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RESUMO 



 

 

 

O presente trabalho visa a elucidação da aplicação de princípios constitucionais fundamentais, 

possuindo como referencial teórico a teoria de direitos fundamentais de Robert Alexy. A 

análise desenvolvida tem o seu ponto de partida no estabelecimento de distinções conceituais 

entre texto e norma, normas diretamente estabelecidas e normas atribuídas e, finalmente, entre 

princípios e regras, tecendo uma crítica à definição do conceito de princípio proposta por 

Alexy. A partir daí, discorre-se sobre a polêmica acerca dos limites dos princípios 

constitucionais, passando-se à análise do procedimento de verificação de proporcionalidade 

de normas utilizado na teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. Ao final da análise, 

busca-se demonstrar como deve ser realizada a aplicação de princípios constitucionais em 

casos envolvendo entes particulares, visando, assim, ao desenvolvimento de uma exposição 

completa sobre os aspectos mais importantes acerca dos princípios constitucionais 

fundamentais. 

Palavras - Chaves: Teoria dos direitos fundamentais. Robert Alexy. Princípios. Regras. 

Princípios constitucionais. Princípios fundamentais. Vagueza na aplicação do Direito. Sub 

inclusão. Sobre inclusão. Controle de constitucionalidade. Proporcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

 

The present work aims to explain the application of fundamental constitutional principles in 

the framework of Robert Alexy’s theory of fundamental rights. The developed analysis has 

it’s starting point in the establishment of conceptual distinctions between text and norm, 

directly established norms and attributed norms, and, finally, between rules and principles, 

levying criticism at the definition of the concept of principle proposed by Alexy. From there, a 

commentary is made on the polemic surrounding the limits of constitutional principles, 

moving on to the analysis of the procedure of verification of norm proportionality utilized in 

the theory of fundamental rights of Robert Alexy. At the end of the analysis, it is sought to 

demonstrate how the application of constitutional principles should be fulfilled in cases 

involving private entities, seeking to provide a full exposition on the most important aspects 

regarding fundamental constitutional principles. 

Keywords: Theory of fundamental rights. Robert Alexy. Principles. Rules. Constitutional 

principles. Fundamental principles. Vagueness in the application of Law. Under-inclusiveness. 

Over-inclusiveness. Constitutional control of validity. Proportionality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática da aplicação de princípios constitucionais vem ganhando espaço na 

doutrina brasileira desde o advento da Constituição Federal de 1988. A partir desse marco, 

desenvolveu-se no Brasil um movimento de reconhecimento da normatividade dos princípios 

constitucionais sob a formulação de direitos fundamentais, tal como em diversos outros países 

com constituições rígidas elaboradas após a segunda guerra mundial. As disposições de 

direitos fundamentais, que antes eram vistas como meros princípios programáticos, sem 

verdadeira força vinculante sobre qualquer um dos três Poderes – Legislativo, Executivo e 

Judiciário - passaram a ser consideradas de essencial importância no controle de 

constitucionalidade dos mais variados atos do poder público.   

No entanto, apesar do amplo reconhecimento da força normativa das disposições de 

direitos fundamentais, a forma de aplicação destes permanece um assunto controverso, pois 

trata-se ainda de um tema que só adquiriu maior relevância recentemente para o Direito, em 

especial no Brasil. Assim, várias teorias foram elaboradas com o fim de promover a melhor 

aplicação dos direitos fundamentais, diversas delas sendo “importadas” do exterior, onde foi 

aberta mais cedo a oportunidade de desenvolvimento do assunto. 

Dentre essas teorias, destaca-se aquela proposta por Robert Alexy, a  qual tem se 

revelado a mais coerente, racional e resistente a críticas entre todas as alternativas, conforme 

será demonstrado adiante. A teoria de Alexy encontrou ampla aceitação na doutrina jurídica 

brasileira, porém nem sempre recebendo nos manuais jurídicos a análise minuciosa e 

profunda que exige pela complexidade do tema de que trata. 

 O presente estudo dedica-se a uma análise crítica da teoria dos direitos fundamentais 

de Robert Alexy, buscando, ao mesmo tempo, propor interpretações para alguns de seus 

pontos mais obscuros, como sua aplicabilidade no que se convencionou chamar de casos de 

eficácia horizontal, além de apontar falhas em pontos como a sua distinção entre regras e 

princípios. 

Por se considerar que a temática dos direitos fundamentais pode ser melhor 

compreendida a partir dos princípios correlatos a esses direitos, a análise que segue será 

conduzida sempre a partir do prisma dos princípios constitucionais fundamentais aos quais 

correspondem os direitos fundamentais, ao invés destes próprios. Isso não significa que as 

conclusões deste trabalho não sejam diretamente relevantes para o tema dos direitos 
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fundamentais, pois, quando se fala da aplicação de princípios constitucionais fundamentais, 

está se tratando indiretamente sobre a proteção aos direitos decorrentes desses princípios.
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2 DISTINÇÕES CONCEITUAIS 

 

2.1 Diferenciação entre texto e norma 

 

Conforme prenunciado na introdução, este trabalho procura desenvolver o tema da 

aplicação de princípios constitucionais a partir da teoria de Robert Alexy desenvolvida na 

obra Teoria dos Direitos Fundamentais. É essencial, portanto, que seja realizada uma 

elucidação dos conceitos com os quais a sua tese trabalha, principalmente a classificação de 

normas como princípios ou regras. Dessa forma, para iniciar a exposição, e eventualmente 

elucidar os conceitos de princípios e regras, é necessário antes realizar alguns esclarecimentos 

sobre o próprio conceito de norma. 

Na área da Teoria do Direito, já vige consenso praticamente unânime de que uma 

norma não se confunde com o texto que a veicula.
1
 Alguns argumentos simples demonstram 

isso. Pode-se apontar, por exemplo, que se o texto que veicula uma norma for pintado de azul, 

disso não segue que é possível afirmar que a norma veiculada passou a também ser azul. 

Trata-se de um argumento de redução ao absurdo, visto que normas não possuem cor ou 

quaisquer outras características físicas do texto que as veicula, apontando, assim, a distinção 

entra ambos. 

Outro forte argumento a favor da separação entre texto e norma é o de que uma 

mesma norma pode ser veiculada por dois textos diferentes. “É proibido fumar”, “Não se 

pode fumar”, “It is forbidden to smoke” e o próprio sinal tradicional de proibição de fumar 

podem ser utilizados para veicular a mesma norma.
2
 O inverso acontece com, por exemplo, o 

texto “Todos os bancos devem ser feitos de concreto”, que tem a capacidade de veicular mais 

de uma norma, dada a ambiguidade da expressão “bancos”, que pode referir-se às filiais de 

uma instituição financeira ou a objetos utilizados para sentar. 

Cabe destacar, ainda, que frequentemente é necessária a conjunção de dois ou mais 

textos para se chegar a uma norma. O texto “Quem se assenhorear de coisa sem dono para 

logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei” e o texto “O 

proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder 

de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” podem ser interpretados em conjunto 

                                                 
1
 Cf. por todos, SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision 

making in law and life. Nova Iorque: Oxford University Press, 1991. 
2
 A referência ao sinal de proibição de fumar também serve para demonstrar que uma norma não precisa ser 

necessariamente veiculada por um texto. 
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para se chegar a uma norma que poderia ser expressa por “Quem se assenhorear de coisa sem 

dono deve ter a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa”. 

Um norma, portanto, não se confunde com o texto que a veicula, sendo, na verdade, 

um dos possíveis sentidos deste. A relação entre uma norma e um enunciado normativo (que 

pode ser um texto ou uma frase dita por alguém, por exemplo) é a mesma que existe entre 

afirmação e enunciado afirmativo ou uma pergunta e um enunciado interrogativo.
3
 

 

2.2 Normas diretamente estabelecidas e normas atribuídas 

 

É também amplamente aceito que a maioria das normas podem ser reduzidas a uma 

forma lógica comum: “x deve ser y”. O caput do artigo 5º da Constituição Federal, que pode 

ser considerado como o enunciado de vários princípios constitucionais, veicula, entre outras, 

uma norma que pode ser expressa por: “Aos brasileiros e estrangeiros residentes no País deve 

ser assegurada a vida”. 

A norma expressa acima é considerada uma norma diretamente estabelecida pelo seu 

enunciado normativo, pois ela deriva do sentido literal das expressões nele utilizadas, não 

exigindo grandes esforços interpretativos. Ocorre que nem sempre uma norma diretamente 

estabelecida tem aplicabilidade inequívoca a um caso concreto. Quando isso acontece, é 

necessário refinar
4
 a norma diretamente estabelecida, chegando-se ao que pode ser chamado 

de uma norma atribuída.
5
 São nos casos em que surgem razões contra a aplicação de uma 

norma ou em que a aplicação desta é, por questões semânticas, duvidosa, que se faz 

necessário recorrer a normas atribuídas, as quais representam as possibilidades de  

“refinamento” de uma norma diretamente estabelecida. 

Exemplificando, imagine-se que o dono de um restaurante se dirija aos seus 

funcionários, falando que “a partir de hoje, não deve mais ser permitida a entrada ou 

permanência de cachorros neste estabelecimento”, em razão do recente aumento do número 

                                                 
3
 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. São Paulo: Ma-

lheiros Editores, 2008, p. 57. 
4
 O uso da expressão “refinar” justifica-se pelo fato de que uma norma atribuída normalmente traz uma maior 

riqueza de detalhes na sua hipótese de incidência, possuindo um âmbito de aplicação mais restrito que a nor-

ma diretamente estabelecida que lhe deu origem. Isso não quer dizer que na norma atribuída seja propriamen-

te feito uso de um maior número de conceitos, e, sim, que os conceitos utilizados para expressá-la são mais 

específicos que os da sua norma diretamente estabelecida. 
5
 Alexy emprega o conceito de normas atribuídas para se referir somente às normas refinadas de uma norma 

diretamente estabelecida que são válidas. Neste trabalho, o conceito será utilizado para se referir a qualquer 

norma que semanticamente possa ser atribuída a uma norma diretamente estabelecida, independentemente de 

considerações acerca da sua validade. 
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de clientes que frequentam o restaurante na companhia dos seus cachorros de estimação, que 

acabam por irritar os demais fregueses por conta do barulho e sujeira gerados, além do 

possível risco de ataque. 

Desse enunciado normativo pode-se extrair a norma diretamente estabelecida que 

poderia ser expressa por: “Cachorros devem ser retirados do estabelecimento”.
6
 A norma é 

então aplicada sem complicações pelos funcionários do restaurante regularmente, até que, 

eventualmente, eles se deparam com uma situação que consideram excepcional: um cliente 

cego vem ao estabelecimento acompanhado de seu cão guia, essencial a sua locomoção e bem 

estar. Os funcionários passam, então, a questionar se o dono do restaurante realmente exigiria 

a aplicação da norma nesse tipo específico de caso, o que pode ser traduzido numa falta de 

certeza quanto à validade da norma atribuída “Cães-guia devem ser retirados do 

estabelecimento”. 

Repare-se que não há dúvida sobre se o conceito de “cachorros” inclui cães-guia, 

mas há a constatação por parte dos funcionários de que existem razões para a não aplicação da 

regra neste caso, as quais, caso consideradas pelo dono do restaurante, talvez o levassem a 

determinar que a aplicação da norma deveria ser excepcionada, ou seja, que a norma atribuída 

expressa por “Cães-guia devem ser retirados do estabelecimento” não deveria ser considerada 

válida. 

Essas razões poderiam ser de ordem moral, em respeito à condição do deficiente 

físico, ou mesmo normativas, levando-se em conta que cães-guia frequentemente são bem 

treinados e asseados, e que, portanto, neste tipo de caso a aplicação da norma não atenderia às 

razões que levaram ao seu estabelecimento, que consistiam no fato de que cachorros são 

geralmente sujos e barulhentos e representavam risco de ataque, aborrecendo, por isso, os 

clientes do restaurante.
7
 

O exemplo exposto demonstra um possível caso de sobre inclusão normativa, o qual 

é caracterizado por uma norma diretamente estabelecida por um enunciado normativo que 

                                                 
6
 Também pode ser extraída uma segunda regra diretamente estabelecida com a qual a primeira não entra em 

conflito: e “A entrada de cachorros no estabelecimento deve ser impedida”. Por uma questão de simplicidade, 

somente a primeira será trabalhada como exemplo. 
7
 Há diversas complicações neste exemplo. É possível que o dono do restaurante nunca tenha comunicado as 

suas razões para o estabelecimento da regra aos funcionários, que teriam então que atuar sob uma presunção 

acerca conteúdo destas. Ainda que as suas razões houvessem sido expostas, não é possível afirmar com certe-

za se a norma atribuída referente aos cães guias não seria considerada por ele aplicável, tampouco se ele dese-

jaria, em qualquer caso, dar aos seus funcionários o poder de decidir sobre esse tipo de situação duvidosa. São 

óbvios os paralelos entre essa situação e aquelas em que são suscitadas dúvidas perante magistrados sobre a 

intenção do legislador em relação a leis que devem ser por aqueles aplicadas. 
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“contém” uma ou mais normas atribuídas que não deveriam ser aplicadas de acordo com a 

razão (ou razões) por trás do estabelecimento da regra. 

