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RESUMO 

 

AMARO, B. P. Democracia e Diálogo Institucional. 2016. 124f. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Esta dissertação visa a estudar diferentes concepções de democracia, de modo a ressaltar a 

relevância do tema e inseri-lo no contexto histórico brasileiro. Para tanto, serão estudadas 

teorias procedimentais da democracia, proposta por autores selecionados (John Hart Ely, 

Jeremy Waldron e Robert Dahl), expondo as especificidades de suas teses, seu impacto no 

controle judicial de constitucionalidade, semelhanças trabalhadas por outros autores e as 

críticas proferidas aos referidos trabalhos. Serão, igualmente, apresentadas duas teorias 

substancialistas da democracia, estudando seus principais elementos e comparando-as 

especialmente para destacar as suas discrepâncias, bem como realizando um contraponto 

com a concepção procedimentalista. Finalmente, serão expostos modelos de democracia 

deliberativa, mediante as teses de Jürgen Habermas, Christopher Zurn e Carlos Santiago 

Nino, comentando-se suas vantagens e desvantagens. No último capítulo, propõe-se o 

diálogo institucional como medida de aperfeiçoamento democrático, explicando-se a sua 

natureza, as suas modalidades e formas de aplicação. Tratar-se-á, outrossim, do desenho 

institucional brasileiro, analisando-se as possíveis aberturas a mecanismos dialógicos, por 

meio de institutos já consagrados no direito constitucional brasileiro, a exemplo da 

interpretação conforme e modulação dos efeitos da decisão em controle de 

constitucionalidade, verificando-se decisões judiciais em que o diálogo institucional foi 

observado. Conclui-se que o incentivo ao diálogo deve ser expresso e contínuo, buscando 

estabelecer não a última palavra ou verdades absolutas, mas um esforço conjunto, com 

responsabilidades compartilhadas, do uso da razão pública em prol da máxima garantia de 

direitos constitucionais. 

 

Palavras-chave: Democracia. Procedimentalismo. Substancialismo. Deliberatividade. 

Diálogo Institucional. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

AMARO, B. P. Democracy and Institutional Dialogue. 2016. 124p. Dissertation (Masters) 

- Faculty os Law, University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

This thesis aims to study different conceptions of democracy, in order to emphasize the 

relevance of the subject and insert it in the Brazilian historical context. Therefore, 

procedural theories of democracy will be studied, proposed by selected authors (John Hart 

Ely, Jeremy Waldron and Robert Dahl), exposing the specifics of their thesis, their impact 

on judicial review, similarities to the work of other authors and criticism uttered to their 

theories. It will also present two substantialist theories of democracy, studying its main 

elements and comparing them especially to highlight their differences, as well as 

performing a counterpoint to the proceduralist design. Finally, deliberative democracy 

models will be exposed by the thesis of Jürgen Habermas, Christopher Zurn and Carlos 

Santiago Nino, commenting to their advantages and disadvantages. In the last chapter, 

institutional dialogue is proposed as a democratic improvement measure, explaining its 

nature, its types and forms of application. This study will also research on the Brazilian 

institutional design, analyzing the possible openings for dialogic mechanisms through 

institutions already established in the Brazilian constitutional law, like conforming 

interpretation and modulating the effects of the judicial review decision, verifying judicial 

decisions that led to institutional dialogue. It is concluded that the incentive to dialogue 

should be expressed and continuous, seeking to establish not an ultimate or absolute truth, 

but a joint effort, with shared responsibilities, in the use of public reason in favor of the 

maximum guarantee of constitutional rights. 

