, isto porque decidir, 
mesmo que não corresponda necessariamente com a realidade dos acontecimentos. Em razão da 
multiplicidade de elementos e conseqüências das decisões, muitas vezes os juízes buscam fun-
damentar suas decisões de acordo com suas crenças, buscando na argumentação a legitimação 
necessária para que sua decisão seja aceita e considerada válida.

122  Somente neste momento é que efetivamente surge a norma jurídica. Isto porque a norma é geral e 
abstrata, e deve ser interpretada de acordo com o caso concreto. Esta interpretação se dá no nível 
da regra, por meio dos valores, manifestados pelos princípios, como já visto, como no nível da 
valoração das provas, que se refere ao estudo e verificação dos fatos. Só assim que o indivíduo 
conhece a norma jurídica.



94

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

A segunda premissa, também conhecida como premissa menor, se concentra 
na apreciação dos fatos, repousando neste ponto a grande dificuldade do operador 
do direito, pois não há estudos suficientes para que o processo decisório siga um 
raciocínio lógico. Muito embora haja uma ponderação acerca da norma, ainda há 
uma liberdade mito grande do julgador em valorar as provas, o que contraria a 
própria idéia do silogismo jurídico123. Como já visto, neste ponto é admitida pela 
doutrina a aplicação de um raciocínio não-dedutivo, o que faculta ao julgador, como 
já mencionado, decidir da maneira que lhe aprouver, camuflando sua real vontade 
com uma argumentação que permita a sua aceitação e lhe confira legitimidade124.

Logo, a conclusão não será oriunda de um processo puramente racional, 
mas permitindo a interferência do arbítrio judicial, onde ocorre um processo de 
reconstrução ao invés de reprodução do processo argumentativo125.

13.1 Aspectos normativos e Fáticos da Argumentação Jurídica

A premissa maior, ou seja, a premissa normativa, também pode ser resultado 
de um processo argumentativo do tipo não-dedutivo, utilizando-se outros elemen-
tos, como a analogia, chamado por muitos autores como protótipo do argumento 
jurídico126. O julgamento de um caso onde se parta de uma premissa normativa 
levando em conta um elemento fático pode ser aplicado a outros semelhantes, 
mesmo que este elemento não tenha paralelo, utilizando-se da analogia127. Há, 
portanto, a extensão do alcance da norma em outros casos não previstos na norma, 
mas pela jurisprudência.

123 Como já dito, o silogismo surge como mecanismo de controle do magistrado. A burguesia,para 
não sofrer interferência na esfera privada, além de desenvolver a teoria dos direitos fundamen-
tais, também determinou que as decisões deviam ser fundamentadas por meio de um processo 
científico.

124 Há uma estória em que um juiz nunca teve uma decisão recorrida, sendo sempre aceita pelos 
jurisdicionados. Quando perguntado como conseguia tal feito, contou que jogava os autos para 
cima: se caíssem em cima da mesa, julgava procedente; se caísse no chão, julgava improcedente. 
Após, fundamentava de maneira a convencer os jurisdicionados, sempre de maneira eficiente. 

125 ATIENZA, Manuel. As razões do direito. Teoria da argumentação jurídica. Landy. São Paulo, 
2003, pág. 36.

126  Idem, página 37.
127  Manuel Atienza apresenta em sua obra citada um caso do Tribunal Constitucional onde o prin-

cípio constitucional da inviolabilidade de domicílio também se aplica à sede social de empresas, 
equiparando estas analogicamente a residências, acrescentando-se uma nova premissa, ampliando 
o alcance da norma.
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 Manuel Atienza128 apresenta outro argumento, baseado na técnica de 
redução ao absurdo, que não significa necessariamente contradição lógica, mas 
sim de consequência inaceitável129.

13.2 Justificação interna e externa

A justificação interna se refere à aplicação da técnica em estudo para justifica-
ção das premissas, tanto normativa quanto fática, para uma conclusão normativa, 
obtendo uma norma jurídica no caso concreto. Este processo atende a maioria dos 
casos, visto que se apresentam com uma menor complexidade. Ocorre que, em 
casos mais difíceis, onde não haja unanimidade em sua construção e aplicação, 
deve-se buscar uma argumentação mais robusta, de forma a lhe conferir legiti-
midade capaz de garantir o seu cumprimento, chamada de legitimação externa. 
Enquanto que na primeira se questiona a inferência das premissas adotadas, sendo 
uma questão de lógica dedutiva, na segunda a questão é centrada além da lógica 
em sentido estrito, mas nos elementos que constroem os argumentos, ou seja, na 
argumentação jurídica das premissas, que lhes garante, ao final, a sua legitimidade.

128  Idem, página 38.
129  Ou seja, o resultado seria lógico, porém não desejado.
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COnClUSÃO

Não obstante as dificuldades na definição e aplicação do princípio da funda-
mentação das decisões judiciais – e essas dificuldades se iniciam com a conceitu-
ação imprecisa e variada na doutrina – esse se apresenta como um dos princípios 
basilares da dogmática jurídica. Poucos ideais tiveram a força propulsora que este 
princípio teve nas aspirações humanas. 