O tipo de caso oposto seria um de sub inclusão, no qual da norma diretamente 

estabelecida por um enunciado normativo não pode ser extraída (refinada) a norma atribuída 

que deveria ser aplicada de acordo com a razão por trás de um enunciado normativo.
8
 

Para exemplificar os casos de sub inclusão, retomando o exemplo do dono do 

restaurante, imagine-se que os funcionários se deparassem com um cliente que estivesse 

acompanhado de um lobo ao invés de um cachorro. Nesse caso, é necessário reconhecer que 

não seria aplicável a norma diretamente estabelecida expressa por “Cachorros devem ser 

retirados do estabelecimento”, ou qualquer de suas possíveis normas atribuídas. 

Entretanto, é necessário reconhecer também que um lobo geraria um incômodo 

muito maior aos clientes do restaurante do que um mero cachorro, por razões semelhantes ou 

até mesmo idênticas – barulho, sujeira gerada e risco de ataque. Dessa forma, de acordo com a 

razão por trás da norma posta pelo dono do restaurante, lobos não deveriam ser permitidos no 

estabelecimento, apesar de a própria norma não ser aplicável nesse caso. 

A partir desses exemplos pode-se estabelecer um ponto importante sobre as razões 

por trás das normas: elas próprias podem ser convertidas sob a forma lógica de uma norma. 

No caso, a razão do dono do restaurante poderia ser expressa em forma de norma como 

“Animais barulhentos, sujos ou que gerem risco de ataque devem ser retirados do 

estabelecimento”,
9
 a qual, como qualquer outra norma, poderia ser refinada, extraindo-se dela 

normas atribuídas. 

Então, casos de sobre inclusão poderiam ser entendidos como situações em que a 

razão de uma norma não seria aplicável, mas em que a própria norma é, ou seja, há uma 

norma atribuída a ser aplicada que só pode ser extraída da norma em si, e não da sua razão. 

Nesses casos, se for feita a opção pela não aplicação da norma diretamente estabelecida, será 

aposta a esta uma cláusula de exceção, o que equivale à declarar a invalidade de uma de suas 

normas atribuídas (“Cães-guia devem ser retirados do estabelecimento”, no exemplo 

utilizado). 

                                                 
8
 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision making in law 

and life. Nova Iorque: Oxford University Press, 1991, pp 17-52. 
9
 Aqui surge uma complicação adicional: formular a norma razão. Mesmo que se possua conhecimento seguro 

das razões do legislador (nesse caso, o dono do restaurante), ainda podem surgir dúvidas no estabelecimento 

de uma formulação da norma-razão, como, por exemplo, decidir se é necessário a presença das três caracterís-

ticas, sujeira, geração de barulho e criação de risco de ataque para que se faça necessário retirar um animal do 

estabelecimento, ou se somente uma já seria suficiente. Pelo uso da partícula “ou”, nota-se que, para a utiliza-

ção do caso como exemplo, se optou pela segunda opção. 
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Casos de sub inclusão, ao contrário, podem ser melhor compreendidos como 

situações em que uma norma não é aplicável, mas em que a razão que lhe serviria de 

fundamento é, ou seja, há uma norma atribuída a ser aplicada (“Lobos devem ser retirados do 

estabelecimento”) que só pode ser extraída da razão, e não da norma em si. 

No caso utilizado para exemplificar situações de sub inclusão, caso os funcionários 

optassem pelo impedimento da entrada de lobos, é possível afirmar que estará sendo aplicada 

não a norma diretamente estabelecida pelo enunciado normativo do dono do restaurante, 

expressa por “Cachorros devem ser retirados do estabelecimento”, e, sim, a própria norma-

razão correspondente, “Animais barulhentos, sujos ou que gerem risco de ataque devem ser 

retirados do estabelecimento”. 

Nesse tipo de situação, a norma perderá relevância frente a sua razão, pois qualquer 

caso que poderia ser resolvido por aquela pode ser resolvido por esta, tendo em vista que uma 

norma é sempre um refinamento da sua razão. No entanto, é necessário apontar que a norma 

ainda possuiria a utilidade de estabelecer de antemão que cachorros são animais barulhentos, 

sujos ou que geram risco de ataque, assegurando de antemão a aplicação da razão em relação 

a esse tipo de animal. 

Aos problemas de sobre inclusão e de sub inclusão, frequentes na aplicação do 

Direito, somam-se ainda os casos em que há incerteza quanto à norma a ser aplicada devido à 

vagueza ou ambiguidade dos conceitos utilizados em um enunciado normativo. 

Casos de ambiguidade são mais raros na aplicação do direito e normalmente são 

resolvidos com recurso ao contexto de promulgação da norma. Retomando, pela sua 

simplicidade, um exemplo utilizado anteriormente, é duvidoso se pode ser dito que o 

enunciado “Todos os bancos devem ser feitos de concreto” chega a expressar uma norma até 

que elimine-se a ambiguidade da expressão “banco”, pois antes de se determinar qual o 

sentido dessa palavra que está sendo utilizado ela não servirá para a fundamentação  de uma 

decisão. Nesse tipo de caso, pode-se dizer que há indeterminação sobre qual a própria norma 

diretamente estabelecida por um enunciado normativo, que, no exemplo, poderia ser “Todos 

as filiais de instituições financeiras devem ser feitas de concreto” ou “Todos os assentos 

caracterizados como bancos devem ser feitos de concreto”. 

Para exemplificar um caso de vagueza, imagine-se uma norma expressa por “O 

direito à guarda do menor de idade deve ser concedido à sua mãe”. A norma expressa por esse 

enunciado seria de aplicação praticamente inequívoca no começo do século passado. 

Acontece que, recentemente, o conceito de “mãe” desdobrou-se em diversos sentidos menos 
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“convencionais” – fala-se, atualmente, em mãe biológica, mãe adotiva, mãe afetiva, mãe de 

criação, entre outros tipos.
10

 

Esse fenômeno pode tornar incerta a aplicação da norma em diversos casos. Seria 

extremamente polêmico, por exemplo, conceder, com base nessa norma, a guarda de uma 

criança a uma mulher que serviu como sua “barriga de aluguel” – afinal, é incerto se alguém 

que fez nada mais que gestar a uma criança por força de um contrato pode ser considerada 

uma mãe, o que denota um caso de vagueza deste conceito. Nesse caso, pode-se dizer que da 

norma diretamente estabelecida expressa por “O direito à guarda do menor de idade deve ser 

concedido à sua mãe” é incerta a possibilidade de atribuição da norma “O direito à guarda do 

menor de idade deve ser concedido àquela que gerou a criança por força de um contrato”. 

Tomando outro exemplo, imagine-se uma norma expressa por “Policiais que ajam 

com força excessiva devem ser punidos com suspensão do cargo por 1 a 3 anos”. Essa norma 

seria de difícil aplicação, pois o conceito de força excessiva é extremamente vago, sendo 

difícil (ou até mesmo impossível) determinar para cada tipo de caso concreto qual a medida 

de força que é a ele adequada. Esse tipo de dificuldade manifesta-se com maior evidência em 

normas expressas através de conceitos “abertos” como “força excessiva” ou “boa-fé”, que 

possuem uma maior zona de vagueza, em que a aplicação destes conceitos, e, por 

consequência, das normas expressas através deles, é indeterminada. 

No entanto, casos de vagueza acometem toda e qualquer norma, pois todos os 

conceitos de linguagens comuns são vagos em alguma medida. Hart demonstra isso 

levantando situações em que a aparentemente inocente previsão de que um testador deve 

assinar seu testamento é de aplicação incerta.
11

 Será que essa regra estará satisfeita em casos 

que: o testador utilize um pseudônimo; sua mão seja guiada por um terceiro; ele assine 

somente suas iniciais; ou ainda se ele assinar de mão livre seu nome verdadeiro e completo, 

mas no topo da primeira página ao invés do fim da última? 

Nota-se que em qualquer um dos três exemplos de vagueza apresentados, há também 

casos de aplicação clara das normas em questão: a guarda da criança deve inequivocamente 

ser concedida à quem a gerou, fornecendo seu código genético, e posteriormente cuidando 

dela, enquanto mantém matrimônio com seu pai; um policial que utiliza sua arma de fogo 

com a intenção de matar um suspeito que se encontra imobilizado deve, acima de qualquer 

dúvida, ser punido com a suspensão do seu cargo por 1 a 3 anos; e um testamento assinado 

                                                 
10

 Para uma análise completa das variações do conceito de mãe, cf. LAKOFF, George. Women, fire and danger-

ous Things: what categories reveal about the mind. Chicago: The University of Chicago Press, 1987, p. 83. 
11

 HART, Herbert Lionel Adolphus. The concept of law. 2º ed. Oxford: Oxford University Press, 1994, pp.12-13. 
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pelo testador de mão livre e com seu nome completo ao fim da última página será certamente 

reconhecido como válido.
12

 

 Esses seriam casos prototípicos
13

 de aplicação dessas normas, cuja existência 

explica-se pelo fato de que os conceitos que utilizamos para expressá-las possuem, por sua 

vez, casos prototípicos. Isso significa há membros da categoria denotada pelo conceito que 

são mais representativos que outros, o que serve como indício de que entre os membros de 

uma categoria existem gradações internas. Por consequência, deve ser abandonada a ideia de 

que é o conteúdo de nossos conceitos se esgote em definições de dicionário, que faria uma 

divisão estanque entre objetos e ações que se encaixam no conceito definido e os que não se 

encaixam.
14

 

Será necessário ter em mente que nossos conceitos comumente possuem esse tipo de 

gradação interna, com membros prototípicos, para melhor compreender como funcionam os 

conceitos contrapostos de regra e de princípio. 

  

2.3 A distinção entre regras e princípios 

  

Após a exposição sobre normas, de forma geral, cabe agora realizar algumas 

observações sobre a classificação destas entre regras e princípios, a fim de, em seguida, 

demonstrar como deve ser feita a aplicação de princípios constitucionais. 

Tradicionalmente, diversos critérios foram apontados para se realizar a distinção 

entre regras e princípios, dentre os quais podem ser destacados o grau de generalidade da 

norma, o caráter explícito do seu conteúdo axiológico e o seu nível de importância para o 

ordenamento jurídico. 

Para Alexy, no entanto esses critérios tradicionais não servem para classificar normas 

entre regras e princípios. De acordo com ele, graus de generalidade e de importância altos e 

um caráter axiológico explícito são meras características de princípios (e o inverso, meras 

                                                 
12

 O contrário ocorre nos casos de ambiguidade até que a ambiguidade seja sanada: nestes não há nem mesmo 

casos centrais e claros de aplicação da norma. 
13

 LAKOFF, George. Women, fire and dangerous Things: what categories reveal about the mind. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1987, p. 40-45. 
14

 Antes do surgimento da noção de categoriais radiais no ramo da linguística, Wittgenstein já apontava que 

alguns dos nossos conceitos uniam seus membros através de “semelhanças familiares, e não através de um 

conjunto de atributos que seriam, ao mesmo tempo, comuns a todos os membros do conceito e os distinguiria 

dos não-membros. Analisando o conceito de “jogo”, ele constata que não há uma única característica que seja 

comum a todos os tipos de jogo: alguns são jogados por lazer, outros por trabalho; alguns são jogados em 

grupo, outros sozinhos; alguns são competitivos, outros são cooperativos, e aí por diante. Cf. WITTGENSTE-

IN, Ludwig. Philosophical investigations. Nova Iorque: Macmillan, 1953. 
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características de regras), ao invés de propriamente critérios a partir dos quais esses tipos 

normativos poderiam ser distinguidos. 

Então, Alexy afirma que a característica distintiva de princípios seria a sua aplicação 

como mandamentos de otimização, podendo ser satisfeitos em graus variados e devendo ser 

realizados na maior medida possível frentes às possibilidades fáticas e jurídicas do caso 

concreto em que devem ser aplicados; as possibilidades fáticas diriam respeito aos recursos 

disponíveis para a satisfação do princípio, ao passo que as jurídicas seriam determinadas pela 

força de possíveis princípios colidentes e pela possível existência de regras aplicáveis ao caso. 

Regras, por outro lado, possuiriam, para Alexy, a marca distintiva de que sua 

aplicação seria realizada em caráter “tudo ou nada”, ou seja, elas seriam válidas, e, portanto, 

deveriam ser aplicadas em todos os casos cabíveis, ou seriam inválidas e não deveriam ser 

aplicadas a caso algum, não haveria, para elas, a possibilidade de satisfação em diferentes 

níveis.
15

 

Dessa forma, haveria uma distinção qualitativa, e não meramente gradativa entre 

regras e princípios, ou seja, de acordo com Alexy, o fato de uma norma ser um mandamento 

de otimização implicaria que ela possui uma qualidade exclusiva aos princípios, 

caracterizando-a como tal, e o fato de uma norma ser aplicável ou não, sem possibilidade de 

satisfação intermediária, implicaria que ela possui uma qualidade exclusiva às regras, também 

caracterizando-a como tal. 