 

Key-words: Democracy. Proceduralism. Substantialism. Deliberation. Institutional 

Dialogue. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da democracia brasileira no século XXI levanta, quase de imediato, a questão do 

chamado ativismo judicial. Tem-se assistido a uma crescente supremacia judiciária, em 

especial por parte do Superior Tribunal Federal, na resolução de conflitos envolvendo 

direitos fundamentais e políticas públicas, com constante afastamento da disciplina 

normativa dada pelos Poderes Executivo e Legislativo. Considerando-se o cenário político 

nacional, em que se assiste a um grande descrédito da instituição parlamentar em virtude 

de escândalos de corrupção e crise de representatividade, o país vem se mostrando, de 

forma geral, tolerante a esta expansão dos poderes judiciais. Não obstante, a doutrina 

especializada tem, cada vez mais, revelado ansiedade com relação à legitimidade 

democrática dos magistrados para decidir, de forma quase final, sobre matérias públicas 

que envolvem direitos constitucionais, mormente na esfera coletiva. 

 

Luís  Roberto  Barroso (2008, p. 3 e ss.), nesse sentido,  aponta  três  causas  para  o  

fenômeno  que  se  vem  denominando  de ativismo  judicial  no  Brasil.  Em  primeiro  

lugar, a  redemocratização,  que culminou  com  a promulgação da Constituição Federal de 

1988, a qual fortaleceu o Poder Judiciário ao conferir amplas  garantias  à  magistratura,  

transformando-a  num  verdadeiro  poder  político, capaz  de fazer  valer  a  Constituição  e  

as  leis,  inclusive  em  confronto  com  outros  Poderes.  Em  segundo lugar, a 

constitucionalização abrangente promovida pela Carta Magna, que, ao regular diversos 

temas  sociais  e  econômicos,  teria transformado temáticas tradicionalmente políticas em 

questões, também, jurídicas.  Por  fim,  foi  adotado  um  extenso modelo  de  controle  de  

constitucionalidade,  englobando  tanto  o  sistema  de  controle  difuso norte-americano  

quanto  o  controle   concentrado  europeu,  permitindo  a  qualquer  juiz  a interpretação da 

Lei Maior frente ao caso concreto.  

 

Evidente, portanto, que foram conferidos ao Judiciário mecanismos de intensa participação 

na concretização de valores e fins constitucionais, ainda mais acentuados diante da atual 

crise de legitimidade  das  instituições  legislativas,  fundadas  na  tradicional  

representatividade  aferida através do voto. Com efeito, há uma ampla desconfiança, por 

parte da sociedade civil, com relação aos parlamentares eleitos, que não se submetem a 
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nenhum mecanismo de controle social e, consequentemente, afastam-se cada vez mais dos 

interesses dos representados. A extrema multiplicidade de partidos políticos, detentores do 

monopólio das candidaturas, e a fragilidade de  seus  programas,  vagos  de  modo  a  

angariar  votos  nos  mais  diversos  grupos  sociais,  tem favorecido a atuação do 

Judiciário e de entidades não estatais de representação da sociedade civil, que buscam 

incorporar instrumentos de deliberatividade em seus processos decisórios. 

 

A discussão não é nova. Teóricos da democracia ao redor do mundo já vinham, desde a 

década de 1970, apontando as dificuldades do agigantamento institucional do Poder 

Judiciário, muito notadamente nos Estados Unidos. Tem-se buscado, desde então, debater 

o que significa a própria democracia, bem como meios de balancear a defesa das garantias 

constitucionais e a tradicional supremacia parlamentar. Umas das abordagens mais 

promissoras alega que a atividade judicial, principalmente de controle de 

constitucionalidade, será melhor compreendida se interpretada conforme uma teoria 

institucional dialógica, que estimule a comunicação circular entre os Poderes. Nesse 

sentido, a decisão judicial seria parte de uma conversa construtiva e igualitária entre 

juízes, legisladores e administradores
1
acerca da apropriada proteção dos direitos 

fundamentais, em equilíbrio com outros interesses relevantes. 