Ao ser consagrado como valor fundamental do sistema, a fundamentação das 
decisões judiciais implicou, entre outras coisas, a necessidade de justificar a decisão, 
tanto como elemento de legitimação quanto de convencimento. Convencimento 
este que não significa assimilação, mas respeito e entendimento. 

A democracia se realiza contemporaneamente não na ideia de consenso entre 
iguais, mas sim num exercício contínuo de convivência entre todos os diferentes, 
principalmente naquilo sob o qual já não se consegue mais o consenso. O desafio 
dos indivíduos que buscam no diálogo o procedimento regulatório da resolução 
de conflitos, só se torna possível em razão do princípio da fundamentação das 
decisões judiciais, pois visa evitar injustiças, bem como estabelecer a verdade e 
solucionar as diferenças, demonstrando o que é certo em cada caso, construindo-se 
assim a verdadeira norma jurídica. É justamente assim que se estabelece o pacto 
de convivência legítima entre os seres humanos.
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FIXAÇÃO DOS hOnORáRIOS DE SUCUmBênCIA DE 
ACORDO COm A DIGnIDADE hUmAnA DO ADVOGADO

Valéria Julião Silva Medina*

SETTInG TAX lOSS FEES ACCORDInG TO  
ThE hUmAn DIGnITY OF ATTORnEY  
  

RESUmO

Com o aumento da prática forense cotidiana e a consequente entrada 
de muitos profissionais advogados no mercado de trabalho fez com que a 
fixação dos valores arbitrados pelos magistrados a título de honorários de 
sucumbência ficasse aquém do mínimo considerado digno para exercício da 
profissão. Assim, procura o texto gerar uma reflexão junto aos operadores 
do direito pretendendocriar um parâmetro objetivo para fins de fixação 
dos valores devidos a título de honorários de sucumbência que, segundo 
a legislação processual civil vigente deve ser estabelecida segundo apre-

* Advogada no Rio de Janeiro. Conselheira da OAB – Barra da Tijuca/RJ. Mestre em Direito Público pela 
UNESA/RJ. Vice-Diretora da ESA - Barra da Tijuca/RJ. Professora de cursos de graduação e pós-graduação 
em direito processual civil.



102

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

ciação equitativa do magistrado, dando ensejo a possíveis arbítrios diante 
do grau de subjetivismo legislativo. Neste contexto, conclui-se com a su-
gestão de estabelecimento da tabela de honorários mínimos fixadas pela 
Ordem dos Advogados do Brasil nas diversas seções estaduais, de modo 
a criar um critério objetivo a ser aplicado pelos julgadores em cada caso 
concreto, evitando assim valores aviltantes que violam a própria dignidade 
do profissional advogado.

Palavras-chave: Direito. Advogado. Dignidade humana. Honorários Advocatícios. 

Verba Alimentar. Tabela Honorários OAB.
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ABSTRACT 

The growth of the legal practice and the consequent entry of many 
professional lawyers intothe labor market has the tax loss fees that had been   
arbitrated by judges has fallen short of the minimum considered worthy 
of  exercising the profession. Thus, the text seeks to produce a reflection 
with the operators, intending to create the right for an objective parameter 
for setting the fees payable by way of the tax loss, that under the law of 
civil procedure in force shall establish a fair assessment of the magistrate, 
giving rise to possible degrees of will before the legislative subjectivism. In 
this context, it concludes with the suggestion of establishing the schedule 
of minimum fees set by the Bar Association of Brazil in the various state 
sections, in order to create an objective criterion to be applied by judges 
in each case, avoiding demeaning values   that violate the dignity of the 
professional lawyer.

 
Keywords: Lawyer: Human dignity.Attorneys Fees.Food budget. Table Fees OAB.
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1. O PRInCÍPIO DA DIGnIDADE hUmAnA SEGUnDO AS  
 DIRETRIzES DA COnSTITUIÇÃO DE 1988

Para darmos início ao presente trabalho, é conveniente registrar a intenção 
do constituinte originário em tratar do princípio da dignidade da pessoa humana 
como umas das maiores premissas deste novo Estado Democrático de Direito que 
surgia. Daí a inserção do princípio já no artigo primeiro da nova Carta cidadã, 
em seu inciso III, logo após o brilhante preâmbulo que sedimenta as novas raízes 
democrático-constitucionais.

Tal contexto encontrou amparo da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, lançada ao mundo em 1948, objetivando ressaltar a dignidade humana 
como fonte dos anseios sociais e econômicos do mundo pós guerra, consoante o 
disposto em seu preâmbulo.