Utilizando os conceitos apresentados no tópico anterior, uma norma-princípio  

“conteria” inúmeras normas atribuídas, que seriam normas-regra.
16

 “Aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no País deve ser assegurada a vida”
17

 seria a expressão de uma norma-

princípio, da qual poderia ser refinada a norma atribuída “Aquele que comete homicídio deve 

cumprir pena em regime fechado de prisão”, ou “Sob nenhuma circunstância deverá ser 

aplicada a pena de morte pelo Estado”, entre inúmeras outras. 

Ocorre que nos ordenamentos jurídicos modernos há a positivação de inúmeros 

princípios, cada qual com suas próprias normas atribuídas, as quais frequentemente se 

encontram em situação de antinomia entre si. Por exemplo, do caput do artigo 5º também 

pode-se extrair a norma diretamente estabelecida “Aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

País deve ser assegurada a segurança”, da qual poderia ser refinada a norma atribuída “Em 

                                                 
15

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. São Paulo: Ma-

lheiros Editores, 2008, pp. 87-94. 
16

 Os termos norma-regra e norma-princípio serão utilizados para designar regras e princípios, respectivamente, 

como forma de ressaltar que ambos os conceitos referem-se a tipos de normas. 
17

 Essa seria uma norma diretamente estabelecida pelo Art. 5º, caput, da Constituição Federal. 



19 

 

caso de crimes militares de guerra deve ser aplicada a pena de morte”, gerando uma clara 

antinomia com a norma “Sob nenhuma circunstância deverá ser aplicada a pena de morte pelo 

Estado”, atribuída ao princípio da proteção à vida.
18

 

Pode-se dizer que há, aqui, um conflito não só entre as normas atribuídas, mas 

também entre os próprios princípios correspondentes. Esse tipo de conflito deverá, 

normalmente ser solucionado através do procedimento de exame da proporcionalidade das 

normas atribuídas em antinomia, o que será melhor explicado adiante.
19

 Cabe aqui somente 

adiantar que as normas princípio exigem, de maneira explícita, a realização de um valor 

(nesse caso, a proteção à vida e a segurança pública), os quais devem ser sopesados a fim de 

se declarar a validade de uma das normas atribuídas em conflito, visando a uma solução ao 

caso em que a restrição de um dos valores seja proporcional à realização do outro (e vice-

versa).   

Nesse tipo de caso, após a realização do sopesamento, ambos os princípios 

continuam válidos no ordenamento, mas a norma atribuída a um deles será declarada válida, o 

que implicará na invalidação daquela que estava em antinomia com ela, bem como na 

invalidação de todas as demais que a contrariem. Portanto, um dos princípios será restringido, 

no sentido de que uma de suas normas atribuídas não será mais válida, caso não seja possível 

algum tipo de solução conciliatória alternativa para o caso (a qual deve ser buscada na fase do 

exame da “necessidade”, antes da realização do exame da proporcionalidade em senso estrito, 

como será explicado adiante). 

De acordo com Alexy, uma norma-regra, em contraponto, será necessariamente 

expulsa do ordenamento (declarada inválida) em caso de conflitos com outra norma, ou então 

será estabelecida em relação a ela uma “cláusula de exceção”, e ela será então, válida e 

aplicável em todos os demais casos. 

Exemplificando a segunda situação, em que um conflito normativo leva ao 

estabelecimento de uma cláusula de exceção, imagine-se uma escola em que fossem 

estabelecidas, ao mesmo tempo, duas regras igualmente válidas, sem qualquer hierarquia 

                                                 
18

 O princípio da proteção à vida seria, no caso, aquele expresso pela norma “Aos brasileiros e estrangeiros resi-

dentes no País deve ser assegurada a vida”, diretamente estabelecida pelo art. 5º da CF/88. Para facilitar a ex-

posição, princípios serão frequentemente referidos dessa maneira indireta, a partir da indicação do valor cuja 

realização é por eles imposta. 
19

 Nesse caso, o legislador constituinte brasileiro já realizou sua opção pela validade da norma que prevê a possi-

bilidade pena de morte em casos de crime militar de guerra. Isso, contudo, não diminui o valor pedagógico do 

exemplo. 
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entre elas, e sem diferenciação em grau de especialidade.
20

 Uma delas poderia ser expressa 

por “Os alunos jamais devem sair das salas de aula antes do sinal”, enquanto a outra seria 

expressa por “Em caso de incêndio, os alunos devem sair das salas imediatamente”. 

Considerando a possibilidade de ocorrência de um incêndio antes do toque do sinal, 

provavelmente seria aposta uma cláusula de exceção à primeira regra, a qual estabeleceria sua 

não aplicação quando, apesar de não haver soado o sinal, estiver em progresso um incêndio, 

mas que deveria continuar sendo aplicada regularmente em todos os demais casos. 

Utilizando novamente o conceito de norma atribuída, pode-se dizer que da norma 

expressa por “Os alunos jamais devem sair das salas de aula antes do sinal” pode ser refinada 

a norma atribuída “Em casos de incêndio, os alunos devem permanecer nas salas de aula até o 

toque sinal” e que esta é a norma que está diretamente em antinomia com a norma expressa 

por “Em caso de incêndio, os alunos devem sair das salas imediatamente”. Portanto, 

estabelecer uma cláusula de exceção a uma regra significa declarar a invalidade de uma das 

normas atribuídas a uma norma diretamente estabelecida. 

Comparando os exemplos utilizados para a explicação dos conceitos de princípio e 

de regra, já é possível notar que a possibilidade de extrair normas atribuídas não é exclusiva a 

um desses tipos de norma. Tanto no caso de colisão entre princípios como no de antinomia 

entre regras, o que ocorreu, na realidade, foi a invalidação (ou declaração de invalidade) de 

uma norma atribuída frente a outra. 

Esse é o primeiro indício de que a distinção entre regras e princípios não é tão 

marcada quanto faz parecer a definição proposta por Robert Alexy. Na realidade, não há nada 

que determine de antemão se uma norma é um mandamento de otimização ou se deve ser 

aplicada na base do “tudo ou nada”. O que acontece, na prática, é que certas normas, cujo 

caráter axiológico é explícito, ou seja, que consagram explicitamente algum tipo de valor,
21

 e 

que, dessa forma, servem como razões ou fundamentos para normas “inferiores”, possuem um 

grau de generalidade tão elevado que é inevitável que elas entrem em conflito com as demais 

normas do ordenamento. Portanto, na aplicação desse tipo de norma em casos concretos é 

quase sempre obrigatório tratar não delas diretamente, mas, sim, de uma de suas (inúmeras) 

                                                 
20

 Essas condições são estabelecidas para que o exemplo utilizado seja um de antinomia real, ou seja, um caso 

em que há regras em conflito que não pode ser resolvido com recurso aos critérios da antiguidade, hierarquia 

ou especialidade. Todos os conflitos normativos examinados neste trabalho serão desse tipo. 
21

 É pressuposto aqui que certos conceitos expressam estados, características ou condutas que possuem valor 

intrínseco ao ser humano, ou pelo menos à vasta maioria deles. Assim será considerado que a vida, saúde e li-

berdade traduzem-se em valores. Sobre o tema, cf. MACCORMICK, Neil. Practical reason in law and mo-

rality. Nova Iorque: Oxford University Press, 2008. 
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normas atribuídas, tendo em vista que, conforme foi demonstrado acima, se recorre a estas na 

solução de casos de conflito pontuais entre normas. Aqui, o resultado do sopesamento 

também será, de certa forma, o estabelecimento de uma cláusula de exceção, tendo em vista 

que isso equivale simplesmente à declaração de invalidade de uma norma atribuída. 

Tendo em vista que esse tipo de norma com alto grau de generalidade e caráter 

axiológico explícito quase nunca é diretamente aplicável, devendo-se refiná-la através de 

normas atribuídas, é útil encará-las como mandamentos de otimização do sistema, e não como 

normas comums que podem ser utilizadas sem ponderação, pois é quase sempre necessário 

realizar um sopesamento para aplicá-las, devido ao estado de tensão constante em que se 

encontram com as demais normas do ordenamento jurídico. 

Constituiriam exemplos prototípicos de princípios aquelas normas que reúnem essas 

características, de generalidade e caráter axiológico explícito, junto às de possuírem uma 

importância ímpar para o sistema normativo que integram e de constituírem razões ou 

fundamentos para normas “inferiores”, auxiliando na interpretação destas e determinando 

casos de sobre e sub inclusão. 

No espectro diametralmente oposto, há normas com grau de generalidade tão baixo 

que elas raramente entram em conflito com as demais normas do ordenamento, pois possuem 

uma hipótese de incidência restrita. Ainda assim, quando uma dessas normas eventualmente 

entra em conflito com outra, não se fala da validação ou invalidação de uma de suas normas 

atribuídas, pois o norma em si já lida com conceitos suficientemente refinados, cuja aplicação 

é tão restrita que seus conflitos normativos não são pontuais e, sim, totais, levando à sua 

exclusão completa do ordenamento. 

Da norma expressa por “Não se deve fumar em locais fechados”, por exemplo, 

raramente surgirão normas atribuídas relevantes, pois não se vislumbra nos conceitos nela 

utilizados quaisquer “subconceitos” que possam levar a não aplicação da norma em casos 

excepcionais. A hipótese de incidência restrita desse tipo de norma também implica na 

previsibilidade de sua aplicação: quão mais específica for a hipótese de incidência, mais fácil 

será para o legislador prever os possíveis casos de sua aplicação, e, assim, poderá ele legislar 

suas cláusulas de exceção de antemão, caso queira impor alguma, ao invés de deixar o 

estabelecimento destas a cargo do aplicador da norma. Isso torna ainda menos provável que 

esse tipo de norma entre em conflito com outras e que deste conflito seja estabelecida uma 

cláusula de exceção. 
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Pela especificidade da hipótese de incidência desse tipo de norma, elas também 

normalmente não possuem um caráter axiológico explícito, ou seja, não estão diretamente 

relacionadas à realização de um valor. A norma expressa por “Não se deve fumar em locais 

fechados”, por exemplo, não faz referência direta a um valor, pois as condutas de fumar ou se 

abster de fumar não possuem valor intrínseco (na medida em que se pode falar de valor 

intrínseco). Porém, sabendo-se que essa conduta é nociva à saúde, pode-se dizer que a norma 

em questão promove indiretamente a realização do valor da proteção à saúde, podendo ser 

também refinada a partir do princípio correlato. 

Imagine-se, então, que da norma-princípio expressa por “Aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no País deve ser assegurada a liberdade” possa ser refinada a norma 

atribuída expressa por “Fumar deve ser permitido em locais fechados”, que está em antinomia 

com a norma “Não se deve fumar em locais fechados”. A solução para esse conflito seria 

atingida através do sopesamento do valor liberdade, cuja realização é diretamente exigida pela 

norma-princípio mencionada, e do valor saúde, realizado mediatamente através da norma-

regra que proíbe a conduta de fumar. 

O resultado do procedimento de sopesamento, que será melhor explicado adiante, 

poderia levar ao estabelecimento do que equivaleria, de certo modo, a uma cláusula de 

exceção ao princípio da liberdade, com a declaração de invalidade da sua norma atribuída 

“Fumar deve ser permitido em locais fechados”, ou à declaração de invalidade (e, portanto, 

exclusão do ordenamento) da própria norma “Não se deve fumar em locais fechados”. 

Dessa forma, quando uma norma-regra entra em conflito, tende-se à sua exclusão 

total do ordenamento ou sua permanência neste até que seja revogada, sem o estabelecimento 

de cláusulas de exceção. Portanto, sua aplicação normalmente se dá num caráter “tudo ou 

nada” – ou ela é válida e, portanto, aplicável em todos os casos, ou não o será em nenhum. 

Uma norma que reúna as características de ser desprovida de conteúdo axiológico, ou 

seja, que é expressa através de conceitos “técnicos”, e possui uma hipótese de incidência 

previsível e restrita, acarretando em poucas (ou nenhuma) exceções em sua aplicação, 

constituiria um exemplo prototípico de regra.    

No entanto, situadas entre os extremos descritos acima, há diversas normas com um 

grau intermediário de generalidade, as quais são frequentemente aplicadas sem a necessidade 

de se recorrer ao sopesamento dos valores que realizam direta ou indiretamente, e que, 

portanto, não precisam normalmente ser refinadas em normas atribuídas, mas que em casos 

pontuais e específicos (e, normalmente, imprevisíveis) acabam por exigir um refinamento em 
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um caso concreto no qual sua aplicabilidade torna-se duvidosa. 

Trabalhando com um exemplo já utilizado acima, a norma expressa por “Cachorros 

devem ser retirados do estabelecimento” aparentava possuir um caráter estrito de regra, até o 

surgimento de um tipo de caso que possivelmente não havia sido previsto pelo dono do 

estabelecimento, o de um cliente que, para se locomover, dependesse do seu cão guia. Nesse 

caso, surge a necessidade de refinar a norma diretamente estabelecida, destacando dela a 

norma atribuída expressa por “Cães-guia devem ser retirados do estabelecimento”, cuja 

validade (ou invalidade) teria que ser decidida pelos funcionários do restaurante, supondo que 

estes possuam competência para essa decisão. 