 

A teoria dialógica, contudo, esbarra na necessidade de que Legislativo e Executivo 

disponham de meios e vontade política de responder às decisões judiciais em caso de 

discordância. A inércia parlamentar em questões sociais controversas, a exemplo do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo e aborto de fetos anencefálicos, revela uma 

aparentemente voluntária e patológica omissão em assuntos sobre os quais a manifestação 

ensejaria um alto custo político.   

 

Percebe-se, portanto, que a atual proeminência judicial relativa à interpretação 

constitucional não deriva apenas do fortalecimento de seu papel institucional promovido 

pelas Cartas contemporâneas, sendo também produto do exercício político da democracia, 

ainda mais acentuado nos países de modernidade tardia, marcados por aguda crise política 

e desenvolvimento incompleto do Estado Social. Destarte, não se pode falar somente numa 

usurpação de prerrogativas políticas por parte das Cortes, mas principalmente numa 

                                                           
1
 A expressão é de Christine A. Bateup (2006, p. 6). 
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progressiva deferência legislativa
2
 e mesmo executiva

3
 nesse sentido, tendência que 

necessita ser revertida, ao menos em certa medida, em prol do amadurecimento do Estado 

Democrático de Direito nacional. 

 

A teoria dialógica, nessa linha, associa-se a uma doutrina mais fluida da separação de 

poderes, em que a legitimidade para iniciar o diálogo acerca de questões político-

constitucionais pode migrar de uma instituição a outra, conforme a força argumentativa de 

determinados posicionamentos
4
 e a sensibilidade política a certas matérias, ainda que 

dentro dos limites intrínsecos ao desenho institucional esboçado pela Carta Magna
5
. A 

Corte não trabalha de forma hermética, reagindo às expectativas políticas e sociais
6
, de 

modo a confirmar reiteradamente sua legitimidade e garantir a eficácia de suas decisões. 

Com isso não se visa negar o papel eventualmente contramajoritário da Corte, mas 

                                                           
2
 O tema é tratado, ainda que de forma breve, por André Ramos Tavares: “Gostaria, neste ponto, de oferecer 

um exemplo ilustrativo, próprio da História brasileira recente, acerca dessa relação legislador-juiz. Nos 

últimos dez anos, o legislador federal (Congresso Nacional) aprovou uma série de leis que ampliaram os 

poderes do STF, atuando, portanto, como um legislador confiante no Judiciário. (...) Muitos desses temas 

foram, de certa maneira, indiretamente (e de forma questionável, em alguns casos, mas não em todos) 

‘delegados’ pelo órgão legislativo ao Judiciário, pois, como conclui Alessandro Pizzorno (1988: 12), livram 

os representantes eleitos de decisões que poderiam gerar consequências negativas para esses mesmos 

representantes, inviabilizando-os nas urnas. Basta considerar que alguns desses temas e das decisões judiciais 

que os acompanharam apresentam grande dissenso moral na sociedade.” (TAVARES, 2012, p. 23-24). 
3
 A matéria, ainda que relacionada ao contexto norte-americano, é objeto da obra de Keith E. Whittington, 

segundo a qual presidentes e líderes políticos contribuíram para o posicionamento elevado da Corte e 

encorajaram juízes a aceitar o papel de intérpretes supremos da Constituição. No original: “Political actors 

defer to the authority claims of the courts because the judiciary can be useful to their own political and 

constitutional goals, or at least because challenging the Court may be too politically costly.” 

(WHITTINGTON, 2007, p. 18) 
4
 Nesse sentido, Jacques Chevalier defende a existência de uma crise da modernidade jurídica, seja em países 

de tradição civilista seja em países de tradição common law, pela qual o direito não mais conta com uma 

legitimidade ab initio, sendo essencial legitimar-se por meio do exercício constante da razão prática, com 

consequente abandono da normatividade a quo em benefício de um modelo de normatividade ad quem. 

