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A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA 

IGUALDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Tarcísio Germano de Lemos Filho1 

Salustino David dos Santos Andrade2 

 

INTRODUÇÃO 

As exigências de superação de desigualdades, afirmação de direitos fundamentais e a 

progressiva invocação de matérias não previstas nitidamente no ordenamento, podem propiciar o 

surgimento de uma geração de juízes que, a título de suprirem essa crescente demanda social de 

forma satisfatória, acabem por invadir esfera de competência alheia às suas atribuições 

constitucionais. 

Firma-se, por outro lado, uma forte tendência, patrocinada pela própria magistratura 

brasileira, que busca estimular a solução de litígios fora da esfera jurisdicional, através de meios 

alternativos como a mediação, a conciliação e a arbitragem, retirando dos ombros do Judiciário a 

responsabilidade de se perpetuar como único canal disponível para a solução dos conflitos 

interindividuais3.  

A proposta de minimização do papel jurisdicional na pacificação dos conflitos implicaria, à 

primeira vista, a existência de mecanismos ou instituições que se mostrassem confiáveis e 

                                                        
1
 Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, professor de Direito Processual Civil do curso de graduação 

em Direito pela Unianchieta, Jundiaí-SP, Mestre em Direito Processual Civil pela PUCCAMP. Advogado. E-mail: 
tarcisiof@germanodelemos.com.br. 

2
 Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (Brasil). Doutorando em Direito Constitucional Comparado pela 

Università Degli Studi di Perugia (Itália). Mestre em Assessoria Jurídica de Empresas pela Universidade Politécnica de Madrid 
(Espanha). Pós-graduado em Direito de Empresas pela Universidade Politécnica de Madrid. Pós-graduado em Administração 
Pública Internacional pelo Instituto Nacional de Administração (Portugal). Especialista em Administração Pública pela 
Universidade Politécnica de Madrid. Graduado em Línguas e Administração pelo Instituto Superior Politécnico de São Tomé e 
Príncipe. Bolsista CAPES. E-mail: saludavi@hotmail.com; lindosalu@gmail.com 

3
 José Renato Nalini magistrado que preside o Tribunal de Justiça de São Paulo, notoriamente a mais assoberbada Corte nacional, 

registra, quanto  a essa problemática que “[...]dia chegará em que o sistema, hoje saturado, mergulhará num caos sem retorno. 
Assim como já está a acontecer com o trânsito, numa cultura do automóvel particular, em detrimento do transporte público, as 
soluções serão traumáticas. Quem pode já escapa à rede insustentável do Judiciário. Grandes capitais não podem se submeter 
ao tempo da Justiça convencional, a menos que pretendam instrumentalizá-la a seus interesses, quando o objetivo é 
procrastinar, indefinidamente, o momento de honrar as obrigações assumidas. NALINI, José Renato. Acesso à Justiça: balanços e 
perspectivas. Revista de Direito. Jundiaí: Unianchieta, 2011. Ano 11, Número 16.Edição Especial, p. 18. E-book. Disponível em: 
<http://www.portal.anchieta.br/revistas-e-livros/direito/pdf/direito19.pdf>. Acesso em 24 jan. 2015 
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acessíveis à uma parcela expressiva da população. A confiabilidade resultaria da constatação de 

que igualdade e legalidade não cederiam à mera pretensão de eficiência do serviço que a 

atividade estatal não logrou suprir, enquanto que a acessibilidade estaria garantida pela remoção 

de obstáculos culturais e econômicos ao exercício pleno da cidadania pelas vias alternativas 

disponibilizadas. 

Sob uma segunda abordagem, tem-se que a postulação em favor dessa grande parcela da 

população, que não confia ou não tem acesso a outro meio de solução de conflitos que não seja o 

Judiciário, acaba gerando, no mais das vezes, decisões com forte matiz política e ingredientes 

paternalistas4, em que a igualdade aparece como direito fundamental a ser prestigiado.   

Ambas as posições podem se mostrar vulneráveis, já que tendem, paradoxalmente, à 

concentração e à dispersão do poder, em prejuízo da própria estrutura e vocação pluralista do 

sistema, onde o direito de acesso ao Judiciário constitui direito fundamental, com a mesma 

importância que desfrutam a legalidade e a segurança jurídica. 

Relevante, a respeito do tema, o fato do Código de Processo Civil já aprovado pelo 

Congresso e em vias de ser sancionado, dar ao juiz, em seu artigo 8º5, poderes para solucionar a 

lide mediante critérios principiológicos. Em vista disso, a preservação da igualdade, ao mesmo 

tempo em que deverá guiar-se pelos precedentes já firmados sobre a matéria em debate, não 

poderá abdicar de um sistema de controle que impeça a invasão e o enfraquecimento da 

competência legislativa e da segurança jurídica6. 

O tema propõe-se, portanto, a uma análise abreviada dos limites em que a atuação 

jurisdicional, direcionada a critérios de justiça e efetivação de princípios constitucionais, enfrenta a 

igualdade em particular, dentro das atribuições funcionais que lhe são cometidas e as perspectivas 

que se apresentam diante da nova codificação processual, cujas propostas abrem espaço a 

decisões judiciais com maior conteúdo valorativo. 

                                                        
4
 [...]“sobre a dor concreta, o prejuízo real, o interesse machucado de qualquer parte em juízo, incidirá a vontade da lei, de acordo 

com a orientação filosófica, ideológica ou mesmo idiossincrática do juiz”. NALINI, José Renato. Acesso à Justiça: balanços e 
perspectivas. Revista de Direito, p.18. 

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 
eficiência”. BRASIL. Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PL Senado 166/2010. Texto aprovado no Senado em 16 de 
dezembro de 2014.Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116731>.       
Acesso em 24 jan.2015. 

6
 “[...] argumentar significa pressupor que a justiça da ordem está na delimitação da competência da autoridade como condição da 

autonomia dos sujeitos e de sua igualdade perante a lei, não importa, primariamente, quais sejam os seus conteúdos”. FERRAZ 
Jr., Térsio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 7ªed. São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 324 
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O método utilizado na fase de investigação foi o indutivo7, no tratamento dos dados foi o 

cartesiano8, e no relato dos resultados que se consiste neste ensaio, a base lógica é também, 

indutiva. As técnicas empregadas foram a do referente9, da categoria10, do conceito operacional11 

e da pesquisa bibliográfica12 e documental, esta última, pelo fichamento e pela via eletrônica. 

 

1. IGUALDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO E NA SUA APLICAÇÃO: 

A limitação do poder é uma das características primordiais do chamado Estado 

Democrático de Direito, cujas bases se legitimam na representatividade outorgada pela soberania 

popular àqueles o exercem13.  

Dentro de tais premissas, o texto constitucional traz os alicerces que irão nortear e 

delimitar a atuação estatal, traduzindo-se na positivação de valores que compreendem os 

chamados “direitos fundamentais do homem”, que espelham “as garantias de uma convivência 

digna, livre e igual de todas as pessoas”14, surgindo a igualdade dentre os direitos individuais 

enunciados no artigo 5º do texto constitucional15. 