Acerca do conceito de Dignidade Humana como princípio basilar do orde-
namento pátrio, mister registrar as palavras do ilustre doutor Daniel Sarmento em 
sua grande obra “Direitos Fundamentais e Relações Privadas”, Ed. Lumen Juris, 
2.ed., 2008, p. 85/86, in litteris:

[...] o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado como 
fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, CF), 
e que costura e unifica todo o sistema pátrio de direitos fundamen-
tais, “representa o epicentro axiológico da ordem constitucional, 
irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e balizando não 
apenas os atos estatais, mas também toda a miríade de relações pri-
vadas que se desenvolvem no seio da sociedade civil e no mercado. 
Na mesma linha, ressaltou Paulo Bonavides que “nenhum princípio 
é mais valioso para compendiar a unidade material da Constituição 
Federal do que o princípio da dignidade da pessoa humana”. Já que, 
apesar do caráter compromissório da nossa Constituição, decorrente 
da sua base social pluralista, ela é toda perpassada pela preocupação 
com a tutela da pessoa humana. Por isso, é possível afirmar que a 
dignidade da pessoa humana é o princípio mais relevante da nossa 
ordem jurídica, que lhe confere unidade de sentido e de valor, de-
vendo por isso condicionar e inspirar a exegese e aplicação de todo 
o direito vigente, público ou privado. Além disso, o princípio em 
questão legitima a ordem jurídica, centrando-a na pessoa humana, 
que passa a ser concebida como “valor-fonte fundamental do Di-
reito”. Desta forma, alicerça-se o direito positivo sobre profundas 
bases éticas, tornando-o merecedor do título de “direito justo”. [...]
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Também é conveniente registrar os brilhantes ensinamentos de Edilsom Pe-
reira de Farias em sua fantástica obra “Colisão de Direitos”, Ed. Sergio Antonio 
Fabris, 2.ed., 2000, p. 60/61, in verbis:

[...] Característica fundamental do princípio jurídico da dignidade 
da pessoa humana que o sobreleva em importância e significado é 
que ele assegura um minimumde respeito ao homem só pelo fato 
de ser homem, uma vez que todos os homens são dotados por na-
tureza de igual dignidade e “têm direito a levar uma vida digna de 
serem humanos.” Vale dizer: o respeito à pessoa humana realiza-se 
independentemente da comunidade, grupo ou classe social a que 
aquela pertença. Ou como leciona Castanheira Neves (Apud Jorge 
Miranda – Manual de Direito Constitucional, tomo IV, p. 172-173): 
A dignidade pessoal postula o valor da pessoa humana e exige o 
respeito incondicional da sua dignidade. Dignidade da pessoa a 
considerar em si e por si, que o mesmo é dizer a respeitar para além e 
independentemente dos contextos integrantes e das situações sociais 
em que ela concretamente se inspira. Assim, se o homem é sempre 
membro de uma comunidade, de um grupo, de uma classe, o que ele 
é em dignidade e valor não se reduz a esses modos de existência co-
munitária ou social. Será por isso inválido, e inadmissível, o sacrifício 
desse valor seu valor e dignidade pessoal a benefício simplesmente 
da comunidade, do grupo, da classe. Por outras palavras o sujeito 
portador do valor absoluto não é a comunidade ou a classe, mas o 
homem pessoal, embora existencial e socialmente em comunidade 
e na classe.

E complementa: O princípio em epígrafe é um princípio semântico e 
estruturalmente aberto, de “abertura valorativa”, o que faz com que 
o mesmo seja em grande parte colmatado pelos agentes jurídicos no 
momento de interpretação e aplicação das normas jurídicas. [...]
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Não se poderia deixar de fora a concepção de Dignidade da Pessoa Humana 
de um dos maiores mestres brasileiros acerca do assunto Ingo W. Sarlet, na obra 
“Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais”, Ed. Livraria do Advo-
gado, 9 ed., 2011, p.73, a saber:

“O conceito que se propõe, vale repisar, representa uma proposta 
em processo de reconstrução, visto que já sofreu dois ajustes desde 
a primeira edição, com o intuito da máxima afinidade possível com 
uma concepção multidimensional, aberta e inclusiva de dignidade 
da pessoa humana. Assim sendo, temos por dignidade da pessoa 
humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada 
ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, 
um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem 
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham e lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o 
devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.”

Considerando o acima exposto, torna-se preclara a conclusão de que qualquer 
pessoa é titular de direitos e obrigações no mundo jurídico, sendo certo que sempre 
fará jus a um tratamento digno, compatível com os ditames da declaração universal 
dos direitos do homem, em especial quando se tratar de exercício de trabalho ou 
ofício, lembrando o velho ditado de que ‘o trabalho dignifica o homem’.
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2.  CRITéRIOS DE FIXAÇÃO DOS hOnORáRIOS 
 DE SUCUmBênCIA  SEGUnDO O ORDEnAmEnTO  
 JURÍDICO BRASIlEIRO

O ordenamento jurídico processual atual registra o cabimento dos hono-
rários advocatícios de sucumbência no art. 20 do Código de Processo Civil, 
assim como no caput do art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), conforme 
abaixo delineado:

Art. 20 CPC. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 
que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será de-
vida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º  O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas 
o vencido.