Conforme já exposto anteriormente, pode-se dizer que as razões “imediatas” do dono 

do restaurante para o estabelecimento da norma  “Cachorros devem ser retirados do 

estabelecimento” podem constituir, por sua vez, a norma expressa por “Animais barulhentos, 

sujos ou que gerem risco de ataque devem ser retirados do estabelecimento”. Esta seria outra 

norma com caráter intermediário entre princípio e regra, mas que já possuiria uma caráter 

mais acentuado de princípio do que aquela para a qual serve de fundamento, tendo em vista 

que possui grau de generalidade mais elevado e que os conceitos barulho, sujeira e risco de 

ataque possuem carga axiológica mais acentuada do que o conceito de cachorro.
22

 Por trás 

desta, poderia haver ainda mais uma razão, a de que o dono do estabelecimento preza pela 

satisfação dos seus clientes, a qual poderia ser traduzida pela norma expressa por “Fatores que 

diminuam a satisfação dos clientes devem ser eliminados do estabelecimento”, e esta, por sua 

vez, poderia se reportar a outra razão e correspondente norma expressa por “O lucro 

produzido pelo restaurante deve ser maximizado”, cada qual reunindo com mais evidência 

características próprias ao conceito de princípio.
23

 

É importante realizar, nesta oportunidade, algumas observações. O dono do 

restaurante, que atua como legislador supremo neste exemplo, poderia atuar guiado pelos 
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 Normalmente, não se proíbe a entrada de cachorros em estabelecimentos pelo mero fato de serem cachorros, 

salvo se por algum tipo de preconceito irracional contra o tipo de animal em si, mas, sim, pelo fato de que es-

tes são sujos ou barulhentos, que são características com valor “próprio” pelo desconforto que geralmente 

causam às pessoas, ou ainda pela ameaça que representam à integridade física das pessoas, cujo caráter axio-

lógico é ainda mais “forte”, tendo em vista que sujeira e barulho são tolerados por mais pessoas e, em geral, 

em maior grau, do que ameaças à integridade física. 
23

 A norma expressa por “Fatores que diminuam a satisfação dos clientes devem ser eliminados do estabeleci-

mento” não é necessariamente subordinada àquela expressa por “O lucro produzido pelo restaurante deve ser 

maximizado”. O dono do restaurante obviamente poderia determinar que assim fosse, fazendo com que uma 

prevalecesse sobre a outra sempre que entrassem em conflito, mas também é possível (e até mesmo mais pro-

vável) que ele meramente estabelecesse entre elas uma relação de precedência abstrata, a qual poderá ceder 

frente ao peso excepcional de uma restrição à norma de menor precedência num caso concreto. Esse ponto se-

rá melhor examinado na análise do procedimento de verificação da proporcionalidade de normas. 
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princípios expostos, mas escolher não positivá-los, optando por impor aos seus funcionários 

somente o estrito cumprimento da regra “Cachorros devem ser retirados do estabelecimento”. 

Essa opção possui suas vantagens: normas com caráter de regra são, em geral, de aplicação 

mais fácil e segura, pois lidam com conceitos mais precisos e de menor valor axiológico – é 

mais difícil identificar examinar se um animal é barulhento, sujo ou oferece risco de ataque, 

do que identifica-lo como cachorro, e é ainda mais difícil identificar quais fatores presentes no 

estabelecimento estão diminuindo a satisfação dos clientes ou, ainda, identificar tudo que 

deve ser feito para maximizar o lucro do restaurante. Portanto, a aplicação de regras é 

geralmente mais mecânica e simplificada do que a de normas com caráter mais acentuado de 

princípio. 

A opção pela aplicação de princípios frequentemente traz consigo a promessa vazia 

de que todos os casos a serem julgados terão um resultado “perfeito” – no nosso exemplo, 

caso o dono do restaurante decidisse positivar a norma “Animais barulhentos, sujos ou que 

gerem risco de ataque devem ser retirados do estabelecimento”, teoricamente haveria a 

possibilidade de que todos os animais barulhentos, sujos ou que gerem risco de ataque fossem 

expulsos do restaurante e todos aqueles calmos e limpos sejam permitidos no 

estabelecimento. Essa possibilidade, entretanto, é meramente teórica, pois, devido à 

complexidade adicional na aplicação de normas com caráter de princípio mais acentuado, na 

prática, ocorrerão inúmeras aplicações equivocadas da norma, ou seja, ocorrerão diversos 

casos em que os funcionários do restaurante permitirão a entrada de animais sujos e 

barulhentos e impedirão a entrada de animal limpos e calmos. 

A aplicação irrestrita e sem ponderação de regras possui a característica intrínseca de 

levar a soluções “injustas” para os inevitáveis casos concretos de sub e sobre inclusão, ao 

passo que a aplicação de normas com caráter mais acentuado de princípio poderia em tese 

levar à solução perfeita de todos os casos, mas, na prática, acaba também gerando 

julgamentos equivocados em razão da complexidade adicional em se identificar a ocorrência 

da sua hipótese de incidência, que lida com conceitos mais vagos. 

O número de erros gerados na aplicação de princípios pode, inclusive, chegar a ser 

maior que o número de casos resolvidos “injustamente” através de uma regra mais estrita e de 

aplicação mais fácil como “Animais devem ser retirados do estabelecimento”, exigindo, 

ainda, maior dispêndio de tempo e recursos por parte dos aplicadores. A opção pela aplicação 

exclusiva e irrestrita de regras possui ainda o possível benefício de diminuir os espaços de 
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decisão que verdadeiramente caibam aos órgãos julgadores.
24

 No entanto, apesar dos 

possíveis benefícios apontados, há poucos exemplos históricos de sistemas jurídicos que 

prezaram por uma aplicação completamente “formalista” do Direito, na qual normas são 

aplicadas ignorando-se completamente a ocorrência casos de sob e sobre inclusão. 

Na realidade, o que tem se verificado em sistemas jurídicos é que, mesmo sem a 

positivação dos princípios que servem como razões para as normas mais básicas do sistema, 

os órgãos julgadores elegem, implícita ou explicitamente, alguns princípios gerais não 

positivados para auxiliar na aplicação do direito, tanto para preencher lacunas e para auxiliar 

na seleção de uma norma atribuída em casos de vagueza, como para declarar a invalidade 

(invalidar) a normas atribuídas incompatíveis com os princípios ou afastar a aplicação de 

certas normas em favor da aplicação destes, no intuito de evitar resoluções absurdas ou 

extremamente injustas aos casos que lhes são postos para julgamento. 

Isso se observa com clareza no caso Riggs v Palmer,
25

 no qual uma corte do Estado 

de Nova Iorque foi chamada a julgar um caso em que se buscava a declaração de invalidade 

de um testamento formalmente perfeito pelo fato de que o seu beneficiário havia assassinado 

o testador a fim de acelerar o recebimento da herança. Nesse caso a corte decidiu, com base 

no princípio de que ninguém deve se beneficiar da sua própria torpeza, pelo afastamento da 

aplicação das normas relativas à herança em casos em que o beneficiário de um testamento 

assassine o testador no intuito de herdar. 

Construindo uma análise do caso com base no conceito de norma atribuída, ter-se-ia 

a norma expressa por “Qualquer um indicado em testamento deve herdar nas condições 

estipuladas neste”, da qual pode ser refinada a norma atribuída “Aquele que, no intuito de 

herdar, assassinar quem lhe deixou herança através de testamento deve herdar nas condições 

estipuladas neste”. O tribunal, então, haveria identificado que essa norma atribuída, aplicável 

ao caso, estava em conflito com o princípio não positivado de que “Ninguém deve se 

beneficiar da sua própria torpeza”. Isso significa dizer que desta norma com caráter de 

princípio poderia ser refinada a norma atribuída expressa por “Aquele que, com o intuito de 

herdar, assassinar quem lhe deixou herança através de testamento deve perder seu direito à 

herança”, a qual estaria em clara antinomia com a primeira norma atribuída à legislação sobre 

herança, apresentada acima. 
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 Sobre as possibilidades de constrição da liberdade dos aplicadores de regras, cf. SCHAUER, Frederick. Play-

ing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision making in law and life. Nova Iorque: Ox-

ford University Press, 1991, p. 167-206. 
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 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision making in law 

and life. Nova Iorque: Oxford University Press, 1991, p. 189. 
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Realizando um sopesamento entre os valores do respeito às disposições de última 

vontade e da segurança jurídica, representados pela possibilidade de consecução perfeita do 

testamento, em confronto com o valor da justiça, representado pela possiblidade de evitar que 

a conduta imoral e ilegal do assassino fosse premiada com a obtenção do resultado esperado, 

o tribunal acabou por estabelecer, em seu precedente, a validade da norma “Aquele que, com 

o intuito de herdar, assassinar quem lhe deixou herança através de testamento deve perder seu 

direito à herança”, a qual não possuía previsão legislativa, tendo sido refinada a partir de um 

princípio geral de Direito não positivado. Isso implicou, por outro lado, na declaração de 

invalidade da norma atribuída à legislação sobre herança que estava em situação de 

antinomia. 

Note-se, portanto, que, normalmente tanto em sistemas jurídicos cujos princípios são 

positivados, como naqueles em que estes não o são, há o afastamento da aplicação de normas 

legisladas em casos excepcionais. O mérito da positivação constitucional de princípios reside, 

portanto, no estabelecimento, pelo constituinte, de quais princípios devem ser aplicados e na 

opção clara e expressa por um modelo decisório que depende da habilidade dos seus 

magistrados de realizar sopesamentos para fundamentar suas decisões de modo racional, o 

que normalmente acaba por levar à invalidação de um maior número de normas legisladas. 

 

2.4 A falha da definição de princípio proposta por Alexy 

  

A definição apresentada de regras e princípios como categorias contrapostas às quais 

seus membros pertencem de forma gradativa, o que significa dizer que não há somente regras 

e princípios, mas também normas que são pertencem parcialmente a ambas as categorias, 

além de regras que são “mais regras” que outras e princípios que são “mais princípios” que 

outros, é consistente com as descobertas modernas da linguística moderna, a qual reconhece a 

existência de conceitos radiais e gradativos, com membros prototípicos
26

. 

A existência desses tipos de conceitos e sua prevalência na linguagem comum não 

significa, entretanto, que um conceito não possa ser utilizado com base em uma definição 

técnica, principalmente para fins acadêmicos. O uso técnico de certas expressões chega por 

vezes até mesmo a praticamente suplantar o seu uso comum.  Caso alguém se deparasse com 

um animal com todas as características comuns a um cão, mas que também possuísse três 
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 Sobre o tema, cf, por todos, LAKOFF, George. Women, fire and dangerous Things: what categories reveal 

about the mind. Chicago: The University of Chicago Press, 1987. 
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olhos e dois rabos, essa pessoa hesitaria em classifica-lo imediatamente como um cachorro, e, 

em tempos antigos, a dúvida sobre o assunto seria praticamente impossível de eliminar até 

que se fizesse a escolha arbitrária de classificar aquele animal como um cachorro ou como um 

novo tipo de animal. Atualmente, no entanto, com o desenvolvimento da biologia, que criou e 

desenvolveu o conceito de espécie, determinar se um animal é ou não um cachorro pode ser 

feito através de um simples teste de cruzamento com outro animal que sabe-se ser um 

cachorro; caso sejam produzidos descendentes férteis, o animal, por mais peculiar que seja, 

pertencerá à espécie dos cachorros.
27

 

É necessário destacar, portanto, que as definições propostas por Alexy falham não 

por se desviarem dos conceitos comuns e menos precisos de regra e princípio, e, sim, porque, 

ao contrário do que ocorre no caso do conceito científico de “espécie”, a identificação dos 

critérios distintivos por ele propostos não podem constituir um teste para a classificação de 

uma norma como princípio ou regra, pois a possibilidade ou necessidade de satisfação de uma 

norma em ”diferentes níveis” ou como algo “tudo ou nada” não é determinada por qualquer 

característica observável e/ou intrínseca a uma norma,
28

 ao contrário da qualidade de um 

animal de ser capaz de produzir descendentes férteis ao acasalar com outro de código genético 

suficientemente semelhante. A aplicação de uma norma como um mandamento de otimização 

ou como uma prescrição rígida é antes uma escolha do seu aplicador ou do seu legislador, 

pois mesmo a norma mais geral, abstrata e com caráter fortemente axiológico pode, em tese, 

ser aplicada de forma estrita, “tudo ou nada” e sem exceções, o que é mesmo admitido por 

Alexy, que desclassifica esse tipo de situação como uma em que um princípio é aplicado 

como uma regra.
29

 

Note-se que Alexy também admite que normas com caráter precípuo de regra podem 

não ser aplicadas em casos excepcionais, retendo ainda sua validade para os demais casos de 
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 É importante notar que mesmo esse conceito técnico e aparentemente estrito pode apresentar casos de vague-

za; imagine-se, por exemplo, que um animal produza descendentes férteis com representantes de cachorros e 

também de outras espécies, ou que seus descendentes possuam sérios defeitos genéticos, ou, ainda, que os 

descendentes dos seus descendentes não sejam férteis. À medida que casos como estes vão surgindo, os bió-

logos refinam o conceito de espécie; o caso dos “netos” do animal serem inférteis, por exemplo, já determina 

a exclusão do animal da espécie com a qual ele havia procriado. Esse processo é análogo àquele conduzido 

por juristas para o refinamento uma norma em normas atribuídas através da sua aplicação. 
28

 Devido aos problemas na aplicação de normas inerentes à características da linguagem, como vagueza e ambi-

guidade, é questionável se qualquer norma pode ser verdadeiramente aplicada dessa forma absoluta de “tudo 

ou nada”. Portanto, o que se quer dizer aqui com a aplicação “tudo ou nada” de uma norma, significa não mu-

dar a solução de um caso concreto por causa da ocorrência de sub ou sobre inclusão. 
29

 Isso levaria à exclusão sumária de todas as normas que entrassem em conflito com o princípio em questão, 

sem a necessidade de sopesamento. 
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sua aplicação;
30

 ele, no entanto, classifica esses casos como situações em que há a criação de 

cláusulas de exceção, buscando separar essas situações daquelas alcançadas através do 

sopesamento para a aplicação de princípios. Ao fazer isso, ele ignora que ambas as situações 

tratam-se essencialmente de casos de exclusão de normas atribuídas. 