                                                        
7
 O método indutivo consiste em “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 

percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011, p. 86. 

8
 O método cartesiano, segundo Cesar Luiz Pasold, pode ser sintetizado em quatro regras “[...] 1. duvidar; 2. decompor; 3. ordenar; 

4. classificar e revisar. Em seguida, realizar o Juízo de Valor.”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e 
prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 204. Categorias grifadas em maiúscula no original. 

9
 Denomina-se referente “[...] a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance 

temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia 
da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 54. Negritos no original. 

10
Entende-se por categoria a “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD, Cesar 

Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 25. Negritos no 
original 

11
Por conceito operacional entende-se a “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito 

de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”.PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria 
e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011,p. 198. 

12
Pesquisa bibliográfica é a “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. 

Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 207. 

13
 [...]”a constituição assume-se e é reconhecida como “direito superior”, como “lei superior”, que vincula, em termos jurídicos e 

não apenas políticos, os titulares do poder. Através da subordinação ao direito dos titulares do poder, pretende-se realizar o fim 
permanente de qualquer lei fundamental- a limitação do poder.” CANOTILHO, JJ. Gomes. Direito Constitucional e garantia da 
Constituição.7ª.ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 1440. 

14
 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3ª.ed. São Paulo:  Malheiros Editores, 2007, p. 56. 

15
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: BRASIL. Constituição Federal. 5 de outubro de 1988. Texto consolidado até a Emenda 84, de 3/12/ 2014. Diário Oficial 
da União - Seção 1 - 5/10/1988, P1.Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 24 de janeiro de 2015. 
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Esses direitos são protegidos pela proibição imposta ao Estado de promover intervenções 

que os comprometam, como restam assegurados positivamente mediante a disponibilização de 

meios que permitam a sua restauração, caso venham a ser violados16. 

Doutrinariamente, adotou-se a classificação dos direitos fundamentais em gerações, 

conforme a ordem histórica em que restaram constitucionalmente acolhidos. Assim, a liberdade 

estaria compreendida na primeira geração, abrangendo os direitos civis e políticos, enquanto que 

a segunda geração abarcaria os direitos econômicos, sociais e culturais, contexto em que a 

igualdade teria especial relevância17.  

Por fim, além das duas precedentes, uma terceira geração é apontada por Alexandre de 

Moraes18, em que despontariam os direitos de solidariedade ou fraternidade, de natureza difusa, 

nos quais teriam assento, dentre outros, “o direito ao meio ambiente equilibrado e a uma 

saudável qualidade de vida”, denominados por  Canotilho19 como “direito dos povos”.  

À parte o interesse histórico e metodológico que a precedência cronológica de cada uma 

das categorias de direitos fundamentais possa despertar, fato é que interagem em um plano 

harmônico, “até porque os direitos individuais, consubstanciados no artigo 5º, estão 

contaminados de dimensão social, de tal sorte que a previsão dos direitos sociais, entre eles, e os 

direitos de nacionalidade e políticos lhes quebra o formalismo e o sentido abstrato”20. 

Os princípios de primeira e segunda dimensão, portanto, dentro dessa perspectiva de 

interação e harmonização, apresentam-se como os pilares da soberania popular, na medida em 

que a garantem e ao mesmo tempo a instrumentalizam, “mediante o reconhecimento do direito 

de igualdade (perante a lei e de oportunidades), de um espaço de liberdade real, bem como por 

                                                        
16

 “Direitos à proteção e direitos de defesa foram contrapostos porque os primeiros são direitos a ações positivas, e os segundos, a 
ações negativas”[...]”O primeiro é um direito em face do Estado a que ele se abstenha de intervir, o segundo é um direito em 
face do Estado a que ele zele para que terceiros não intervenham. A diferença entre o dever de se abster de intervir e o dever de 
cuidar que terceiros não intervenham é tão fundamental e repleta de consequências que, pelo menos do ponto de vista da 
dogmática, qualquer relativização nessa diferenciação é vedada” ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 2008 p. 456 

17
 CANOTILHO, JJ. Gomes. Direito Constitucional e garantia da Constituição, p.386. 

18
 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 30ªed. São Paulo: Editora Atlas, 2014,  p. 29 

19
 “Neste sentido se fala de solidarity rights, de direitos de solidariedade, sendo certo que a solidariedade já era uma dimensão 

“indimensionável” dos direitos econômicos, sociais e culturais. Precisamente por isso, preferem hoje os autores falar em três 
dimensões de direitos do homem (E.Riedel) e não de “três gerações”. CANOTILHO, JJ. Gomes. Direito Constitucional e garantia 
da Constituição, p. 387. 

20
 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição, p. 59. 
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meio da outorga do direito à participação (com liberdade e igualdade)”21. 

Aponta-se, por outro lado, que a terceira dimensão, consubstanciada na fraternidade, seria 

o ponto de equilíbrio protetivo e restaurador dos dois primeiros: 

A condição basilar que deve se estabelecer em qualquer Sociedade que se denomina fraterna é 

“levar a Liberdade e a Igualdade a conviverem” e a Fraternidade “se revela como condição e 

princípio regulador de ambas”. A ausência da Fraternidade no cenário político impede que a 

Liberdade e a Igualdade se manifestem ao mesmo tempo e essa é a dificuldade que precisa ser 

suprida
22

. 

A igualdade, como um direito fundamental de segunda geração,  insere-se, portanto, 

dentro de “um conjunto de padrões que não são regras”, mas que constituem “um padrão a ser 

observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social 

considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou de equidade, ou alguma outra 

dimensão de moralidade”23. 

A igualdade perante a lei se revela, em tal ênfase da dimensão dos direitos fundamentais, 

como um elemento de “justiça na distribuição de oportunidades e no desenvolvimento das 

possibilidades individuais e na participação do cidadão na política econômica e social do país”24.  

Ao mesmo tempo, a igualdade não implicará uma proposta de resultados iguais para todos, 

em termos de distribuição de riquezas ou de oportunidades. Em verdade, o conceito irá abranger 

as próprias desigualdades que a sociedade multifacetária contemporânea registra, o que implica o 

respeito às características específicas dos grupos minoritários que se acomodam dentro dela . 

Assim, como bem recorda Zanetti25, “a moderna reflexão liberal sobre igualdade é, em suma, uma 

                                                        
21

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional.11ªed.Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p.61. 

22
 BRANDÃO, Paulo de Tarso e SILVA, IIdete Regina Vale da. Fraternidade como categoria política. Revista Eletrônica Direito e 

Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.7, n.3, 3º quadrimestre de 2012. 
Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791. Acesso em: 3 fev.2015. 

23
 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36. 