(CHEVALIER, 2009, p. 170). 
5
 Não se visa, deste modo, defender a invasão de competências legislativas pelo Poder Judiciário, cuja função 

criativa apenas deve ser exercida dentro dos limites interpretativos textuais. Objetiva-se, contudo, salientar 

que a atividade legislativa tem um compromisso constitucional com a efetivação de direitos fundamentais, o 

que torna legítima a sua provocação através de instrumentos de diálogo institucional, sempre que configurar-

se uma inércia prolongada e desarrazoada quanto a determinados direitos que dependam de regramento 

legislativo. Por isso, “a Corte pode testar seu espaço e estimular reações que, mesmo contrárias, têm o 

potencial de criar um ônus de razão pública sobre o Parlamento, que será obrigado a destampar a suposta 

neutralidade do status quo. Desafiar, prudentemente, o parlamento a deliberar nem sempre corresponde a 

uma ação ilegítima.” (MENDES, 2011, p. 232). 
6
 Nessa linha, Lee Epstein e Andrew D. Martin defendem que a opinião pública influencia os juízes 

constitucionais inclusive na medida em que tais juízes são parte do povo e submetem-se ao mesmo conjunto 

de influências que atinge a sociedade. No original: “Friedman posits that the Justices will bend to the Will of 

the People because the Court requires public support to remain an efficacious branch of government. Our 

analysis could be read to support this view, but it is equally consistent with another mechanism: that ‘the 

people’ include the Justices. On this account, the Justices do not respond to public opinion directly, but rather 

respond to the same events or forces that affect the opinion of other members of the public. Or, as Cardozo 

once stated ‘[t]he great tides and currents which engulf the rest of men do not turn aside in their course and 

pass the judges by’.” (EPSTEIN; MARTIN, 2010, p. 264). 
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meramente reconhecer o fenômeno informal de adaptação das instituições à realidade 

política que as cerca, de modo a estabelecer parâmetros normativos que regulem a atuação 

judicial em sede de controle de constitucionalidade, especialmente através do diálogo e da 

argumentação, respeitando-se as limitações interpretativas/criativas postas pelo texto 

normativo.  

 

Uma proposta sólida de diálogo institucional, ainda, será potencializada uma vez atrelada a 

uma concepção deliberativa de democracia, com ampla participação da sociedade civil, 

que garanta que os canais democráticos não apenas sejam procedimentalmente adequados, 

como também levem à máxima garantia de direitos fundamentais. As mais diversas 

acepções da democracia deliberativa convergem no que se refere à necessidade de aumento 

da participação política popular, não apenas por meio de canais institucionalizados 

consagrados – a exemplo do voto e da iniciativa de lei -, mas também via ativo debate na 

sociedade civil, através de associações, partidos políticos, mídias sociais, audiências e 

consultas públicas, orçamentos participativos, dentre outros.  

 

Com  efeito,  superada  a  concepção, ligada à Revolução Francesa,  de  que os  

representantes populares  agiriam  em  prol  do  bem  comum,  movidos  pela  razão  

universal, de  modo  que  a vontade  dos  representantes  traduziria  a  própria  vontade  do  

povo  (mandato-imputação), restou  evidente  que  os  parlamentares  eleitos  agem  em  

nome  de  certo  grupo  de  interesses, muitas vezes de caráter estritamente pessoal. O 

advento do sufrágio universal, ao conceder o direito  de  voto  a  todos,  permitiu  a  

multiplicação  de  partidos  políticos  organizados,  mas  sem programas  e  ideologias  

verdadeiramente  específicos,.  A  desconfiança  nas  instituições  legislativas,  preenchidas 

pelas   tradicionais   vias  eleitorais   pautadas   na   representação   indireta,   tem   

favorecido   a mobilização da sociedade civil em busca de novos mecanismos de 

participação direta, através dos quais exprimam integralmente sua cidadania. 