Além disso, outro fato que aproxima princípios de regras é o de que tanto no conflito 

entre regras, como entre regras e princípios ou entre princípios e princípios, o que é sopesado 

para se atingir uma decisão racional são os valores implicados no caso concreto. Nesse 

aspecto, o diferencial representado pelos princípios reside no fato de que estes normalmente 

estão mais diretamente ligados aos valores em jogo, estabelecendo quais destes devem ser 

considerados pelo aplicador das normas de um sistema, ao passo que as regras ligam-se à 

realização de valores de forma indireta. 

As semelhanças apontadas acima entre regras e princípios permitem concluir que a 

caracterização de uma norma como um ou outro não determina peremptoriamente seu modo 

de aplicação. Conforme já demonstrado acima, nada impede que princípios sejam aplicados 

irrestritamente, apesar de que, para evitar decisões absurdas, seja mais frequente (e até mesmo 

mais racional) que eles não sejam diretamente aplicados, sendo quase sempre refinados e 

utilizando-se suas normas atribuídas, cuja validade depende de um exame de 

proporcionalidade. Por outro lado, nada impede que regras venham a ser refinadas, extraindo-

se delas normas atribuídas cuja validade também poderá vir a ser examinada sob o prisma do 

exame da sua proporcionalidade, apesar de que, regras, normalmente, sejam aplicadas em 

caráter “tudo ou nada”, ou seja, são declaradas inválidas por completo ou aplicadas sem 

exceções, em razão do seu âmbito de aplicação já refinado e restrito. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a indeterminação da classificação de normas que, 

em razão da contraposição entre ambos os conceitos e do seu caráter gradativo, possuem 

caráter intermediário entre princípios e regras, pertencendo simultaneamente a ambas as 

categorias, não constitui propriamente um problema a ser resolvido. Em verdade, devido à 

possibilidade amplamente aceita de afastamento da aplicação de qualquer tipo de norma 

infraconstitucional com fundamento na violação de princípios constitucionais, essa questão só 

se mostrava relevante em relação às normas constitucionais, pois, de acordo com a 

classificação de Alexy, qualificar uma norma constitucional como regra implicaria dizer que 

ela deveria ser aplicada irrestritamente e sem exceções (já que uma norma originariamente 
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constitucional não poderia ser declarada inválida) e, em contraponto, qualificá-la como 

princípio teria o efeito inverso de permitir que a norma sofresse inúmeras exceções de 

aplicação. 

É fácil observar como essa noção pode ser perigosa ao se imaginar, por exemplo, que 

a norma expressa por “Não devem ser admitidas em juízo provas obtidas pro meios ilícitos” 

possa ser qualificada como um princípio nos termos propostos por Alexy. Na verdade, a 

possibilidade de se constituir cláusulas de exceção a normas constitucionais com caráter 

intermediário, como a citada acima, já encontra abrigo na jurisprudência das cortes brasileiras 

– essa própria norma possui uma notória e já sedimentada cláusula de exceção, a de que a 

prova obtida por meios ilícitos pode ser utilizada, desde que em benefício de um acusado em 

um processo penal.
31

 

A questão que se põe é a de reconhecer que afastar a aplicação de uma norma 

constitucional em um caso em que ela claramente é aplicável, ou seja, declarar a invalidade de 

uma norma atribuída a essa norma constitucional, quando essa não se tratar evidentemente de 

um princípio fundamental,
32

 os quais são princípios prototípicos, trata-se de uma medida de 

caráter absolutamente excepcional; se são necessários fortes argumentos para afastar a 

aplicação de uma norma legislada infraconstitucional, em razão do princípio da separação dos 

poderes, como será melhor explicado adiante, são necessários argumentos mais cogentes 

ainda para fazê-lo quanto às normas constitucionais, em razão da supremacia da Constituição. 

Tendo dito isso, é necessário reconhecer que os princípios fundamentais positivados 

constitucionalmente por Estados modernos realmente são melhor compreendidos como 

mandamentos de otimização, em razão da necessidade de compatibilização entre os vários 

princípios vigentes no ordenamento jurídico, cujas normas atribuídas quase sempre 

encontram-se em estado de antinomia entre si, devendo, assim, ter sua proporcionalidade 

analisada antes que possam ser declaradas válidas e aplicáveis. A exposição que segue tratará 

dos limites desses princípios constitucionais. 
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 A possibilidade de estabelecer mais cláusulas de exceção a essa norma, sob a alegação de que se trataria de um 

princípio, pode ser encontrada em MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 5ª ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
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3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS 

 

3.1 A amplitude dos princípios fundamentais 

 

Após a análise realizada no capítulo anterior, em que restaram esclarecidos os 

contornos dos conceitos contrapostos de regra e de princípio, cabe agora tecer alguns 

comentários sobre pontos contenciosos que dizem respeito principalmente aos princípios 

fundamentais de um sistema jurídico. Como exemplos de princípios fundamentais do 

ordenamento jurídico brasileiro, pode-se citar o princípio da proteção à vida, à liberdade, à 

igualdade ou o princípio da segurança pública, todos previstos no caput do artigo 5º da 

Constituição Federal
33

, ou ainda o princípio da preservação ambiental, extraído do artigo 225, 

ou o princípio do desenvolvimento nacional, extraído do II do artigo 3º da Carta Magna.
34

 

A polêmica que busca-se comentar aqui diz respeito ao que é assegurado por esses 

princípios fundamentais. Como já apontado anteriormente, princípios normalmente possuem 

um alto grau de generalidade, o que implica na possibilidade de refinamento deles nas mais 

variadas normas atribuídas, algumas das quais, caso consideradas válidas, conduziriam a 

resultados absurdos. 

Tomando como exemplo o princípio da liberdade, poderia ser argumentado que essa 

norma daria guarida a condutas
35

 como realizar uma manifestação artística que interditasse o 

cruzamento mais movimentado de uma cidade ou mesmo como o ato de agredir alguém, pois 

tratam-se de casos claros de exercício de liberdade, afinal, qualquer ação é fundamentalmente 

o exercício de uma liberdade. 

Frente à conclusão possivelmente absurda a qual se poderia chegar caso fosse 
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 Estes princípios consistem nas normas diretamente estabelecidas pelo caput do artigo 5º, as quais podem ser 
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35
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acolhido o argumento apresentado acima, há uma corrente doutrinária que afirma que os 

princípios não ofereceriam qualquer proteção a condutas nocivas como as descritas acima. 

Para eles, o direito fundamental à liberdade (correspondente ao princípio expresso acima) não 

seria o direito a qualquer liberdade, e, sim, a uma liberdade qualificada, compatível com os 

direitos de terceiros e com os interesses maiores da sociedade. O princípio da liberdade, 

portanto, não protegeria, em qualquer nível, o direito de agredir ou de interromper 

unilateralmente o trânsito de uma cidade para realizar uma exibição artística. 

Em contraponto, surge a posição de que qualquer conduta protegida pelo valor 

imposto pelo princípio constitucional é por ele tutelada, mas que essa proteção se dá num, em 

um primeiro momento, em nível prima facie.
36

 Isso não significaria que essas condutas 

possuem, de fato, a salvaguarda da Constituição, mas que deverá ser superado um ônus 

argumentativo para que elas sejam proibidas – aquele que visa a proibição de uma conduta 

tutelada prima facie por um princípio constitucional deverá justificá-la com argumentos 

baseados na efetivação de outro princípio que esteja em colisão com o primeiro, passando por 

uma ponderação (ou sopesamento) entre os princípios implicados, o que significa dizer que é 

necessário realizar um controle da proporcionalidade dessa proibição. A tutela prima facie 

implica tão somente na necessidade de que todas as condutas relacionadas a um valor cuja 

efetivação é imposta por um princípio sejam seriamente consideradas e discutidas a partir da 

ponderação entre os princípios colidentes, a partir da qual poderá ser decidida, 

definitivamente, qual a conduta que merece tutela. 

Analisando ambas as posições apresentadas pelo prisma do conceito de norma 

atribuída, pode-se dizer que os defensores da primeira posição não admitem que certas 

normas que tutelam condutas aparentemente absurdas sejam atribuídas a princípios, ao passo 

que os defensores da segunda posição argumentam que quaisquer normas que possam 

semanticamente ser atribuídas a princípios devem sê-lo, mas que, no entanto, deve-se 

proceder ao exame de sua proporcionalidade para verificar se essas normas atribuídas são ou 

não válidas. 

Em relação ao exemplo utilizado, poder-se-ia dizer que os defensores da primeira 

posição argumentariam que as normas “Aos brasileiros e estrangeiros residentes no País deve 

ser assegurada a liberdade de agredir terceiros” ou “Aos brasileiros e estrangeiros residentes 

no País deve ser assegurada a liberdade de realizar performances artísticas em cruzamentos 
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essenciais para o tráfego de pessoas e veículos” não seriam normas atribuídas àquela expressa 

por “Aos brasileiros e estrangeiros residentes no País deve ser assegurada a liberdade”, que 

seria uma formulação do princípio da liberdade. 

Em contraponto, os defensores da segunda posição diriam que ambas as normas 

seriam normas atribuídas ao princípio da liberdade, pois, na formulação deste, o conceito de 

liberdade é irrestrito e, portanto, incluiria a liberdade a qualquer tipo de ação. Seria feita, no 

entanto, a ressalva de que ambas as normas não seriam automaticamente aplicáveis, devendo 

passar por um controle de proporcionalidade, no qual se verificaria se elas seriam válidas 

frente aos valores consagrados pelos princípios colidentes (no caso, a liberdade de ir e vir e a 

integridade física), o que seria, de todo modo, improvável. 

Dessa forma, o princípio da liberdade, em ambos os casos, não levaria a outorga de 

proteção jurídica a alguém que, por exemplo, agrida outrem fisicamente, ou provoque um 

congestionamento gigantesco para uma performance artística. Tendo em vista que, conforme 

já demonstrado acima, as possibilidades de refinamento de uma norma dependem tão somente 

dos seus limites semânticos, a diferença essencial entre ambas as posições reside no fato de 

que a primeira exclui certas normas atribuídas aos princípios de antemão, sem o controle 

argumentativo representado por uma fundamentação baseada no exame de proporcionalidade, 

enquanto a segunda deixa claro que esse controle de proporcionalidade deve ser realizado de 

forma explícita, providenciando-se uma fundamentação racional à decisão de declarar a 

invalidade de uma norma atribuída a um princípio. 

Dessa forma, a segunda posição mostra-se superior por só ela oferecer a 

possibilidade de fundamentação e controle racional de qualquer decisão acerca da validade de 

normas atribuídas a princípios.
37

 Toma-se aqui, portanto, a concepção mais ampla possível 

sobre a extensão da tutela jurídica outorgada por um princípio: toda conduta que estiver 

relacionada ao valor cuja realização ele impõe será por ele protegido em nível prima facie, a 

qual poderá se transformar em uma proteção em nível definitivo após a ponderação com 

outros princípios colidentes em um caso concreto, vale dizer, após serem consideradas as 

condições fáticas e jurídicas que se apresentarem no momento de aplicação do direito.
38

 

Isso significa, por exemplo, que o princípio da preservação ambiental exige que o 

poder público proíba a instalação de indústrias em solo brasileiro, e que o princípio da 
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liberdade de expressão tutela a realização de protestos barulhentos em frente a hospitais. O 

que impede que essas implicações do que foi até agora exposto sejam a base de um argumento 

ad absurdum que refute a concepção de princípios fundamentais aqui defendida é o fato de 

que essas são posições jurídicas só possuem sustentação prima facie, pois as normas 

atribuídas que as sustentam devem passar por um exame de proporcionalidade antes de serem 

declaradas válidas e, consequentemente, aplicáveis. 

Os valores implicados deverão, portanto ser, sopesados. Para que a norma atribuída 

“A instalação de industrias deve ser proibida em solo brasileiro” seja considerada válida, o 

nível de restrição dos valores “desenvolvimento econômico” e “liberdade econômica”, 

representado pela proibição da instalação de indústrias, deverá ser proporcional à efetivação 

que a medida representa à efetivação do valor “preservação ambiental”. 