§ 2º  As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como 
também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração 
do assistente técnico.

§ 3º  Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o 
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidos: 

 a) o grau de zelo do profissional;

 b) o lugar de prestação do serviço;

 c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado 
e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º  Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que 
não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, 
embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação 
equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 
anterior.

§ 5º  Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da con-
denação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário 
a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (Art. 602), 
podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2º do 
referido Art. 602, inclusive em consignação na folha de pagamentos do 
devedor.

Art. 22 EOAB. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos 
na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbi-
tramento judicial e aos de sucumbência.
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§ 1º  O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente 
necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local 
da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, 
segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos 
pelo Estado.

§ 2º  Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbi-
tramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor 
econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na 
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 3º  Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no 
início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o 
restante no final.

§ 4º  Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes 
de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve 
determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a 
ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5º  O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outor-
gado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão 
praticada no exercício da profissão.

Não obstante, no aludido dispositivo do Estatuto da OAB em comento, merece 
destaque o §2º que dispõe acerca da hipótese de ausência de estipulação contratual 
escrita, os honorários serão fixados judicialmente, em remuneração compatível de 
acordo com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, não podendo ser 
inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A norma processual suso mencionada também estabelece critérios para que o 
magistrado baseie sua fundamentação quando manifestar-se acerca dos honorários 
dos advogados, de acordo com os respectivos parágrafos. 

Ocorre, porém, que o § 4º no trecho final o legislador permite ao magistrado 
uma fixação equitativa, considerando os critérios determinantes dos parágrafos 
anteriores, o que gera muitos problemas no cotidiano forense.

Primeiramente é conveniente registrar que julgar com equidade corresponde a 
estabelecer parâmetros criteriosos de justiça, pois juízo de equidade não é pretexto 
para decisões arbitrárias. Na verdade, equidade é o mais significativo processo 
de integração de lacunas legislativas, hipótese em que compete ao magistrado a 
aplicação do direito como um todo ao caso concreto a ele submetido.
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Segundo a página virtual da Wikipédia, equidade consiste na aptidão do 
magistrado para julgar conforme o justo, o isonômico, a saber:

  Equidade consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, 
observando-se os critérios de justiça e igualdade. Pode-se dizer, então, 
que a equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixá-la 
mais justa. Ela é uma forma de se aplicar o Direito, mas sendo o mais 
próximo possível do justo para as duas partes.

  Essa adaptação, contudo, não pode ser de livre-arbítrio e nem pode ser 
contrária ao conteúdo expresso da norma. Ela deve levar em conta a moral 
social vigente, o regime político Estatal e os princípios gerais do Direito. 
Além disso, a mesma “não corrige o que é justo na lei, mas completa o 
que a justiça não alcança” [1].

 Sem a presença da equidade no ordenamento jurídico, a aplicação das 
leis criadas pelos legisladores e outorgadas pelo chefe do Executivo aca-
bariam por se tornar muito rígidas, o que beneficiaria grande parte da 
população; mas ao mesmo tempo, prejudicaria alguns casos específicos 
aos quais a lei não teria como alcançar. Esta afirmação pode ser verificada 
na seguinte fala contida na obra “Estudios sobre el processo civil” de 
Piero Calamandrei:

 [...] o legislador permite ao juiz aplicar a norma com equidade, ou seja, 
temperar seu rigor naqueles casos em que a aplicação da mesma (no caso, 
“a mesma” seria “a lei”) levaria ao sacrifício de interesses individuais que 
o legislador não pôde explicitamente proteger em sua norma[2]

 É, portanto, uma aptidão presumida do magistrado.

 CARVALHO FILHO, Milton Paulo. Indenização por Equidade no Novo Código Civil. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003.

 CALAMANDREI, Piero. Estudios sobre el processo civil. Tradução de Alexandre Corrêa. Buenos 
Aires: Editora Bibliográfica Argentina, 1961.

 (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Equidade. Consulta em 09/02/2011)

Ademais, a utilização do sistema equitativo pelo magistrado no direito bra-
sileiro só pode ser efetivada se expressamente permitida em lei, nos termos do 
art. 127 CPC. Por este único motivo a fixação dos honorários de sucumbência é 
feita segundo critérios de equidade do magistrado, conforme o disposto no art. 
20, § 4º CPC.