24
 “Il “principio di differenza” di Rawls esprime in forma filosoficamente sofisticata un’esigenza di giustizia;diseguaglianze ingiuste a 

livello socio-economico, interferendo con l’eguaglianza delle opportunità, non fanno emergere i talenti, in altre parole ostacolano 
il libero sviluppo della personalità di ciascuno.In particolare, possono interferire con quel principio cardine del nostro sistema 
politico, che è il principio della partecipazione democratica. Questi sonno esattamente i concetti che si leggono nel secondo 
comma dell’art. 3 della Costituzione; le diseguaglianze “impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effetiva 
partecipazione di tutti i lavoratti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. ZANETTI, Gianfrancesco. 
EGUAGLIANZA. Eguaglianza. In: BARBERA, Augusto (Org.). Le basi filosifiche del costituzionalismo.12°ed.Roma-Bari: Laterza 
Editori, 2012, p. 64. 

25
 “Trattare le persone come eguali significa far sì che a ognuno sia permesso di usare, per i suoi progetti di vida,  non più di una 

quota eguale delle risorse accessibili a tutti; non significa una eguaglianza “di risultato”, cioè eguale ricchezza- o eguale  povertá - 
per ognuno.  Eguaglianza tra i cittadini-individui significa inoltre, nel pluralismo etico delle moderne società multiculturali, 
riconoscimento e tutela dei gruppi minoritari del quali va rispettata la specifica “differenza”.  L’odierna riflessione liberale 
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reflexão sobre os limites da igualdade”. 

Esse confronto entre igualdade e desigualdade é que permite, dentro da estrutura 

democrática constitucional, instituir mecanismos de controle que impeçam que a lei trate de 

forma diferente os iguais, mas que também, na mesma proporção, “trate igualmente aqueles que 

objetivamente têm diferentes posições sociais, econômicas e culturais”26. 

Pretende-se, em tais parâmetros, que na elaboração da lei o legislador somente introduza 

desigualdades que se baseiem em uma causa concreta e que não sejam resultantes de sua 

vontade arbitrária. De outra banda, há que se considerar que, se a abstração e generalidade da lei 

evitam a concessão de privilégios concretos, “ somente a aplicação da própria lei mediante 

critérios equitativos é que se impedirá injustiça substancial”27. 

A utilização desses critérios implicará, inevitavelmente, o resguardo de outros princípios 

constitucionais de igual relevo e que não podem restar deslocados dentro do sistema, o que 

demanda segurança e sintonia com a ordem jurídica e com interpretação adequada à função 

social da lei, porque essa é uma exigência dela própria28. 

De qualquer modo, as constituições democráticas contemporâneas necessitam da 

igualdade como componente indispensável à sua própria existência, ao passo que a igualdade 

somente se corporifica e se efetiva dentro da estruturação do Estado Democrático de Direito, 

irradiando-se na aplicação da norma jurídica em qualquer circunstância29. 

                                                                                                                                                                                        
sull’eguaglianza è, insomma, sempre anche una riflessione sui “limiti dell’eguaglianza”. ZANETTI, Gianfrancesco. Eguaglianza. In: 
BARBERA, Augusto (Org.). Le basi filosifiche del costituzionalismo. p. 65. 

26
“ In questo nuovo quadro, sconosciuto allo Stato liberale di Diritto del Diciannovesimo secolo, si lede il principio di uguaglianza non 

solo trattando diversamente gli uguali, ma anche trattando in modo uguale coloro che oggetivamente hanno diverse posizioni 
sociali, economiche, culturale. La legislazione dello  Stato democratico e sociale dal Novecento non può dunque essere tutta 
riconducibile al modello rivoluzionario della legge generale e astratta”. FIORAVANTI, Maurizio. Costituzionalismo.Percorsi della 
storia e tendenze attuali.1°ed.Roma-Bari:Laterza Editori, 2009, p. 131. 

27
 Non per caso, è questo, del sindacato sulla legge arbitraria, uno dei principali filoni dell’odierno controllo di costituzionalità, che 

come tale opera perciò su un duplice versante: quello che mediante la generalità e l’astrattezza della legge evita il constituirsi di 
concreti privilegi, ma anche quello que mediante un’applicazione in senso equitativo della stessa legge evita ingiustizie 
sostanziali, uniformità inconsapevoli delle diferenze”. FIORAVANTI, Maurizio. Costituzionalismo.Percorsi della storia e tendenze 
attuali, p131. 

28
“[...] pelo fato de as normas constitucionais não deverem ser aplicadas mediante a simples exaltação dos valores aos quais se 

acham referidas, como se tais valores fossem por si só evidentes no que diz com seu conteúdo e alcance (basta ver, em caráter 
ilustrativo, o que ocorre no que diz com o uso retórico e mesmo panfletário da dignidade da pessoa humana e da própria 
proporcionalidade), sendo sempre necessária uma fundamentação intersubjetivamente controlável, não basta somente 
identificar os valores em jogo, mas construir e lançar mão de critérios que permitam aplica-los racionalmente”. SARLET. A 
eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, pp. 402:403. 

29
 La Costituzione ha bisogno dell’uguaglianza per esistire como Costituzione democrática, e reciprocamente la ugluaglianza ha 

bisogno della Costituzione per realizzarsi.Senza principio di uguaglianza non c’è Costituzione e viceversa.Il nesso è per noi così 
autoevidente, così forte e stringente, da sembrare quasi naturale e necessario. FIORAVANTI, Maurizio. Costituzionalismo.Percorsi 
della storia e tendenze attuali, p.105. 
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2. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS: 

O enfoque das decisões judiciais com forte componente constitucional deve compreender, 

em primeiro lugar, os fundamentos em que se firma o processo, enquanto atividade estatal 

exercida com a colaboração e no interesse das partes.  

Ao traçar a tutela constitucional do processo, registra Dinamarco30 que “a Constituição dita 

regras fundamentais e princípios a serem observados na construção e no seu desenvolvimento 

empírico”.  Ao lado disso, “ é miniatura do Estado democrático de Direito, por ser construído em 

clima de liberdade e igualdade dos litigantes, os quais são tratados segundo as regras da 

isonomia”31. 

Não há que se confundir, em tais circunstâncias, a tutela constitucional do processo com a 

constitucionalização das decisões, pois a primeira envolve o “conjunto de normas constitucionais 

processualmente relevantes para o julgamento das chamadas causas cíveis ou civis”(direito 

constitucional processual civil), tendo como objeto de estudo  os “princípios e regras de natureza 

processual positivados na Constituição(direito constitucional processual)”32. 

Já a constitucionalização das decisões decorre das transformações que sofreu a atividade 

jurisdicional, por conta justamente da relevância política que a ela passou a ser emprestada e a 

necessidade consequente de se dar vazão a demandas que exigem atividade valorativa do juiz, em 

padrões que abrangem conceitos não apenas jurídicos, mas também sociais e econômicos. 