Somente após a consideração das circunstâncias de cada caso pode ser alcançada 

uma conclusão sobre o que é realmente devido, qual a norma atribuída a um princípio que 

deve ser declarada válida. Os limites da efetiva proteção outorgada por um princípio 

constitucional e, portanto, o estabelecimento de em quais casos este é violado, é determinado 

por esses juízos ponderativos e pelas possibilidades materiais de efetivação que se 

apresentem. Os princípios fundamentais positivados num ordenamento jurídico moderno não 

possuem, portanto, limitações imanentes; seus limites, ou seja, a validade de suas normas 

atribuídas, são determinados por fatores externos a eles.
39

 

 

3.2 O procedimento de exame da proporcionalidade 

 

Para auxiliar e racionalizar essa atividade de ponderação, é proposto por Alexy um 

procedimento de exame da proporcionalidade de normas com três fases distintas: adequação, 

necessidade, e proporcionalidade em sentido estrito.
40

 Esse procedimento foi criado para a 

racionalização de qualquer conflito entre valores, independentemente de este haver sido 

ocasionado por uma colisão entre regras (lembrando aqui que estas também efetivam valores, 

de forma indireta), princípios ou regras e princípios. 

A adequação é uma ferramenta para determinar se uma conduta é ou não tutelada 

(prima facie) por um princípio, ou seja, se a norma correlata a essa conduta pode ou não ser 

atribuída a um princípio. Se, por exemplo, para evitar a violência em um jogo de futebol, 
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proíbe-se que sejam, no dia do jogo, usadas camisas dos times que disputarão a partida, e os 

torcedores resolvem simplesmente usar camisas comuns com as cores dos seus respectivos 

times, percebe-se que a proibição não era adequada à efetivação do princípio da segurança 

pública, pois não dificultou a organização das torcidas rivais. Isso equivale a afirmar que a 

norma “Em dias de jogo não devem ser utilizadas camisas dos times que disputaram a 

partida” não pode ser atribuída ao princípio em questão. 

Se, no entanto, uma conduta for adequada à realização de um princípio (ou vários), 

procede-se ao primeiro passo de verdadeiro sopesamento, uma espécie de ponderação 

preliminar: a necessidade. A partir dela verifica-se se não há alguma conduta alternativa 

àquela considerada, que realize o princípio tão efetivamente quanto esta, mas ao mesmo 

tempo restrigindo menos outros princípios. 

Por exemplo, suponha-se que é planejada pelo governo a construção de uma estrada, 

ligando duas cidades, mas cuja construção acarretará na destruição do último habitat natural 

de uma espécie de planta ameaçada de extinção. Frente à possível restrição ao valor “proteção 

ao meio ambiente”, que deverá ser justificada com base na efetivação de outros valores 

constitucionais,
41

 verifica-se, então, que a construção da estrada seria adequada à efetivação 

de outros valores constitucionais que possivelmente justificam essa restrição, qual sejam, o da 

liberdade de locomoção e do desenvolvimento econômico, pois a estrada facilitará o tráfego 

de pessoas o que, por sua vez, incrementará a economia das cidades interligadas. Isso equivale 

a dizer que há normas atribuídas aos princípios correlatos a estes valores que prescrevem (ou 

tutelam) a conduta de construir a estrada. 

Realizado o exame da adequação, o exame da necessidade exige, ainda, que seja 

considerado se não há alguma rota alternativa à que está sob planejamento que cause menor 

restrição ao valor “proteção ao meio ambiente”. Se, no caso, houvesse a possibilidade de, com 

o mesmo dispêndio de recursos, construir a estrada numa rota que não acarretasse na 

eliminação da espécie de planta ameaçada de extinção, a possibilidade de construção da 

estrada na rota originariamente considerada já deveria ser prontamente descartada, pois ela 

não seria necessária. 

Após ser determinado que uma conduta é adequada e necessária, é preciso ainda 

determinar se a restrição que ela causa a outros princípios é proporcional, e aqui começa a 

fase de exame da proporcionalidade em sentido estrito. O nível de restrição a um valor em um 
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caso deve ser diretamente proporcional ao nível de realização de outro valor. Isso significa 

que a restrição a um valor cuja realização é imposta por um princípio constitucional só poderá 

ser justificada com base em argumentos que demonstrem que essa restrição levará a 

efetivação proporcional de valores tutelados por outros princípios constitucionais.
42

 

Tendo em vista que esses níveis de restrição/efetivação representam essencialmente 

as possíveis repercussões práticas de se declarar válida a norma atribuída cuja 

proporcionalidade está sob exame, as alegações acerca do nível de restrição/efetivação dos 

valores em jogo devem ser acompanhadas de evidências, cujo grau de consistência também 

influirá no exame da proporcionalidade.   

Na etapa da proporcionalidade em sentido estrito deve ser levado em conta, ainda, o 

peso em abstrato dos valores em jogo. Os valores não precisam ser postos em um mesmo 

nível axiológico, podendo possuir níveis de importância diferentes dentro de um ordenamento 

– dificilmente alguém sustentaria, por exemplo, que, no sistema jurídico brasileiro, o valor 

“proteção à propriedade” possui força equivalente ao valor “proteção à vida”. 

Essa hierarquia interna entre os valores, no entanto, não implica que, em todos os 

casos, devem prevalecer os valores de maior peso sobre os de menor; sua função, na verdade, 

é estabelecer uma mera presunção de prevalência de um valor sobre outro, a qual pode ser 

ilidida num caso concreto em que a restrição sofrida pelo valor de menor peso abstrato seja 

gravosa ao ponto de suplantar sua inferioridade axiológica. 

De forma correlata a que deve ser considerada a consistência do conjunto de 

evidências que corroboram as alegações sobre o nível de restrição/efetivação a um valor, deve 

também ser considerada a força dos argumentos que sustentam as alegações acerca da 

superioridade axiológica de um valor sobre outro. 

Resumindo, são dois fatores principais para os quais deve-se atentar no exame da 

proporcionalidade em sentido estrito: o nível de restrição sofrido pelos valores em jogo, ao 

qual corresponderá um nível de efetivação dos valores contrapostos, o que deve ser conjugado 

à força do conjunto de evidências correspondente; e a importância em abstrato desse valores, 

considerada em conjunção com a força dos  argumentos que a sustenta. 

É por isso que, mesmo após descobrir que a estrada, para retomar o último exemplo, 
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é adequada à efetivação do desenvolvimento econômico e da liberdade de locomoção, ao 

mesmo tempo que sua construção é necessária, no sentido de que não há uma alternativa 

comparável a ela que evite a impacto ambiental que será causado, pode ser verificado, por 

meio da proporcionalidade em sentido estrito, que ela não deve ser construída, pois o dano ao 

meio ambiente representado pela possibilidade de extinção da espécie de planta ainda não é 

proporcional ao desenvolvimento econômico e melhoria nas condições de transporte 

representados pela sua construção. 

Caberia à autoridade competente, que, no nosso ordenamento, seria o Ministério 

Público, comprovar perante o juízo competente que aquele é verdadeiramente o único habitat 

natural da espécie, e que a estrada realmente provocará a destruição deste, ou seja, deverá ele 

juntar as evidências (relatórios de impacto ambiental, pareceres de especialistas, etc.) que 

comprovem o nível de restrição sofrido pelo valor de “proteção ao meio ambiente” nesse 

caso, além de argumentar sobre a importância deste princípio frente aos que estão em conflito 

como ele. Pode-se imaginar, até mesmo, que o Ministério alegue que a planta possui 

propriedades medicinais não exploradas, o que atrairia a necessidade de consideração do valor 

da proteção à saúde, em razão da existência de um princípio constitucional correlato; aqui, a 

necessidade de se considerar a força das evidências que demonstrem a restrição ao valor é 

ainda mais óbvia, pois caso o Ministério simplesmente alegue que há uma possibilidade da 

planta possuir propriedades medicinais, a qual existe em relação a qualquer espécie de planta 

ainda não estudada, a alegação de restrição ao valor da proteção à saúde deverá ser ter seu 

peso minimizado; a situação seria outra se o Ministério levasse a juízo estudos científicos 

realizados por instituições respeitadas que comprovassem as aplicações medicinais da planta. 

Portanto, se esse tipo de caso fosse levado a julgamento, o magistrado teria, 

basicamente, duas opções: embargar a construção da estrada, que implicaria numa restrição 

aos princípios do desenvolvimento econômico e da liberdade de locomoção, ao passo que 

efetivaria os princípios da preservação ambiental (e possivelmente a proteção da saúde); ou 

permitir a construção da estrada, efetivando a liberdade de locomoção e o desenvolvimento 

econômico, e restringindo a preservação do ambiente (e, novamente, possivelmente também a 

proteção da saúde). 

Em qualquer caso, o magistrado estará, implícita ou explicitamente, declarando a 

validade de uma norma atribuída ao princípio que será efetivado.
43

 O conteúdo dessa norma 

                                                 
43

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. São Paulo: Ma-

lheiros Editores, 2008, p. 165. 



37 

 

será determinado pela fundamentação da sua decisão – caso ele decida pelo embargo da 

construção pelo fundamento de que nenhuma obra pode ser executada caso ameace a 

sobrevivência de uma espécie que comprovadamente possuam propriedades medicinais não 

exploradas, sua decisão significará a declaração de validade da norma atribuída ao princípio 

da preservação ambiental que poderia ser expressa por “Obras não devem ser executadas 

quando coloquem em risco espécies ameaçadas de extinção que possuam propriedades 

medicinais não exploradas”. 

Se, por outro lado, o fato de se tratar de uma espécie de planta houver sido 

determinante para sua decisão, ou se, na verdade, sua decisão se pautar não na possibilidade 

de extinção da espécie, que poderia vir a ser criada em “cativeiro”, mas na destruição do seu 

último habitat natural, ou ainda se bastar a existência de meros indícios de que a planta possui 

propriedades medicinais, sem necessidade de comprovação, a cada uma dessas possíveis 

variações corresponderá uma norma atribuída diferente. A dificuldade se determinar, a partir 

da fundamentação, quais os fatores essenciais para a decisão, frequentemente tornará incerta 

qual a norma atribuída cuja validade foi declarada no caso, dificultando, assim, o uso dessa 

decisão como precedente judicial em casos futuros, o que frequentemente leva os tribunais à 

edição de súmulas, que expressam de forma mais direta a norma atribuída que a corte julga 

ser válida.
44

 

A esse ponto, poderia ser levantada a objeção de que o procedimento de controle da 

proporcionalidade proposto descrito acima é demasiadamente subjetivo, deixando a 

formulação de decisões judiciais largamente ao arbítrio do órgão julgador. A essa crítica só 

pode ser dada a resposta de que o exame de proporcionalidade de Alexy não tem o propósito 

de alcançar o impossível, que seria a eliminação de valorações subjetivas na aplicação de 

princípios constitucionais. O procedimento aqui defendido limita-se conscientemente a 

proporcionar a racionalização e padronização da tarefa de sopesamento de valores 

antagônicos, imposta constitucionalmente pela positivação de princípios fundamentais, além 

de oferecer, ainda, a possibilidade controle posterior dessa atividade através da análise dos 

argumentos que fundamentarão a decisão tomada. É por isso que o procedimento de exame de 

proporcionalidade proposto por Alexy, apesar das suas inevitáveis limitações, representa, 

ainda, a melhor opção para auxiliar a aplicação de princípios constitucionais ou para a solução 
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de conflitos entre valores em geral, e, até que seja proposta uma alternativa superior, não 

deverá ser abandonado.
45

    

 

3.3 Função interpretativa e de aplicação direta 

 

Os exemplos utilizados até agora trataram da aplicação de princípios constitucionais 

em casos nos quais não havia normas infraconstitucionais aplicáveis. Cabe indagar, agora, de 

que modo as regras da legislação infraconstitucional influiriam no modelo de decisão exposto 

acima. É preciso, para responder a essa pergunta, distinguir entre duas funções dos valores 

constitucionais, as quais já foram brevemente elucidadas acima. 

Uma delas é a de auxiliar na escolha de quais normas infraconstitucionais são válidas 

em casos de vagueza. Como já foi explicado anteriormente, uma norma não se confunde com 

o texto que a veicula, e frequentemente a vagueza inerente à linguagem utilizada em um texto 

normativo dá margem a dúvidas sobre a possibilidade de se atribuir uma norma à norma 

diretamente estabelecida pelo texto. 

Na falta de critérios semânticos para se determinar se uma norma pode ou não ser 

atribuída, os valores constitucionais devem ser utilizados, sempre que possível, para se 

determinar se a norma em questão é proporcional, ou, caso tratem-se de um caso em que se 

deva escolher entre duas possíveis interpretações, determinar qual, entre as alternativas, é a 

mais proporcional, racionalizando o processo de escolha.
46

 

Outra função dos princípios seria a de servir como fundamento para questionar a 

constitucionalidade de normas infraconstitucionais. Imagine-se, no exemplo do tópico 

anterior, em que o governo buscava construir uma estrada que eliminaria o último habitat 

natural de uma espécie ameaçada de extinção, que a norma atribuída que foi declarada válida 

ao final do caso e utilizada para sua solução já pudesse ser extraída da legislação 

infraconstitucional.  Supondo que essa norma pudesse ser expressa por “Obras não devem ser 

executadas quando coloquem em risco espécies ameaçadas de extinção que possuam 

propriedades medicinais não exploradas”, seria o caso de algum dispositivo 

infraconstitucional, como um artigo de uma lei, já estabelecer essa norma, que, portanto, 

poderia ser extraída de três fontes: do princípio constitucional da saúde, do princípio 
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constitucional da preservação do meio ambiente, além da legislação infraconstitucional 

relevante. 