110

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

Aproveitando o ensejo não é demasiado transcrever as brilhantes palavras 
do eminente Candido Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. 
II, Ed. Malheiros, 4.ed., 2004, p. 668-669) acerca da locução “apreciação equitati-
va” e os limites de liberdade de arbitramento pelo magistrado no citado artigo, 
senão vejamos:

Ao dizer que nas causas que indica os honorários serão arbitrados 
segundo a apreciação equitativa do juiz, o § 4º do art. 20 está decla-
radamente mandando que ele julgue por equidade. Ao julgar por 
equidade o juiz remonta ao valor do justo e à realidade econômica, 
social ou familiar em que se insere o conflito – à aequitasenfim – para 
retirar daí os critérios com base nos quais julgará. Só isso é suficiente 
para afastar qualquer impressão de que pudesse o juiz arbitrar hono-
rários segundo seus gostos ou preferências, ou criando privilégios, 
porque no Estado-de-direito equidade não equivale a arbítrio. [...]

E conclui: [...] Assim limitado, o poder de julgar por equidade está 
longe de ser indiscriminado. Há parâmetros éticos e econômicos aos 
quais o juiz não pode furtar-se mesmo nos casos do §4º do artigo 20 
do Código de Processo Civil. [...]

Ainda sobre a questão da fixação dos honorários de sucumbência segundo 
os ditames da legislação processual brasileira, é conveniente registrar o equívoco 
cometido por alguns magistrados na elaboração do capítulo da sentença atinente a 
fixação destes, em que os calculam levando em consideração como base de cálculo 
o valor da causa dado pelo autor ou retificado de ofício pelo juiz.

Trata-se, segundo Candido Dinamarco (Instituições. Op. Cit., p. 662), “um 
dos muitos fantasmas da legislação anterior, que vagam por aí a assombrar o processo 
civil moderno – e muitos juízes perseveram em condenar o autor, quando vencido, a pagar 
honorários calculados sobre o valor da causa.”

Isto porque não há no Código de Processo Civil atual qualquer norma que 
faça alusão ao parâmetro “valor da causa”, limitando-se a estabelecer como base 
de cálculo o valor da condenação- art. 20, § 3º, ressaltando os parâmetros a serem 
analisados pelo julgador nos casos de ausência de condenação, como o grau de 
zelo do profissional;o lugar de prestação do serviço;a natureza e importância da 
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
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2.1 Críticas ao art. 21 CPC e a Súmula 306 STJ

De fato há na legislação processual pátria um dispositivo que trata da 
compensação de honorários, o art. 21 (Se cada litigante for em parte vencedor e 
vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre 
eles os honorários e as despesas.), sendo certo que a interpretação que foi dada 
ao mesmo não é,permissa venia, adequada. 

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através de sua missão institucional 
de interpretação da legislação infraconstitucional enfrentou a análise do aludido 
dispositivo de editou a Súmula 306 sobre a expressão “compensação de honorá-
rios”, in verbis:

Súmula 306 STJ. Os honorários advocatícios devem ser compensados 
quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do 
advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

Ocorre, porém, que discordamos de seu entendimento que é absolutamente 
literal, desprezando a mens legis, o que merece destaque.

Isto porque as verbas relativas a condenação em honorários pertencem ao 
advogado, considerando seu trabalho desempenhado e não às partes, caso em que 
impossível a compensação, pois os destinatários são pessoas distintas. 

Assim, se ambos foram vencedores em parte, considerando seus respectivos 
trabalhos executados, evidente que merecerão ser remunerados pela parte vencida, 
hipótese em que o autor deverá arcar com honorários devidos ao patrono do réu 
e este arcará com os honorários devidos ao patrono do autor. 

S.m.j., para que tal panaceia seja efetivada, há a necessidade de fixação 
equitativa pelo magistrado dos valores devidos a título de honorários de sucum-
bência, para cada patrono, de modo que cada parte venha a efetuar o pagamento 
da verba ao patrono ex adverso, cumprindo assim, a exata intenção do aludido 
dispositivo 21 CPC.
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Há no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alguns julgados reconhecendo a 
tese presente a fixação independente dos honorários mesmo em caso de sucum-
bência recíproca, o que pode ser verificado nas ementas abaixo cujos destaques 
são nossos, in litteris:

0107319-15.2006.8.19.0001 - APELACAO 

DES. BENEDICTO ABICAIR - Julgamento: 31/08/2011 - SEXTA CAMARA CIVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCE-
DÊNCIA PARCIAL. A PARTE RÉ, ORA APELANTE, RECORRE APENAS 
A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A PARTE DA SENTENÇA QUE 
DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS E O RATEIO 
DAS CUSTAS PELA METADE POR CADA PARTE.1. Havendo sucum-
bência recíproca, na forma do artigo 21 do Código de Processo Civil, os 
honorários de advogado e as despesas processuais devem ser recíproca 
e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes. Cada 
um deve responder na proporção em que restou vencido/vencedor. 2. 
Provimento do recurso, com fulcro no art. 557, §1º-A do Código de Pro-
cesso Civil. 