A partir do esgotamento do Direito Natural, em um contexto histórico que predominou 

com vigor até o século XVIII e que defendia a tese da existência de uma ordem de valores 

conhecíveis através da razão e que, portanto, “lex injusta non est lex”, surge o positivismo, 

concebendo o Estado como resultado da vontade dos homens (Rousseau; Locke), estando o poder 

vinculado à norma que o outorgou.   

Aperfeiçoado pelas contribuições de Kelsen, com sua Teoria Pura do Direito33 e por Hart, o 

                                                        
30

 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo.1ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. Pp. 438:452.  

31
 A despeito de entender que a decisão judicial seja um momento valorativo, frisa o professor paulista que tem o juiz seu limite na 

lei, “não competindo ao Poder Judiciário impor os seus próprios critérios de justiça ou de equidade”. Mas se o texto tem mais de 
uma intepretação razoável, “é dever do juiz optar pela que melhor satisfaça ao sentimento social de justiça, do qual ele é o 
portador”. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, p. 452. 

32
 CANOTILHO, JJ. Gomes. Direito Constitucional e garantia da Constituição, p. 966. 

33
 José Rodrigues de Oliveira Neto aponta, de modo bastante objetivo, que Kelsen sustentou que a validade de uma norma “não 

decorre simplesmente do fato de ter emanado de um agente, mas de um agente que tenha competência conferida por uma 
norma a qual vincula o agente e o indivíduo que está obrigado a cumpri-la”. OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues de. A 
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positivismo tem como principal proposta o de apartar a moral do direito e de identificar um poder 

soberano com capacidade de exercer a coação vinculada à norma, sob o ponto de vista de sua 

validade34. 

Desenha-se, entretanto, a partir da segunda metade do século XX, o que se identificou 

como sendo resultado da inclusão aos textos constitucionais de valores morais, dando margem a 

uma constitucionalização do direito, não mais no sentido de se dar forma ao Estado, mas de 

propiciar conteúdo programático às suas ações35. 

Vem então o pós-positivismo ou constitucionalismo, que passa a entender que o direito não 

pode se resumir a uma realidade já final, enquanto simplesmente produto de uma autoridade 

regularmente investida, mas também como uma prática social que incorpora uma pretensão de 

correção e justificação, em que elementos valorativos se sobrepõem ao autoritarismo, com base 

em princípios constitucionais36. 

Essa pretensão de correção e justificação parte do pressuposto de que a inclusão de 

argumentos morais no direito e, portanto, valorativos, é uma prática necessária e não meramente 

contingencial, nos casos que exigem decisão com base na estrutura aberta do direito positivo.  

Assim, conjugam-se elementos que abrangem conveniência, costume e moral, onde 

prepondera a busca da correta distribuição e compensação, no sentido de dar a cada um o que é 

seu, distribuindo bens e estabelecendo relações entre objetos ou coisas (pena e culpa, dano e 

                                                                                                                                                                                        
estrita legalidade como limitador democrático da atividade jurisdicional. Revista de Ciências Jurídicas Pensar. Fortaleza, 
Universidade de Fortaleza – Unifor, v. 16, n. 2, jul. /dez. 2011. p. 533-534,  

34
 BOBBIO propôs três critérios de valoração da norma: a) sob o ponto de vista da sua justiça; b) do ponto de vista de sua validade; 

c) do ponto de vista da sua eficácia.  

Sob o primeiro aspecto, observa que deverá ser levada em consideração a sua correspondência com valores ideais que inspiram um 
ordenamento jurídico, sublinhando que se trata de um problema deontológico do direito. No que pertine à sua validade, a 
questão não será saber se é justa, mas se emanada de autoridade a tanto intitulada para produzi-la, se não foi ab-rogada por 
outra norma ou se é compatível com outras normas do sistema. Já quanto à sua eficácia é o problema é de ser ou não seguida 
pelas pessoas a quem é dirigida, cuidando-se de problema comportamental, sendo um problema fenomenológico do direito. 
BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. 5ª.ed.revista.Tradução: Ariane Bueno Sudatti e Fernando Pavan Baptista. São Paulo: 
Edipro, 2014, pp; 47-50.  

35
 JOSÉ AFONSO DA SILVA reconhece que, na concepção de Kelsen, a Constituição seria apenas norma pura, puro dever-ser, sem 

qualquer pretensão a fundamentação sociológica, política ou filosófica Aduz, entretanto, que “A Constituição é algo que tem, 
com forma, um complexo de normas (escritas ou costumeiras); como conteúdo, a conduta humana motivada pelas relações 
sociais (econômicas, políticas, religiosas, etc.), como fim, a realização dos valores que apontam para o existir da comunidade; e  
finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo”. SILVA, José Afonso da. Curso de direito 
constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 41. 

36
“El Derecho no puede verse exclusivamente como una realidad ya dada, como producto de una autoridad (de una voluntad), sino 

(además y fundamentalmente) como una práctica social que incorpora una pretensión de corrección o de justificación. Ello 
implica un cierto objetivismo valorativo; por ejemplo, asumir que los derechos humanos no son simplemente convenciones, sino 
que tienen su fundamento en la moral (en una moral universal y crítica, racionalmente fundamentada). ATIENZA, Manuel 
Rodrigues. Curso de argumentación jurídica.1ª edição. Madrid: Editorial Trotta S.A., 2013, p. 29. 
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restituição, prestação e contraprestação). 

Nessa linha, a pretensão de correção, ao propor  distribuição e compensação alinhadas, 

abarca conceitos de justiça, o que demanda uma “conexão metodológica ou teórico-

argumentativa necessária entre direito e moral”, a ser extraída das propostas constitucionais37.  

Fala-se, por outro lado, em um “constitucionalismo global”, na medida em que 

determinados valores são universais, como generalizado é o conceito de justiça, de sorte que os 

princípios que agregam garantias e direitos individuais ultrapassam os próprios conceitos de 

soberania e de território, aos quais se atrela o Estado juridicamente organizado. 

Em tal plano de ideias, a proteção que se empresta a esses valores e o grau de assimilação 

que a cultura contemporânea deles se reveste, acabam ultrapassando as fronteiras territoriais e se 

convertem em postulados universais no campo jurisprudencial.  

Tal fenômeno propiciaria o aparecimento, ainda que embrionário, de uma “jurisdição supra 

estatal”, baseada em uma orientação global única, quando necessária a resposta a demandas que 

envolvam a incidência dos “metaprincípios” da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação 

da lei38. 

A propósito, a busca da igualdade, por sua própria essência, mostra-se como o caminho 

mais adequado ao rompimento de limites territoriais, pois traz consigo “à superação de barreiras 

que levam ao confinamento do indivíduo ao “status” natural de língua, religião, etnia, conforme 

padrões de tempo e lugar”39. 