Nessa situação, caberia ao governo, caso desejasse realizar a construção da estrada, 

questionar judicialmente a constitucionalidade dessa norma, com base na restrição que ela 

representa aos valores do desenvolvimento econômico e da liberdade de locomoção, cuja 

realização também é imposta constitucionalmente através de princípios positivados. Caso a 

declaração de inconstitucionalidade recaia sobre a norma diretamente estabelecida pela lei 

infraconstitucional, esta será declarada inválida por inconstitucionalidade e não será mais tida 

como pertencente ao ordenamento. Se, por outro lado, a declaração de inconstitucionalidade 

recair sobre uma das normas atribuídas à norma diretamente estabelecida pela lei, esse será 

um caso de estabelecimento de cláusula de exceção à aplicação desta, o que se convencionou 

denominar entre nós como um caso de declaração de inconstitucionalidade sem redução de 

texto, pois todas as demais normas atribuídas ao texto da lei permanecem aplicáveis, e o texto, 

portanto, não sofre alterações em si mesmo. 

Frente à possibilidade de solução de praticamente quaisquer tipos de casos 

diretamente a partir dos princípios constitucionais, levando em conta que o conjunto destes 

abrange praticamente qualquer situação fática imaginável, e considerando ainda que a 

legislação infraconstitucional pode ser declarada inconstitucional com base nesses princípios, 

pode ser questionado se a positivação destes não haveria tornado, obsoleto, de certa forma, o 

papel do legislador, transferindo aos membros do Judiciário praticamente toda a 

responsabilidade (e poder) de determinar a melhor forma de concretização da Constituição. 

Enquanto é um fato que a positivação e subsequente reconhecimento da força 

normativa de princípios fundamentais ampliou consideravelmente a autonomia dos 

magistrados para afastar a aplicação de normas infraconstitucionais e para suprir lacunas na 

legislação comum, as leis ainda servem o papel fundamental de estabelecer quais normas 

atribuídas aos princípios foram consideradas válidas pelos representantes do povo. 

É necessário, portanto, ter a adequada reverência ao que são fundamentalmente 

decisões do órgão legislativo sobre quais as soluções mais proporcionais para a efetivação dos 

diversos e conflitantes valores constitucionais. Isso significa que para declarar a invalidade de 

normas legisladas, que gozam de presunção de constitucionalidade, é necessário que um 

magistrado supere um ônus argumentativo que, na aplicação do exame de proporcionalidade, 

é representado pela necessidade de se levar em consideração o princípio da separação dos 

poderes a favor da validade da norma legislada ao se realizar a ponderação dos valores 
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envolvidos, tendo em vista que este princípio exigiria a não anulação de um ato normativo de 

um poder (Legislativo) por outro (Judiciário). 

Figurativamente, pode-se imaginar que o princípio da separação de poderes faz a 

balança da proporcionalidade pesar a favor de normas legisladas. Isso faz com que somente 

em casos excepcionais, de desproporcionalidade flagrante entre os demais valores envolvidos, 

seja declarada a inconstitucionalidade de uma norma que pode ser extraída não só de um 

princípio constitucional, mas também diretamente da legislação ordinária, ou seja, de uma 

norma legislada. Dessa forma, a legislação ordinária preserva seu valor e continua sendo 

aplicada regularmente e sem reservas na maior parte dos casos. 
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4 APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS A CASOS ENVOLVENDO PARTICULARES 

 

4.1 Exposição da problemática 

 

É de se indagar: é possível aplicar tudo que foi até agora dito sem modificações para 

a solução de conflitos em que a restrição a princípios fundamentais venha de um particular, e 

não do Estado? Haveria mesmo possibilidade de um particular violar um princípio 

constitucional, e seriam essas violações idênticas às do poder público? O que foi dito até 

agora neste trabalho se aplicaria em relação aos particulares? 

À primeira vista, o exame da proporcionalidade de Alexy não teria aplicação em 

casos envolvendo particulares, pois ele trabalha com uma definição de princípio que é 

claramente inadequada se considerada do ponto de vista de um ente não estatal: parece 

absurdo que alguém (que não o Estado) seja incumbido de considerar um princípio 

constitucional qualquer como um mandamento de otimização, algo a ser realizado da melhor 

maneira possível, diante das possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto. 

Isso equivaleria a dizer que, quando uma pessoa acorda, lembra que precisa efetivar 

o valor constitucional da saúde, e por isso decide se alimentar e ir à academia; quando ela vai 

ao trabalho, busca realizar, da melhor maneira possível, o princípio do desenvolvimento 

econômico, ou mesmo que a existência desse princípio foi a própria razão que a levou a 

procurar um emprego; quando joga um copo descartável numa lata de lixo, ao invés de no 

chão, o fez porque sopesou sua liberdade com a necessidade de preservação ambiental. 

As conclusões absurdas dos exemplos evidenciam que há algo de diferente na 

relação dos particulares com os princípios constitucionais, pois, enquanto a omissão de ir à 

academia ou ao trabalho não constituiria uma violação destes, o que equivale a dizer que não 

seria possível extrair dos princípios implicados normas atribuídas que prescrevam o dever de 

realizar essas condutas, alguns dos outros exemplos já utilizados neste trabalho demonstram 

que sempre foi aceita a tese de que particulares podem violar direitos fundamentais, ainda que 

aceita inconscientemente. Afinal, a quem pode ser atribuida a restrição do direito fundamental 

à saúde no caso da realização de um protesto barulhento próximo a um hospital se não aos 

próprios protestantes, particulares no exercício da liberdade de expressão? 

É certo que o Estado, ao não cumprir seu papel de intervir na situação, criando uma 

legislação que proíba essa conduta e ordenando a dispersão dos protestantes, também estará 
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violando o princípio da proteção à saúde
47

, mas sua violação advém de uma omissão que se 

torna inconstitucional somente a partir da ação (ou possibilidade de ação) dos particulares. 

Tal ação dos particulares cria uma situação de inconstitucionalidade que demanda 

intervenção estatal exatamente por ser, ela mesma uma violação de princípios constitucionais. 

O mesmo poderia ser dito de inúmeros outros exemplos, como o da colisão entre os princípios 

da liberdade de expressão e defesa a honra em casos de ofensas dirigidas de um ente privado a 

outro. 

 

4.2 Vinculação positiva e vinculação negativa 

 

O que foi exposto no tópico anterior evidencia que é necessário distinguir as 

violações de princípios por omissão das violações por ação. A ativa efetivação dos valores 

consagrados através de princípios constitucionais é uma função de todos os Estados que 

possuam princípios positivados constitucionalmente. Somente ao Estado é razoável atribuir 

tal dever, e sua atuação não se justifica se completamente desvinculada deste objetivo. 

Ao mesmo tempo, na sua missão de efetivar os valores constitucionais, o Estado 

precisa ser proporcional na sua atuação, a fim de não causar restrições injustificáveis, ou seja, 

desproporcionais, a outros valores positivados na Constituição. 

Isso permite dizer que o Estado está, ao mesmo tempo, vinculado positivamente e 

negativamente. Positivamente, pois ele é obrigado à efetivação dos valores impostos pelos 

princípios positivados constitucionalmente, o que permite classificar como inconstitucional 

seu comportamento omissivo; negativamente, porque ele deve cumprir sua missão de 

efetivação de um dado valor constitucional, imposta por um princípio, de modo que restrinja 

outros valores em grau mínimo, dever que, quando desrespeitado, torna uma ação sua 

inconstitucional. 

Combinando ambos os tipos de vinculação, pode-se verdadeiramente afirmar que, 

para um Estado moderno, os princípios constitucionais realmente funcionam como 

mandamentos de otimização, pois estes compelem-no a sempre atuar para efetivá-los em grau 

máximo (vinculação positiva), restringindo-os somente quando necessário, e sempre em grau 

mínimo (vinculação negativa). Resumindo, o Estado pode violar direitos fundamentais tanto 

por ação quanto por omissão. 
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 Novamente deve ser ressaltado que se trata de uma violação por ser uma restrição desproporcional do princí-

pio em relação a efetivação de outro, e não somente por ser uma restrição. 
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O mesmo não pode ser dito dos particulares. As pessoas de direito privado, naturais 

ou jurídicas, não possuem uma obrigação ativa de efetivação de direitos fundamentais; eles 

não são entes criados com o propósito primário de servir à coletividade, ao contrário do 

Estado
48

. Esse fato é o que conduz aos resultados aberrantes nas tentativas de vincular 

positivamente os entes particulares. 

Isso equivale a afirmar que aos princípios constitucionais só podem ser atribuídas 

normas que imponham deveres ou normas que estabeleçam proibições ao Estado, enquanto 

aos particulares só serão válidas as normas que imponham proibições, ou seja, que exijam 

destes uma abstenção, ao invés de uma ação. 

O procedimento de exame da proporcionalidade tradicionalmente tem sua aplicação 

teorizada do ponto de vista do agente estatal, e, portanto, do ponto de vista de um agente 

positivamente vinculado. Normalmente, a regra da adequação é exposta como uma forma de 

filtrar quais as condutas possíveis para o agente estatal, porque ele só poderá escolher uma 

conduta qualquer no exercício das suas funções se ela for ao menos adequada ao cumprimento 

de algum princípio, já que a atuação do Estado só é válida se realizada com este próposito. 

Esse não seria o caso dos agentes particulares. Eles são livres para atuarem sem ter 

que se preocupar se estão ou não efetivando princípios constitucionais. Portanto, não é de se 

estranhar que tentar usar a regra da adequação como uma norma de seleção das condutas 

possíveis para um ente privado conduz a resultados absurdos. 

Apesar da falta de vinculação positiva, é óbvio, como acima já demonstrado por 

alguns exemplos, que os particulares são vinculados negativamente por princípios, pois há 

casos claros e incontroversos em que eles são violados a partir de ações daqueles, ou seja, é 

inequívoco que aos princípios constitucionais podem ser atribuídas normas que estabelecem 

proibições aos particulares. Há, portanto, lugar para um controle dos atos de particulares 

diretamente a partir de princípios constitucionais. 

Em suma, para o Estado cuja constituição formal positiva princípios fundamentais, 

estes funcionam realmente como mandamentos de otimização, pois sua atuação é totalmente 

vinculada, positiva e negativamente. Para os entes de direito privado, no entanto, os princípios 

constitucionais vinculam somente negativamente, salvo em casos especiais que serão 

considerados no próximo tópico. 
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 Pelo menos não necessariamente, ainda que se reconheça a ocorrência desse fenômeno no caso das fundações 

de direito privado, que devem ser tratadas como entes particulares excepcionais para os fins da aplicação da 

teoria aqui apresentada. 
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4.3 Casos excepcionais 

 

Apesar do quanto exposto acima, há casos que desafiam a classificação proposta. 

Parece haver uma área de vagueza entre vinculação positiva e negativa em que se torna 

incerto se há ou não um dever a ser imposto a um ente privado. 

É o que ocorre quando um tal ente se coloca em uma posição, através de uma ação, 

que possivelmente torna inconstitucional uma omissão sua: por exemplo, alguém adquire um 

latifúndio (ação), e o mantém na improdutividade por vários anos (omissão). É necessário 

analisar se a particulares que preencham certos requisitos seria possível atribuir deveres com 

base em normas atribuídas a princípios constitucionais. 

Os exemplos desses casos excepcionais são variados, mas todos parecem seguir o 

modelo básico apresentado: ação, que não é por si só inconstitucional, seguida de uma 

omissão cuja prática só foi possível por conta da ação prévia e que pode ser considerada 

violadora de um dever imposto por um princípio constitucional. 

Alguns exemplos não apresentam dificuldades: se uma sociedade limitada decide 

firmar contrato com o poder público ela obviamente estará vinculada positiva e mediatamente 

(através das normas contratuais) nos termos e limites do cumprimento do seu contrato. Um 

caso ligeiramente mais controverso seria o da vinculação de uma sociedade que não firmou 

contrato algum com o Estado, mas que disponibiliza um serviço de natureza essencial; nesse 

caso é possível que a sua omissão na prestação do serviço poderia ser declarada 

inconstitucional por violação a um princípio constitucional cujo valor é efetivado pela 

realização do serviço. Essa sociedade, possivelmente, também estaria vinculada 

positivamente. 

Mais controverso ainda seria o caso de uma sociedade que venda planos de saúde e 

não preveja o fornecimento de certo tipo de tratamento comum (transplante de coração, por 

exemplo) em qualquer dos seus planos. Essa omissão seria inconstitucional? Poderia a 

sociedade ser forçada a prever o tratamento em algum dos planos que oferece, ou, ainda mais 

drasticamente, a bancar o tratamento de emergência de algum de seus segurados, ainda que 

este não esteja previsto no contrato firmado? 