0032942-03.2011.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DES. MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 09/08/2011 - DECIMA SEXTA CAMA-

RA CIVEL

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO 

A AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM BASE NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHE-

CIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS SIM E TÃO SOMENTE, 

O ARBITRAMENTO DE VERBA EM FAVOR DE CADA UM DOS PATRONOS 

DAS PARTES, TANTO NA AÇÃO QUANTO NA RECONVENÇÃO, PROVIDAS, 

SENDO UMA PARCIALMENTE, COM INCIDÊNCIA, CRITÉRIOS E VALORES 

DISTINTOS. ACERTO DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU, QUE EM EXECUÇÃO DEU 

EXATO CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO PROFERIDO NA FASE DE CONHECI-

MENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



113

Revista ESA Barra da Tijuca - RJ

Por esta simples razão é que discordamos daquela interpretação recentemente 
ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da compensação dos honorá-
rios entre as partes, abaixo discriminada, confundindo os respectivos direitos de 
natureza autônoma, ressalvando apenas a possibilidade de cobrança dos honorá-
rios contratuais, cujo tema é absolutamente alheio à função jurisdicional, eis que 
decorre de relação privada, contratual.

Informativo nº 0422 
Período: 8 a 12 de fevereiro de 2010.

Quarta Turma

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO.

A Turma, entre outras questões, reafirmou que os honorários perten-
cem aos advogados, porém aqueles que resultem de condenação estabe-
lecida em definitivo. Assim, pode-se compensar a verba honorária a ser 
paga pelas partes em razão da sucumbência recíproca (art. 21 do CPC), 
não havendo incompatibilidade com os arts. 22 e 23 da Lei n. 8.906/1994. 
Precedentes citados: REsp 400.782-RS, DJ 10/3/2003, e REsp 407.122-RS, DJ 
2/9/2002. REsp 618.131-RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 
9/2/2010.

Informativo nº 0418 
Período: 30 de novembro a 4 de dezembro de 2009.

Corte Especial

REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚM. N. 306-STJ.

A Corte Especial, ao apreciar REsp submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Res. n. 8/2008-STJ, reiterou o entendimento cristalizado na 
Súm. n. 306-STJ. A Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado a titularidade 
da verba honorária incluída na condenação, sendo certo que a previsão de 
compensação dos honorários na hipótese de sucumbência recíproca, con-
tida no CPC, não colide com a referida norma do Estatuto da Advocacia, 
essa é a ratioessendi da Súm. n. 306-STJ. O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 não 
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revogou o art. 21 do CPC. Em havendo sucumbência recíproca e saldo em 
favor de uma das partes, é assegurado o direito autônomo do advogado 
de executar o saldo da verba advocatícia do qual o seu cliente é beneficiá-
rio. Precedentes citados: AgRg no REsp 620.264-SC, DJe 26/10/2009; REsp 
1.114.799-SC, DJe 28/10/2009; REsp 916.447-RS, DJe 29/9/2008; AgRg no REsp 
1.000.796-BA, DJe 13/10/2008; AgRg no REsp 823.990-SP, DJ 15/10/2007; REsp 
668.610-RS, DJ 3/4/2006, e REsp 290.141-RS, DJ 31/3/2003. REsp 963.528-PR, 
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2/12/2009. Ante o exposto, prima-se pela 
compreensão dos órgãos judiciários acerca do direito autônomo do causí-
dico em relação à parte, de modo que em seus julgamentos sejam fixados 
os honorários de sucumbência de cada patrono de forma independente, 
ainda que se tenha havido na espécie julgamento parcial, ora denominado 
sucumbência recíproca, melhor interpretando o dispositivo do art. 21 CPC 
e da Súmula 306 STJ.
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3. hOnORáRIOS DE ADVOGADO E DIGnIDADE hUmAnA

Para início do presente tema é conveniente transcrever a já mencionada 
declaração universal dos direitos humanos de 1948, que em seu art. 23 evidencia 
a justa remuneração para o exercício profissional, merecendo destaque o item 3, 
senão vejamos:

Artigo XXIII

1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a con-
dições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração 
por igual trabalho. 

3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfató-
ria, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível 
com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros 
meios de proteção social.    

4.  Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para 
proteção de seus interesses.

 (GRIFO NOSSO)

Neste sentido, a atuação do advogado no exercício de sua função é passível 
de remuneração contratual firmada com a parte assistida, bem como dos honorá-
rios de sucumbência devidos pela parte contrária na demanda que saiu vencida.

Tal princípio tem previsão legal no Código de Processo Civil vigente em seu 
art. 20, assim como no caput do art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), acima 
mencionados, hipótese em que deverão ser fixados pelo magistrado levando 
sempre em consideração a dignidade humana e a atuação do profissional, por se 
tratar de verba capaz de garantir o sustento próprio e da família.