O fato é, entretanto, que ao tratar de temas que envolvem princípios constitucionais, o 

                                                        
37

 “. Las cuestiones de correcta distribución y correcta compensación son cuestiones de justicia. Y las cuestiones de justicia son 
cuestiones morales. Con ello, la pretensión de corrección establece una conexión metodológica o teórico-argumentativa 
necesaria entre derecho y moral. La pretensión de corrección jurídica no es en modo alguno idéntica a la pretensión de corrección 
moral, pero incluye una pretensión de corrección moral”. ALEXY. Robert. La institucionalización de la justicia. 2ª ed, ampliada. 
Tradução de José Antonio Seoane, Eduardo Sodero e Pablo Rodriguez.Granada: Editorial Comares, 2010, pp. 40-41 

38
 Esiste ormai un patrimonio di contenuti fondamentali che si riscontrano con notevole ricorrenza nelle costituzioni statali oggi 

vigenti:per esempio, l'uguaglianza e la non discriminazione degli essere umani, la loro dignità e il divieto di trattamenti 
degrandanti, la protezione delle minoranze, i diritti di libertà classici i diritti sociali[...]principi che operano nel quadro dei 
metaprincipi della ragionevolezza e della proporzionalità della lege.Dall'interpretazione di questi principi, quando la 
giurisprudenza si ispiri a comuni orientamenti, può progressivamente andare formandosi un minimo comune denominatore 
costituzionale ultrastatale, "amministrato" da giurisdizioni costituzionali locali, dove si possano trovare risposte comuni a 
questioni aventi ripercussioni generali.ZAGREBELSKY, Gustavo.La legge e la sua giustizia.Bologna, Il Mulino, 2008, p.397. 

39
 Lo stesso cammino dell uguaglianza è, nella sostanza, un infinito abbattimento di frontiere, di superamento di confini che 

chiudevano(e troppe volte ancora chiudono) la persona negli status personali, nell'etnia, nella lingua, nella religione, e via 
elencando secondo i tempi e luoghi[...] A questa diversa dimensione dei diritti, a questo nuovo spazi e "territori", non si addicono 
operazioni di restaurazione o la utopie regressive nelle quali si manifesta una imbarazzante incapacitá di "mettere a fuoco" il 
mondo. RODOTÁ, Stefano. Il diritto di avere diritto. 1°.ed.Roma-Bari: Laterza Editori, 2012, pp.20 e 27. 
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intérprete irá avançar sobre opções que transcendem o que se posta como meramente jurídico e 

que terão forte componente ético-valorativo. A questão que surge, pois, implica a constatação de 

que “juízes não são eleitos para tomar decisões e escolher valores que vinculem a conduta dos 

cidadãos, senão para aplicar decisões previamente estabelecidas pelo sistema democrático”40.    

Interpretar valores é uma forma de visualizar o mundo sob a ótica subjetiva e empírica, 

dando aparentemente aos juízes a responsabilidade de imprimir ao sistema normativo uma 

seriedade não visualizada pelo legislador, na medida em que desprezarem sistematicamente a 

regulamentação infraconstitucional, pautando suas decisões por critérios meramente 

valorativos41. 

A consolidação de um sistema assim estruturado implicaria, em primeiro lugar, fortalecer 

um segmento do poder estatal em detrimento dos demais, já que o processo legislativo e as 

políticas públicas estariam sempre sujeitas à ratificação jurisdicional, abalando a regra das 

competências e do equilíbrio entre elas. 

Por outro lado, a segurança jurídica42 daí esperada segue diretamente atrelada à bagagem 

cultural e empírica dos magistrados, cuja formação e recrutamento ocorrem em condições de 

notória competitividade, sem espaço para valores imediatos envolvendo igualdade e 

solidariedade, ainda mais em um mundo globalizado, onde há que se compreender direitos aos 

quais muitas vezes não nos vinculamos cultural, social e politicamente43. 

Tal diagnóstico provoca o debate sobre os meios delimitativos da atividade jurisdicional, o 

que é matéria em pauta não só no Brasil, como na Itália44 e demais sistemas não integrantes da 

                                                        
40

 VIEIRA, Oscar Vilhena. Discricionariedade Judicial e Direitos Fundamentais.  Disponível em :  
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/oscarvilhena/vilhena_discricionalidade.html. Acesso em 10 fev. 2015. 

41
 “A ênfase no controle da constitucionalidade das leis, por exemplo, enfraquece os elementos da positividade e da orientação ao 

bem comum ao desconfiar da política ordinária como instrumento apropriado para o estabelecimento dos compromissos em 
nome da sociedade. O Neoconstitucionalismo parece partir da ideia de que os parlamentares agem imbuídos apenas de 
interesses privados e que há uma moralidade externa à política que pode ser consultada pelos juízes”. GALVÃO, Jorge Octávio 
Lavocat. O neoconstitucionalismo e o fim do Estado de Direito.1ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 271. 

42
 Para Canotilho, a segurança jurídica, elemento essencial ao Estado de Direito, se desenvolve em torno dos conceitos de 

estabilidade e previsibilidade, pois as decisões dos poderes públicos, “[...] não devem poder ser arbitrariamente modificadas, 
sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes”. No que diz 
respeito à previsibilidade, escreve que “[...] exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos 
jurídicos dos actos normativos” CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 264 

43
 “Oggi, la tutela costituzionale pretende di accentuare la comprensione dele diversità dei sogetti.Oltre al tradizionale conflitto tra i 

diritti dei cittadini  si affacia una nuova disparità:quella caratterizzata dal riconoscimento  degli “diritto degli altri”, di chi non 
appartiene alla nostra tradizone cultural, politica e sociale”. AZZARITI, Gaetano.Il costituzionalismo moderno puó sopravvivere? 
1°.ed.Roma-Bari:Editori Laterza, 2013,p.84. 

44
 “Nel dibattito italiano, infatti, si è riscoperta una antitesi profonda tra il político e la legge, tra la democrazia e il giudizio, e le fonti 

stesse della loro legittimazione. Se la democracia è il voto popolare come che sia espresso, il governo della legge da parte di una 
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common law, para que se reconheça nele um modelo de “poder negativo, cuja legitimação reside 

no maior caráter cognitivo possível”, o que exige “uma responsabilidade ainda mais consciente da 

cultura jurídica na elaboração de uma correspondente epistemologia do juízo”45. 

Sob esse prisma é que se fará a análise abreviada de exemplos esparsos do princípio da 

igualdade no campo jurisprudencial, em caráter objetivo e sem a filtragem que um 

posicionamento ideológico poderia propiciar, procurando-se entrever em que medida a segurança 

jurídica restaria observada em cada caso.  

 

3. A IGUALDADE VISTA PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

Falar da igualdade como princípio enfrentado pela jurisprudência brasileira significa 

registrar, como premissa ao tema, que o acesso à ordem jurídica é um pressuposto de igualdade. 

Ao estabelecer o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal 46 , dentre os direitos 

fundamentais, que “a lei não poderá excluir de apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de 

direito individual”, há que se considerar que desse princípio emana o direito a uma prestação 

negativa, no sentido de que ao Estado compete proteger o indivíduo de qualquer obstáculo 

legislativo ao acesso jurisdicional. 