 

Nesse  sentido,  a  crise  de  legitimidade  de  representação é,  também,  uma  crise  do  

conceito tradicional de democracia, fundado numa noção meramente majoritário-

agregadora. As novas concepções  de  democracia  buscam,  justamente,  incorporar  

instrumentos  de  deliberatividade que possibilitem à população o exercício direto do poder 

político, de tal modo que expressem sua soberania não apenas quod titulum, mas também 

quoad exercitium.  
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Um dos maiores objetivos da deliberatividade é reduzir a margem de erro em decisões que 

versem sobre direitos fundamentais, assegurando que nenhuma instituição detenha a última 

palavra sobre seu significado, mas que, diversamente, sejam estabelecidas rodadas 

discursivas em que qualquer decisão é amplamente fundamentada, podendo ser rediscutida 

e posteriormente alterada acaso encontrados melhores fundamentos. A necessidade de 

soluções, por isso, implicaria em decisões temporárias, porém legítimas, que abram espaço 

para rediscussões futuras
7
. 

 

Outra relevante consequência é desenvolver uma cultura política ativa por parte dos 

cidadãos, de modo que cada indivíduo contribua expressamente para a formação do 

sistema de valores constitucionais. O compromisso e o respeito aos direitos fundamentais 

deve ser internalizado por todos, para que possam exprimir-se legitimamente no debate 

constitucional. Alcançar-se-á, desta maneira, um constitucionalismo que não se exaure no 

direito positivo que disciplina a estrutura governamental, mas que traduz os princípios e 

convicções essenciais da sociedade e do direito, alterando-se dinâmica e continuadamente, 

ao ritmo da evolução social. 

 

Destarte, para  a elaboração desta  dissertação,  optou-se  por  esmiuçar três definições de 

democracia, o que se mostra crucial para um dos objetivos do trabalho, que consiste  na  

defesa  de  um  modelo  de  democracia  deliberativa.  Serão investigados  os principais 

aspectos caracterizadores de cada modelo, bem como as suas principais falhas e críticas. 

Desta  forma,  foi  realizado  um  aprofundamento  teórico  de autores-chave,  que  

condensam posições  centrais  ao  redor  das  quais  gravitam  construções doutrinárias  de  

outros  autores.  

 

Nessa  linha,  o primeiro capítulo tratará do modelo procedimental de democracia, segundo 

a doutrina de três autores: John Hart Ely, pela sua clássica obra Democracia e 

Desconfiança:  uma  Teoria  do  Controle  Judicial  de  Constitucionalidade, uma  das  

                                                           
7
 No mesmo sentido, Conrado Hübner Mendes (2011, p. 33), para quem “dizer que a corte não tem a última 

palavra, já que as instituições estão dialogando e a história continua, não enfrenta a constatação óbvia de que 

nem todos os tipos de diálogo são aceitáveis na democracia e que cada decisão coletiva tem custos e efeitos 

que requerem justificativa adequada. (...) Há um momento em que a deliberação precisa se encerrar e abrir 

espaço para uma decisão em face de um desacordo persistente. Dentro do processo legislativo (ou mesmo 

num tribunal), isso se resolve pelo voto. Quando um desacordo persistente ocorre entre diferentes 

instituições, parece importante encontrar um caminho que o resolva, ainda que temporariamente”. 
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mais influentes  de  sua  geração;  Jeremy  Waldron,  pelo  enfoque  no processo  

legislativo,  com detalhamento  ímpar do princípio  majoritário; e Robert Dahl, pela 

sofisticação de sua tese, que  consegue  responder,  em  grande  medida,  às  críticas  

especializadas  e  que  manteve  seu formato original até a presente data
8
. 