A solução para essas questões é difícil de se prever em abstrato. A previsão 

constitucional da função social da empresa e da propriedade não ajuda na solução de tais 

casos, pois pode ser argumentado que ela é simplesmente um postulado que reafirma a 

vinculação negativa dos particulares, exigindo que eles não se utilizem das suas propriedades 
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e atividades econômicas de forma anti-social, com a finalidade de prejudicar terceiros, e, com 

isso, nada dizendo sobre a necessidade de uma postura ativa dos particulares na efetivação dos 

princípios constitucionais. 

Como dito, os casos apresentados são excepcionais e devem ser analisados em todas 

as suas peculiaridades, sempre tomando em conta os valores constitucionais afetados, com 

atenção à restrição ao valor da liberdade que a imposição de um dever ao particular 

representaria. 

Além disso, é importante notar que, mesmo nos casos excepcionais que envolvem 

flagrantes inconstitucionalidades por omissão, os particulares são vinculados positivamente de 

forma pontual: mesmo a empresa que presta algum serviço público em regime de concessão, 

não podendo se recusar a prestá-lo, pode decidir aplicar seu dinheiro como entender melhor, 

contanto que aquele serviço continue sendo prestado da forma ajustada contratualmente. 

Por serem excepcionais, na exposição seguinte, tais casos não serão mais 

considerados a fim de simplificar a exposição, e, portanto, os particulares serão tidos como 

entes que nunca são vinculados positivamente; que fique registrada, porém, a ressalva de que 

essas afirmações devem ser interpretadas no contexto do que foi comentado no presente 

tópico. 

 

4.4 Aplicação do exame da proporcionalidade a casos envolvendo atos de particulares 

 

Nesse momento, será considerado como os princípios constitucionais podem ser 

aplicados em conflitos entre particulares. Já foi observado que a aplicação do exame da 

proporcionalidade na perspectiva de particulares, quando conduzida da mesma forma como na 

perspectiva do Estado, conduz a resultados absurdos por conta da falta de vinculação positiva 

dos entes privados. Seria o caso, então, de abandonar o uso das regras da proporcionalidade 

em casos de eficácia horizontal? 

Quando explicitado o fato de que a vinculação dos particulares se dá somente de 

forma negativa, os erros dos exemplos anteriores se tornam visíveis: a regra da adequação não 

pode ser utilizada do ponto de vista de um particular para descobrir quais as ações cuja prática 

ele pode cogitar, pois sua vontade é livre e desvinculada. 

No entanto, um ato seu, normativo ou não, pode ser questionado judicialmente. 

Nesse caso, de maneira necessariamente parcial, a regra da adequação será utilizada pelo 

particular para verificar quais os princípios fundamentais que tutelam sua conduta, 
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possibilitando que ele use-os em argumentos para sua defesa. Ele poderia também tentar 

demonstrar a constitucionalidade do seu ato através de uma ponderação entre os princípios 

fundamentais que tutelam sua conduta e aqueles outros por ela restringidos, ao invés de 

simplesmente apresentar ao órgão julgador quais os princípios que o favorecem.
49

 

Uma hipótese talvez um pouco menos provável, mais ainda concebível, é a de que 

um particular faça essa ponderação preventivamente (de modo necessariamente superficial) 

frente a uma possível restrição considerável a um princípio fundamental causada por uma 

hipótese de ação sua, para verificar a probabilidade dessa ação ser declarada inconstitucional, 

evitando possíveis embaraços legais. Caso a probabilidade seja grande, ele pode optar por 

alguma outra medida que satisfaça igualmente seus interesses e ao mesmo tempo não restrinja 

de modo desproporcional os direitos fundamentais afetados, o que seria um uso adaptado da 

regra da exigibilidade. 

Esse esboço de modelo para os usos das regras da proporcionalidade por um 

particular, apesar de útil para certos fins, é de todo irrelevante para a solução dos litígios 

envolvendo a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

Afinal, quando um ato for questionado judicialmente, o responsável pela decisão a 

ser tomada será um agente estatal, o órgão julgador. A partir da perspectiva dele veremos que 

não há nenhuma verdadeira modificação no uso das regras da proporcionalidade para a 

aplicação de princípios constitucionais em casos que envolvem particulares. 

Virgílio Afonso da Silva, após descartar a aplicabilidade da regra da 

proporcionalidade em conflitos entre particulares por conta das dificuldades iniciais 

apresentadas acima, que surgem em razão de equívocos já identificados, propõe que, na 

análise da constitucionalidade de negócios jurídicos entre particulares, devam ser observados 

dois parâmetros independentes: o grau de consciência do agente acerca das disposições 

contratuais as quais estava se submetendo, o que ele denomina como grau de falseamento da 

autonomia privada;
50

 e o grau de restrição que cláusulas contratuais estão ocasionando aos 

valores constitucionais no caso concreto. 

Dessa forma, a declaração de constitucionalidade do negócio jurídico questionado 
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 Conforme já explicado anteriormente, o uso da função interpretativa dos direitos fundamentais se dá de forma 

quase idêntica ao uso da sua função de aplicação direta, portanto tudo quanto exposto nesse parágrafo é i-

gualmente válido caso haja algum texto legislativo aplicável ao caso, devendo-se somente ter a necessária 

consideração também pelo princípio da separação de poderes em favor da declaração de constitucionalidade 

da norma legislada. 
50

 Quanto mais livre a vontade do agente no momento de celebração do negócio, quanto menos afetada por pres-

sões internas ou externas à relação contratual, mais real será a autonomia exercida. 
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judicialmente seria devida quanto mais verdadeira fosse a autonomia privada exercida, e 

quanto menor fosse a restrição a princípios constitucionais decorrente da celebração do 

negócio. Se a autonomia fosse mera aparência, e houvesse uma restrição considerável a 

princípios constitucionais, ou se, ainda que a autonomia houvesse verdadeiramente sido 

exercida, a restrição aos princípios fosse grave o suficiente, o negócio deveria ser declarado 

nulo.
51

 
52

 

Os dois paramêtros devem, realmente, ser considerados quando da análise de um ato 

normativo privado. No entanto, não há nada que justifique o tratamento desse tipo de caso 

como algo excepcional. Ele se enquadra no modelo de aplicação de princípios defendido aqui 

para qualquer tipo de caso. 

A aplicação do modelo em casos que envolvem particulares se resumiria no seguinte: 

uma ação (ou possibilidade de ação) de um agente ou grupo de agentes restringe 

significativamente um ou mais valores constitucionais, ou seja, valores cuja realização é 

imposta por um princípio positivado constitucionalmente; o Estado é, então, convocado a 

decidir se a restrição é inconstitucional ou não, tomando em consideração os direitos 

fundamentais que serão realizados e os que serão restringidos pela declaração de 

constitucionalidade do ato questionado, e a efetivação/restrição diretamente inversa que 

ocorrerá pela declaração de inconstitucionalidade do ato, o que será aferido através do exame 

de proporcionalidade. Como em qualquer outro caso que envolva a aplicação de princípios, a 

decisão terá aqui como fundamento uma norma atribuída a um (ou mais) dos princípios 

implicados, a qual estará sendo implicitamente declarada válida, ocasionando, com isso, a 

eliminação do ordenamento de todas as normas que sejam com ela incompatíveis.
53

 

No caso de uma análise da constitucionalidade de um suposto
54

 exercício de 

competência
55

 por particular (a realização de um negócio jurídico), o magistrado 
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 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições  e eficácia. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2010, pp. 158-160. 
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 Como em qualquer outro caso que envolva a aplicação de princípios, a decisão terá aqui como fundamento 

uma norma atribuída a um (ou mais) dos princípios implicados, a qual, consequentemente, estará sendo decla-

rada válida, eliminando do ordenamento todas aquelas que sejam com ela incompatíveis. 
53

 Esse modelo é compatível com a explicação dada por Alexy para a solução de casos de violação de princípios 

envolvendo particulares. Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da 

Silva. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 537. 
54

 Suposto, pois um exercício de competência inválido não é verdadeiro exercício de competência, pois algo que 

não é reconhecido por um ordenamento jurídico efetivamente não existe para ele, ainda que esse ato inválido 

e, portanto, juridicamente inexistente tenha consequências práticas e sociais consideráveis. 
55

 Competência aqui se reporta a um conceito técnico, referente à capacidade de um agente de produzir efeitos 

jurídicos, alterando posições normativas através da criação de normas (no caso de negócios jurídicos, normas 

individuais); no direito privado normalmente é dito que um agente competente para certo ato jurídico (lato 
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necessariamente deverá considerar se a autonomia privada
56

 foi efetivamente exercida, pois o 

grau em que tenha sido verdadeiramente exercida será correspondente ao grau de restrição 

que o valor da autonomia privada (ou liberdade negocial) sofrerá caso se decida pela 

declaração de nulidade do ato normativo por inconstitucionalidade; por outro lado, o nível de 

restrição que um valor sofre com a manutenção do ato questionado corresponderá ao grau de 

efetivação deste princípio que a declaração de nulidade trará. 

Proceder às verificações que Virgílio Afonso da Silva aponta não é nada mais do que 

aplicar a regra da adequação. Isso deve ser levado em conta no procedimento de verificação 

da proporcionalidade, pois o exame da adequação é uma fase inerente a esse processo.  Após 

essa etapa, o juiz deve proceder à cogitação da exigibilidade das condutas que ele próprio 

poderá tomar frente ao caso concreto: revisão contratual ou pura declaração de nulidade, por 

exemplo. Finalmente, após descobrir a medida exigível, ele deverá fazer uso da 

proporcionalidade em sentido estrito para verificar se mesmo a medida mais exigível é 

verdadeiramente proporcional. 

Em qualquer caso de aplicação judicial do exame da proporcionalidade, o magistrado 

estará, implícita ou explicitamente, considerando qual a mais proporcional entre as suas 

próprias possibilidades de decisão, razão pela qual é irrelevante que o caso envolva entes 

particulares ou estatais, exceto pela necessária consideração de que, normalmente, os 

particulares não são vinculados positivamente, e, portanto, não podem ser a eles impostos 

deveres diretamente a partir de princípios constitucionais.
57

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
sensu) possui um “direito potestativo”. Sobre o tema, cf. ROSS, Alf. Directives and norms. New York: Hu-

manities Press, 1968.  
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 Cf. SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, pp. 148-153. Virgílio Afonso da Silva não admite a possi-

bilidade de uso da autonomia privada num sopesamento. No entanto, o conceito de autonomia se refere ao li-

vre exercício de competência normativa por particulares, e é inegável que esta é uma parcela importante da 

fruição da liberdade no Estado moderno, devendo, portanto, ser tratada como um valor positivado e ponderá-

vel do ordenamento jurídico. 
57

 Note-se que aqui não entram em consideração características das partes, como posição financeira, ou grau de 

instrução, ou a assimetria de poder econômico entre elas, apesar de estas características poderem constituir 

indícios de falseamento da autonomia privada. Além disso, é necessário considerar que a segurança jurídica 

provavelmente também estará sendo afetada nesse tipo de caso, em proporção direta a extensão do período de 

produção de efeitos do negócio até o momento de sua impugnação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Tendo sido elucidados os conceitos utilizados no desenvolvimento deste trabalho, 

com a superação da noção proposta por Alexy de que princípios e regras são categorias 

separadas por uma diferença qualitativa no modo como são aplicados, e, mais 

importantemente, refutando-se a própria noção de que regras são sempre aplicadas em caráter 

“tudo ou nada” e que princípios precisam, necessariamente, ser aplicados como mandamentos 

de otimização, a análise desenvolvida caminhou para a definição dos limites dos princípios 

constitucionais fundamentais. 

Nesse ponto, foi demonstrada que a concepção mais ampla possível dos princípios 

fundamentais possui o mérito de tornar impor uma fundamentação racional adequada sempre 

que um princípio for ameaçado de restrição, o que deverá ser justificado com base na 

efetivação de um princípio contraposto, através da aplicação do procedimento de verificação 

da proporcionalidade utilizado na teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. Em 

seguida, esse procedimento foi explicado com base em exemplos detalhados, para que, ao fim, 

fosse realizada uma explanação sobre como a aplicação de princípios fundamentais em casos 

envolvendo particulares não apresenta peculiaridades além daquela representada pela 

necessidade de se levar em consideração que entes particulares são, desconsiderando alguns 

casos excepcionais, vinculados somente de forma negativa, e não positiva. Isso significa dizer 

que somente suas ações podem violar princípios constitucionais, ao contrário do Estado, que 

exige também o controle constitucional de suas omissões. 

Espera-se que, assim, a exposição desenvolvida, tenha cumprido seu propósito 

declarado de oferecer uma análise crítica da teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy, 

elucidando a sua aplicabilidade em casos envolvendo particulares, e propondo uma 

compreensão mais profunda dos casos de aplicação através do uso generalizado do conceito 

de normas atribuídas em todos os pontos do trabalho. Com isso, buscou-se, oferecer uma 

melhor compreensão do tema da aplicação de princípios constitucionais, cuja relevância, 

atualmente, é inestimável, em razão do reconhecimento generalizado da força normativa de 

todas as disposições constitucionais. 
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