Isso não exclui, entretanto, também o direito a uma ação positiva, de modo sejam 

assegurados meios que propiciem a efetiva prestação jurisdicional a todos quanto dela 

necessitem47. 

A propósito, Canotilho48 registra que a abertura constitucional da via judiciária “visa 

                                                                                                                                                                                        
magistratura indipendente diventa una tirannide. D'altra parte se la legge ha un senso, l'appropriazione  di essa da parte del 
vincitore  del momento, e il suo uso interessato, non può che apparire come un scandalo”.MONATERI, Pier Giuseppe.I confini 
della legge. Sovranitá e governo del mondo. 1°ed.Torino: Bollati Boringhieri Editori, p. 135. 

45
 FERRAJOLI, Luigi. O constitucionalismo garantista e o estado de direito.In: FERRAJOLI, Luigi. STRECK, Lenio Luiz. TRINDADE, André 

Karam (Org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo.Porto Alegre:Livraria do Advogado Editora, 2012, 
p.p.237/238. 

46
BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 

Acesso em 24 jan. 2015. 

47
 “O pleno acesso à Justiça requer o redimensionamento das atribuições estatais, das formas tradicionais de representação jurídica 

e dos instrumentos assecuratórios. De fato, com a planificação social, embora desejável, ainda parece um sonho distante, faz-se 
indispensável a assistência judiciária gratuita para garantir aos hipossuficientes pleno acesso à Justiça. Por outro lado, com o 
desenvolvimento de metas de direitos interindividuais, que se estendem a toda a coletividade, foi preciso conceber novas 
formas de representação jurídica e ações coletivas tendentes a viabilizá-los”. PUCCINELLI JÚNIOR, André. Curso de direito 
constitucional. 2ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 254.  

48
 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição,  p.277  
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garantir uma melhor definição jurídico-material das relações entre Estado-cidadão e particulares-

particulares” e, ao mesmo tempo, assegurar uma defesa dos direitos “segundo os meios e 

métodos de um processo juridicamente adequado”. Considera, igualmente, a relevância do 

reforço que lhe empresta o princípio da efetividade dos direitos fundamentais, proibindo a sua 

inexequibilidade ou eficácia por falta de meios judiciais.  

No plano das decisões, o direito à igualdade de acesso exige leitura compatível com a 

igualdade assegurada na sua aplicação como direito fundamental dentro do processo cognitivo 

jurisdicional, respeitados os limites do que se afirma juridicamente possível e impedindo-se que o 

apego principiológico elimine a normatividade infraconstitucional e autorize a invasão de esferas 

de competência. 

Questão relevante, portanto, à guisa de preservação do direito de igualdade, está no fato  

da possibilidade jurídica ser irrestrita porque irrestrito o direito de acesso ao Judiciário, ou se a 

aplicação do princípio seria obtida por elementos balizadores da atividade jurisdicional e que lhe 

serviriam de delimitação. 

A decisão judicial, portanto, somente atenderia a tais pressupostos se integrada pela 

vinculação ao ordenamento jurídico, mesmo que passível de mais de uma interpretação, e às 

limitações impostas à sua condição de atividade estatal. Além disso, a sua produção deveria vir 

legitimada, como já apontado, por critérios de participação efetiva das partes, em grau de 

igualdade. 

Dentro da fórmula constitucionalista que se propõe a preencher os espaços vazios do 

direito positivo, as possibilidades jurídicas são concebidas a partir da proposta de se distinguir 

princípios de regras e de se encontrar uma forma de convivência entre elas, dentro do campo 

normativo49. 

Jurista inserido em uma realidade social e jurídica adstrita ao sistema da common-law50, 

                                                        
49

 Para Alexy, “o ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja 
realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida 
devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito 
das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou 
satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. 
Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção 
entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau- Toda norma é ou uma regra ou um princípio. 
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, pp. 90-91.  

50
 “O common law, também denominado “case law”, é um corpo de princípios, precedentes e regras, que busca sustentação não em 

regras fixas, mas em princípios voltados para a justiça, a razão e o bom senso, determinados pelas necessidades da comunidade 
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Dworkin concebeu o direito como algo em constante recriação (working in progress), como 

método determinante da interpretação jurídica e o propósito da moralidade política que deve 

orientar essa atividade. 

A sua proposta de integridade, em que o conteúdo do direito depende de interpretações 

cada vez mais refinadas de uma mesma prática jurídica, em coerência com a história legal e o 

sistema de princípios ético-políticos, busca evitar a discricionariedade judicial do que denominou 

de “resposta certa” (one right answer)51. 

Assim, “conferindo legalidade a uma disposição legal e permitindo o acesso ao direito, a 

coerência é a chave para a “resposta certa”, funcionando como um argumento a favor da 

plausibilidade de certas soluções interpretativas. Para que uma resposta seja a correta, deve ser 

determinada de maneira inequívoca pela coerência que a irá ligar ao sistema legal: uma decisão 

judicial será válida se se integrar na coerência da prática judicial considerada como um todo”52. 

Nada obstante as contribuições de Dworkin advenham de um sistema sem correspondência 

no sistema brasileiro, são apontadas como inspiradoras da decisão tomada pelo Supremo Tribunal 

Federal, no recurso extraordinário 597.28553, que julgou constitucional o sistema de cotas no 

acesso ao ensino, com base em seus argumentos sobre o caso Sweatt, em que a Universidade do 

Texas negava a admissão de alunos negros, sob o argumento de que o seu regimento só previa o 

ingresso de alunos brancos. 

                                                                                                                                                                                        
e pelas transformações sociais, partindo-se do pressuposto de que tais princípios devem ser suscetíveis de adaptação às novas 
condições, interesses, relações e usos impostos requeridos pelo progresso da sociedade” TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A 
jurisprudência como fonte do direito e o aprimoramento da magistratura. Revista Brasileira de Direito Processual. Belo 
Horizonte, ano 15, n. 59, p. 200 

51
 “Para Dworkin (2000, p. 237), a decisão de casos difíceis é mais ou menos como “esse estranho exercício literário” (do caso 

literário em cadeia, ou a chain novel). Tal similitude é mais evidente quando os juízes examinam e decidem casos do common 
law, em que nenhuma lei ocupa uma posição central na questão jurídica e a argumentação jurídica gira em torno de quais regras 
ou princípios estariam “subjacentes” às decisões tomadas no passado, por outros juízes, sobre casos semelhantes” OLIVEIRA, 
Marcelo de Andrade Cattoni de . Dworkin: de que maneira o direito se assemelha à literatura? Revista da Faculdade de Direito 
UFMG, Belo Horizonte, n. 54, p.91-118, jan./jun. 2009. 