Ademais, considerando sua aplicação equitativa, é de grande valia registrar 
a imprescindível atuação dos magistrados na fixação dos honorários advocatícios 
de sucumbência lastreado no critério jurídico-constitucional da dignidade da 
pessoa humana. Para tanto, nunca é demasiado relembrar as brilhantes palavras 
do mestre Dalmo Dallari em sua obra “O Poder dos juízes”, Ed. Saraiva; 2.ed., 
2002, p. 86, in litteris: 
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[...] O excesso de apego à legalidade formal pretende, consciente ou 
inconscientemente, que as pessoas sirvam à lei, invertendo a pro-
posição razoável e lógica, segundo a qual as leis são instrumentos 
da humanidade e como tais devem basear-se na realidade social e 
serem conformes a esta. Do mesmo modo, a valorização exagerada 
de autores e doutrinas, característica de uma das expressões do ra-
cionalismo do século dezenove denominado “dogmatismo”, induz 
a contradição semelhante, pois pretende que a pessoa humana se 
adapte à racionalidade intelectual, mesmo que isso represente uma 
agressão às pessoas reais e concretas. Ao contrário dessas distorções, 
os juízes e todo o aparato judiciário devem atuar visando proteger 
e beneficiar a pessoa humana, procurando assegurar a justiça nas 
relações entre as pessoas e os grupos sociais.”

Neste diapasão é que concordamos com as palavras do ilustre doutrinador, 
no aspecto que determina a participação mais ativa da magistratura para tratar 
com dignidade o profissional do direito – o advogado, que é imprescindível à 
administração da justiça, como bem expressa o texto constitucional, em seu arti-
go 133, hipótese em que a fixação dos honorários de sucumbência deverão levar 
em consideração um critério objetivo, para evitar discrepâncias em seus valores, 
gerando inequívocas injustiças. 

É imperioso destacar a ausência de hierarquia entre os diversos profissionais 
do ramo jurídico como juízes, promotores e demais servidores, sendo certo que 
todos deverão dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento com-
patível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, 
nos exatos termos do art. 6º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 
8.906/94.

Para tal finalidade, entendemos que os magistrados, na fixação da sucumbên-
cia destinada ao advogado, deverão valer-se da tabela de honorários expedida pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, na respectiva região em que a sentença está sendo 
prolatada. Isto porque, como bem assevera o art. 20, § 3º CPC, um dos critérios 
para identificação do valor correspondente pelo julgador é o local da prestação do 
serviço, que certamente variará nas diversas regiões deste imenso país.

Outro critério relevante a ser observado pelo magistrado na fixação dos 
honorários de sucumbência consiste na análise do trabalho desempenhado pelo 
profissional, também disposto no aludido § 3º, ressaltando seu caráter alimentar, 
eis que é com base nos honorários auferidos em seu digno esforço que o advoga-
do mantém o sustento próprio e de sua família. Tal questão já foi devidamente 
enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal através do seguinte precedente:
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INFORMATIVO Nº 426
Honorários Advocatícios e Natureza Jurídica
RE - 470407

Os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Com base nesse 
entendimento, a Turma deu provimento a recurso extraordinário para refor-
mar acórdão do STJ que, em recurso em mandado de segurança, mantivera 
decisão administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região a qual 
incluíra o precatório, referente aos honorários advocatícios do recorrente, 
na listagem ordinária para pagamento parcelado. O acórdão recorrido 
entendera que a verba decorrente dos honorários de sucumbência, depen-
dente do êxito da parte a qual patrocina, não poderia ser considerada da 
mesma categoria dos alimentos necessarium vitae previstos no art. 100, 
§ 1º - A da CF. Conclui-se pelo caráter exemplificativo do § 1º da referida 
norma e pela prevalência da regra básica do seu caput, por considerar que 
os honorários dos advogados têm natureza alimentícia, pois visam prover 
a subsistência destes e de suas respectivas famílias. Salientou-se que, conso-
ante o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/94, os honorários incluídos 
na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, 
tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo 
requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. 
Recurso provido para conceder a segurança e determinar a retificação da 
classificação do precatório. Leia na seção de Transcrições o inteiro teor do 
voto condutor do acórdão. RE 470407/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.5.2006. 
(RE-470407)  - GRIFO NOSSO

Assim, a fixação dos honorários levando em consideração critérios objetivos 
e dignos do exercício da profissão, subsume-se do princípio constitucional da 
dignidade humana, pois do contrário, a aplicação de valores aviltantes e aquém 
do mínimo existencial merecem repúdio e correção pelos Tribunais, sob pena de 
se validar o injusto, o inválido o inconstitucional, resultando em inequívoca humi-
lhação e desprezo por um profissional que está exercendo dignamente o seu ofício.