52
 “A chain novel concebida por Dworkin ‘só alcançaria funcionamento pleno nos casos da common law (o que comprometeria de 

alguma maneira a sua validade como teoria geral), pois para a interpretação do statue law, continua a considerar o elemento 
gramatical como o limite da interpretação, o que não é nenhuma novidade”. Diante disso, conclui que Dworkin iniciou esse 
empreendimento porque pretendia combater a carga de discricionariedade (alegadamente) contida no modelo tradicional. “E, 
em vez de combater a arbitrariedade da decisão judicial, introduzida pela discricionariedade conferida ao juiz, vai fazer depender 
grande parte da prática judicial ao bom senso e arbítrio do juiz, continuando a existir a arbitrariedade sob o nome de 
integridade”. RODRIGUES, Sandra Marinho.A  interpretação jurídica no pensamento de Ronald Dworkin: uma abordagem. 
Coimbra: Almedina, 2005, p. 157. 

53
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso Extraordinário 597.285. Plenário, 09.05.2012. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 

DJ Nr. 53 do dia 18/03/2014. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=597285&classe=RE>. Acesso em 
11 fev.2915. 
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Outra via às possibilidades jurídicas desenvolvidas por Dworkin e Alexy surge das análises 

feitas por Ferrajoioli54 em relação a essa polarização entre princípios e regras, uma vez que 

entende incertas e heterogêneas tanto a noção de princípio quanto o significado e consistência 

conceitual da própria distinção, até porque sugere que as características da indeterminação, da 

generalidade e até mesmo da ponderabilidade “às vezes se apresentam nas regras em algumas 

ocasiões ainda mais do que nos princípios”. 

Tece, a partir daí, a sua crítica ao que chama de “excessiva dimensão empírica associada à 

noção de ponderação”, que afirma “tão dilatada que chegou às formas mais variadas de 

esvaziamento e de inaplicação das normas constitucionais, tanto no nível legislativo como no nível 

constitucional”55. 

Para o jurista italiano, o caminho estaria na adoção da Constituição como paradigma, 

subordinando os juízes e o legislador aos princípios nela inseridos. Assim, afastando-se as lacunas 

e os consequentes espaços para a discricionariedade, técnicas normativas e garantias 

constitucionais limitariam o arbítrio e impediriam que os juízes criassem direito56. 

Ao discorrer sobre a igualdade, Ferrajoli defende que a sua aplicação efetiva impõe a 

“avaliação do caso concreto e a valoração de suas circunstâncias em face desse princípio é que irá 

permitir a motivação adequada da decisão a ser tomada”57. 

Nessa linha é que o Supremo Tribunal Federal solucionou questão proposta no recurso 

extraordinário n. 658.312/SC58, interposto por rede de supermercados do Estado de Santa 

                                                        
54

 FERRAJOLI, Luigi. O constitucionalismo garantista e o estado de direito.In: FERRAJOLI, Luigi. STRECK, Lenio Luiz. TRINDADE, André 
Karam (Org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo, pp.34:36. 

55
 FERRAJOLI, Luigi. O constitucionalismo garantista e o estado de direito.In: FERRAJOLI, Luigi. STRECK, Lenio Luiz. TRINDADE, André 

Karam (Org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo, p.62 

56
  Ferrajoli guia-se, como proposta, pela necessidade de ser elaborada uma teoria da argumentação, em que o raciocínio jurídico 

teria capacidade suficiente para reduzir o arbítrio e reforçar a racionalidade das decisões. As possibilidades jurídicas no âmbito 
argumentativo, portanto, seriam aferidas a partir da margem de discricionariedade ou de arbítrio de que se serviria o juiz no 
instante em que decide preenchendo lacunas ou interagindo com os princípios e as regras, independentemente de qualquer 
uma das linhas teóricas por aqui resumidamente enfrentadas. A partir dessa discricionariedade, a possibilidade jurídica do 
pedido enfrentaria limitações em maior ou menor grau.  

57
 Contro l'idea corrente che l'equità si opponga a la legalità come una sorta di suo "corretivo", ho infatti caratterizzato l'equità 

semplicemente como le comprensione e la valutazione delle circonstanze di fatto-individuali, esistenziali e irrepetibili -che fanno  
di ciascun fatto, una situazione e una persona differenti da tutti gli altri, pur se tutti normativamente ed astrattamente previsti 
come “uguali”.FERRAJOLI, Luigi. Dodici questioni intorno a Principia juris.In:ANASTASIA, Stefano(A cura di).Diritto e democrazia 
nel pensiero di Luigi Ferrajoli.1°ed. Torino: G.Giappichelli Editore, 2011, p.198. 

58
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 658.312.Tribunal Pleno. Relator Ministro Dias Tóffoli. Sessão de 27 de 

novembro de 2014. Acórdão eletrônico dje-027  divulgação09-02-2015  publicação. 10-02-2015. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28igualdade%29&base=baseAcordaos&url=http://tiny
url.com/m3o7fpa>. Acesso em 10 fev.2015. 
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Catarina, em que se alegou a inconstitucionalidade de dispositivo da Consolidação das Leis do 

Trabalho, que prevê jornada de trabalho diferenciada para homens e mulheres. 

Decidiu a Corte que “o princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a verificação da 

correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento 

desigual”. Diante disso, concluiu: 

A Constituição Federal de 1988 utilizou-se de alguns critérios para um tratamento diferenciado entre 

homens e mulheres: i) em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do 

mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, 

administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho; ii) 

considerou existir um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da 

menor resistência física da mulher; e iii) observou um componente social, pelo fato de ser comum o 

acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho – o que é uma realidade e, 

portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma.  

Conforme a fundamentação do acórdão, “esses parâmetros constitucionais são 

legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para 

ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação 

das diferenças”. 

Cumpre destacar que o julgamento não visualizou lacunas na lei que estivessem por exigir a 

integração valorativa, sendo relevante o fato do relator ter se posicionado em prestígio do 

princípio “in dubio pro legislatore”, para ele, “uma regra de preferência quando há zona de 

penumbra quanto à constitucionalidade ou não de uma decisão discricionária adotada pelo 

legislador”59. 

Na hipótese, não se avançou sobre outra esfera de competência por uma suposta omissão 

ou falta de clareza por parte do legislador: antes disso, o posicionamento adotado foi no sentido 

de que a norma deve ser preservada em sua substância, se não há evidências de sua 

inconstitucionalidade60. Em existindo, cumprirá à Corte deixar de aplica-la, sem  investir-se na 

                                                        
59

 “Dúvida não há de que a Constituição Federal de 1988 representou um marco contra a discriminação da mulher, inclusive nos 
ambientes laboral e familiar. No entanto, não vislumbro motivos para que se utilize desse argumento para eliminar garantias que 
foram instituídas por escolha do legislador, dentro de sua margem de ação. Ainda que existisse alguma dúvida - o que não 
ocorreu com este Relator – na espécie caberia a aplicação do “forema” in dubio pro legislatore, que, para alguns doutrinadores, 
como García Amado (apud PULIDO, Carlos Bernal. El neoconstitucionalismo a debate. Bogotá: Instituto de Estudios 
Constitucionales, 2006, p. 17), é, em verdade, uma regra de preferência quando há zona de penumbra quanto à 
constitucionalidade ou não de uma decisão discricionária adotada pelo legislador”. 