Ademais, a consideração e o respeito que todos se devem é que mantêm a 
esperança na Justiça. Toda vez que a classe dos advogados é atingida, a democra-
cia e a liberdade perecem, e é o próprio Poder Judiciário, como um todo, que se 
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flagela, resultando em crescentes prejuízos sociais.
Não obstante, vale lembrar os ensinamento de Edilsom Pereira de Farias, na 

obra supra citada Colisão de Direitos, p. 63/64, a saber:

“[...] O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana 
refere-se às exigências básicas do ser humano no sentido de que 
ao homem concreto sejam oferecidos os recursos de que dispõe 
a sociedade para a mantença de uma existência digna, bem como 
propiciadas as condições indispensáveis para o desenvolvimento de 
suas potencialidades. [...] A sua proteção envolve tanto um aspecto de 
garantia negativa no sentido de a pessoa humana não ser ofendida ou 
humilhada e quanto outro de afirmação do pleno desenvolvimento 
da personalidade de cada indivíduo. [...]”

 Este também tem sido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, que defende que o valor a ser fixado pelo magistrado deve atender ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, sob pena de verificar a humilhação ao 
profissional, o que deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário, senão vejamos:

Informativo nº 0328 
Período: 20 a 24 de agosto de 2007.
Quarta Turma

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. EQÜIDADE.

Trata-se de fixação de honorários advocatícios, quando em ação de 
execução, decretou-se sua extinção com base no art. 267, IV, do CPC. O Tri-
bunal a quo fixou a verba em três mil reais, sendo que o valor dado à causa 
foi de cento e oitenta e seis mil reais. Assim, a Turma, por maioria, conheceu 
e deu parcial provimento ao recurso ao entender que fere o art. 2º, § 4º, do 
CPC o arbitramento dos honorários de sucumbência em montante irrisório, 
que destoa de uma equitativa remuneração, além de ofender a dignidade 
do profissional da advocacia. Precedentes citados: REsp 281.954-RJ, DJ 
28/10/2002; REsp 651.226-PR, DJ 21/2/2005, e REsp 840.758-SC, DJ 9/10/2006.
REsp 899.193-ES, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 21/8/2007.      

GRIFO NOSSO
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 Ante o exposto, é de relevante valia registrar que o respeito à dignidade 
da pessoa humana constitui-se em um dos elementos imprescindíveis à legítima 
atuação estatal brasileira, ou seja, qualquer ação dos órgãos públicos não poderá, 
sob pena de ser considerada ilegítima inconstitucional e/ou inválida, restringir de 
forma intolerável ou injustificável aquela.

 Sob a mesma concepção convém registrar o brilhante ensinamento de 
Ingo W. Sarlet, na obra supramencionada, p. 71/72, que se amolda com exatidão 
à hipótese vertente da fixação dos honorários advocatícios pelo critério equitativo 
do magistrado e seu consequente embasamento na dignidade humana, a saber:

“[...] O que se percebe, em última análise, é que onde não houver 
respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, 
onde as condições mínimas para uma existência digna não forem 
asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a 
liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e 
os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente 
assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa huma-
na e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero objeto 
de arbítrio e injustiças. Tudo, portanto, converge no sentido de 
que também para a ordem jurídico-constitucional a concepção do 
homem-objeto (ou homem-instrumento), com todas as consequên-
cias que daí podem e devem ser extraídas, constitui justamente a 
antítese da noção de dignidade da pessoa, embora esta, à evidência, 
não possa ser, por sua vez, exclusivamente formulada no sentido 
negativo (de exclusão de atos degradantes e desumanos), já que 
assim se estaria a restringir demasiadamente o âmbito de proteção 
da dignidade. [...]”

Assim, entendemos que a questão dos honorários deve ser tratada de for-
ma objetiva e séria, liberta de preconceitos e discriminações, hipótese em que 
nós advogados devemos estar atentos às fixações irrisórias, fora dos parâmetros 
legais ou convencionados pelas respectivas tabelas dos Conselhos Seccionais da 
OAB, bem como por sentenças desprovidas de fundamentação ou esdrúxulas, por 
constituírem autênticos despautérios, hipótese em que merecem ser atacadas por 
recursos próprios e devidamente questionadas juntos aos Tribunais, de modo a 
exigir o tratamento adequado e merecido da classe.

Por fim, cumpre-nos dizer que apesar das adversidades, nós advogados co-
modefensores que somos da liberdade, devemos continuarnossa luta incessante 
em prol dos direitos do cidadão,da dignidade humana e da garantia da liberdade, 
bem maior depois da vida, como a Classe o vem fazendo através dos séculos, pois 
não foi à toa que há mais demil e quatrocentos anos, registrando para a posteridade 
o legado de Roma que abarbárie não pôde destruir, fez o Imperador Justiniano 
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registrar, no ‘Corpus Juris Civilis’, a síntese da nossa vocação:“Pois não cremos 
que em nosso império militem unicamente os quecombatem com espadas, escudos 
e couraças, senão também os advogados; porquemilitam os patronos de causas, 
que confiados na força de sua gloriosa palavradefendem a esperança, a vida e a 
família dos que sofrem”. (Cf. “Codex”, Libro II, VII, 14, “apud” “CuerpodelDerecho 
CivilRomano”, García delCorral, Editor Jaime Molinas, Barcelona, 1892, volume 
V, tomo I, 2ª parte, página 244).