60
 Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não 

podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio 
em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. 
Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a 
converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental 
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função de legislador. 

Direcionamento oposto teve o Supremo Tribunal Federal, no resultado da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 54)61, que tratou dessa possibilidade jurídica de 

praticar algo que, em abstrato, é tido como delito, não investiu, em seus argumentos, sobre a 

legalidade, tornando licita figura típica penal.  

Entendeu-se que o caso seria típico de sopesamento por omissão legislativa, com grande 

influência, ao que consta, do pensamento de Dworkin62naquele julgamento, mas não deixa de ver 

que aí, o legislador não se omitiu, mas proibiu. 

O prognóstico, portanto, é que se sucedam ações sob os mais variados fundamentos 

constitucionais, como a igualdade e a dignidade humana, onde o juridicamente possível passe a 

não ter mais visíveis os seus contornos, em face de uma argumentação que se mostre às vezes 

verdadeira, às vezes falsamente coerente com o sistema. 

Certamente terá a Corte que enfrentar questões como o direito extensivo ao aborto às 

prisioneiras ou por miserabilidade absoluta, diante dlo precedente havido no caso do anencéfalo, 

o que exigiria o sopesamento entre os princípios da dignidade humana, da igualdade e da 

legalidade, ou, no mínimo, uma integridade com o precedente apontado. 

Não menos provável é que, em nome da igualdade, tenha o Supremo Tribunal Federal que 

decidir com base no resultado da ação direta de inconstitucionalidade 4.277 e da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental 132, ambas da relatoria do Ministro Ayres Brito, em se 

estabeleceu o chamado “o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional 

implícito e expressão de uma idéia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa 

                                                                                                                                                                                        
do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador 
negativo. Precedentes.” BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Segunda Turma, AI 360.461-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgamento em 6-12-2005, DJE de 28-3-
2008.Disponívelem:<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1>.Acesso em: 19 fev.2015. 

61
 EMENTA: ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. Considerações. 

Feto Anencéfalo – Interrupção Da Gravidez – Mulher – Liberdade Sexual E Reprodutiva – Saúde – Dignidade – Autodeterminação 
– Direitos Fundamentais – Crime – Inexistência. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto 
anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal.  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
ADPF 54. Relator Ministro Marco Aurélio de Mello.Plenário 12 abr 2012.DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 30/04/2013 - ATA Nº 58/2013. 
DJE nº 80, divulgado em 29/04/2013 .Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2226954>.Acesso em: 19 fev.2015. 

62
 Disse o acórdão que “ Baseado numa outra percepção do professor Dworkin sobre uma leitura moral da Constituição, é preciso 

verificar-se que efetivamente o bem jurídico aqui em eminência é exatamente a saúde física e mental da mulher e a 
desproporcionalidade da criminalização do aborto levado a efeito por uma mulher sofredora, pobre, com a patologia do feto 
anencefálico”. 
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humana”63. 

Nesse âmbito, a igualdade poderá ser invocada para dirimir relações jurídicas pouco nítidas 

ou mesmo proibidas pela legislação infraconstitucional no âmbito do direito privado, abrangendo 

temas, por exemplo, como os impedimentos matrimoniais, tudo em função do recentemente 

descoberto “direito à felicidade”. 

Em verdade, o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado várias facetas no 

enfrentamento de questões principiológicas, notadamente no campo da igualdade, pautando-se 

às vezes pela ênfase na prestação negativa, enquanto que em outras circunstâncias, ditadas pelo 

tema de ocasião, mostra perfil eminentemente intervencionista. 

Não por acaso anota Eros Roberto Grau64, do alto de sua experiência como ex-integrante 

de nossa Corte Constitucional, que “a solução de conflitos entre princípios é praticada à margem 

do sistema, subjetivamente, discricionariamente, perigosamente”. Bem por isso, adverte que “a 

posição jurídico-teórica adotada pode não ser a nossa”, ou porque “se transformam esses juízes 

em instrumentos de detentores do poder”. 

Diante disso, o aplicador do Direito terá que dar-se conta da unidade da Constituição65, 

sem abdicar da segurança e da certeza, o que, evidentemente, inclui as normas restritivas, as 

bases dogmáticas da decisão e as metas do sistema, que permitem o controle da “mens legis”. 

 

 

                                                        
63

  “O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de 
desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com 
o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo 
dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou 
obrigado, está juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da 
“dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da 
felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da 
sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da 
privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade”. Parte da ementa. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 
4277. Pleno. Relator Ministro Ayres Brito, Sessão de 5/5/2011. DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 14 de outubro de 2011. ATA Nº 
155/2011. DJE nº 198, divulgado em 13 de outubro de 2011. Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADI&numero=4277&origem=A>. Acesso em:19 
fev.2015. 

64
 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direitos e os princípios). 6ªed.2ªtiragem. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2014, p.117. 

65
 “[...]uma constituição, da mesma forma que o ordenamento em geral, também conhece, do ângulo hermenêutico, a estrutura da 

ordem escalonada. O escalonamento é para a dogmática jurídica condição de unidade, que, por sua vez, garante ao ato 
interpretativo o respeito aos valores de segurança e de certeza. Conforme a tradição constitucionalista, sem essa unidade a 
constituição corre o risco de se tornar instrumento de arbítrio”. FERRAZ JR. Térsio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. pp. 
321:322 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preservação da igualdade, ao mesmo tempo em que deverá guiar-se pelos precedentes já 

firmados sobre a matéria em debate, não poderá abdicar de um sistema de controle que impeça a 

invasão e o enfraquecimento da competência legislativa e da segurança jurídica. 

Ao tratar de temas que envolvem princípios constitucionais, o intérprete irá avançar sobre 

opções que transcendem o que se posta como meramente jurídico e que terão forte componente 

ético-valorativo.  

No plano das decisões, o direito à igualdade de acesso exige leitura compatível com a 

igualdade também assegurada na sua aplicação como direito fundamental dentro do processo 

cognitivo jurisdicional, respeitados os limites do que se afirma juridicamente possível e 

impedindo-se que o apego principiológico elimine a normatividade infraconstitucional e autorize a 

invasão de esferas de competência. 

O Supremo Tribunal Federal tem demonstrado várias facetas no enfrentamento de 

questões principiológicas, notadamente no campo da igualdade, pautando-se às vezes pela ênfase 

na prestação negativa, enquanto que em outras circunstâncias, ditadas pelo tema de ocasião, 

mostra perfil eminentemente intervencionista no campo legislativo. 

A tomada de consciência dos limites da atividade jurisdicional e a compreensão da 

consistência das possibilidades jurídicas afastarão o arbítrio e permitirão que o Estado 

Constitucional de Direito não seja atingido em sua integridade. 
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