 

O segundo capítulo trabalhará com o modelo substancial de democracia, tendo sido 

investigada  a  tradicional  obra  de  Alexander  Bickel, The  least dangerous branch: the 

Supreme Court at the Bar of Politics, pelo considerável impacto na produção doutrinária 

posterior; e a obra,  mais recente, de Ronald  Dworkin, pela extensão teórica,  que  abarca  

desde  a  ideação  da  noção  de  comunidade  até  a  relação  entre  direito  e moral,  

culminando  na  organização  de  um  arquétipo  democrático  comunitário.  As  teses,  a 

despeito  de  convergirem  relativamente   à  defesa  de  um   amplo  controle   judicial  de 

constitucionalidade, são, curiosamente, opostas no que se refere a um elemento essencial: a 

jurisdição  constitucional,  para  Bickel,  é  antidemocrática,  apesar  de  inevitável,  

enquanto Dworkin a considera fundamentalmente democrática.  

 

O terceiro capítulo, a seu turno, versará sobre a democracia deliberativa, tal como 

formulada por Jürgen Habermas, em Direito e Democracia, obra referência na matéria ao 

redor do globo; por Christopher Zurn, pelo trabalho meticuloso na harmonização entre 

constitucionalismo e democracia; e por Carlos Santiago Nino, pelas extensas reflexões 

acerca do construtivismo epistemológico e pela aproximação entre procedimentalismo e 

substancialismo. 

 

Por fim, o quarto capítulo tratará da concepção de diálogo institucional, suas modalidades 

e suas aplicações no contexto brasileiro. Estudar-se-á casos em que as instituições 

brasileiras utilizaram-se de instrumentos de diálogo, evidenciando-se a potencialidade da 

aplicação da teoria no país, bem como seus reflexos nos direitos fundamentais. Buscar-se-á 

demonstrar, assim, que o diálogo institucional, aliado a uma perspectiva deliberativa da 

democracia, tem o condão de otimizar resultados de quaisquer processos decisórios que 

impactem em direitos fundamentais, por trazer mais vozes ao debate, com constante 

aprimoramento das decisões institucionais. 

                                                           
8
 Os textos mais atuais do autor, falecido em 05.02.2014, mantiveram inalterado o núcleo central da tese, em 

prol  do  estabelecimento  de  um  modelo  ideal  de  democracia  (a  poliarquia)  mediante  o  oferecimento  

de determinadas condições.  
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CAPÍTULO I: O SUPERLEGISLADOR 

 

1.1 John Hart Ely: reforço representativo e cortes constitucionais 

 

John Hart Ely condensa a defesa de uma concepção procedimentalista da democracia na 

obra Democracia e Desconfiança: uma teoria do controle judicial de constitucionalidade, 

originalmente publicada em 1980. Principia evocando duas posições paralelas que vinham 

dominando as discussões em sede de controle de constitucionalidade nos Estados Unidos: 

de um lado, interpretativistas sugeriam a vinculação hermenêutica ao texto constitucional, 

mediante uma reconstrução histórica e de intenções e objetivos dos founding fathers
9
. De 

outro lado, não interpretativistas contrapunham a necessidade de reavaliação valorativa das 

normas constitucionais por intérpretes atuais
10

.  

 

Ambas as teses mostravam-se insuficientes. Em primeiro lugar, o interpretativismo não 

ofereceria resposta satisfatória ao dilema enfrentado pelo hermeneuta ao deparar-se com 

uma linguagem constitucional excessivamente aberta, que demanda uma complementação 

de significado por elementos que não estão, implícita ou explicitamente, ligados de forma 

estrita ao texto do dispositivo
11

. Em segundo lugar, a própria reconstrução da história 

legislativa mostrar-se-ia uma tarefa complexa e muitas vezes fadada ao fracasso, vez que 

                                                           
9
 Esclarecendo o tema, José Joaquim Gomes Canotilho leciona que “as correntes interpretativistas 

consideram que os juízes, ao interpretarem a constituição, devem limitar-se a captar o sentido dos preceitos 

expressos na constituição, ou, pelo menos, nela claramente implícitos. O interpretativismo, embora não se 

confunda com o  literalismo — a competência interpretativa dos juízes vai apenas até onde o texto claro da 

interpretação lhes permite —, aponta como limites de competência interpretativa a textura semântica e a 

vontade do legislador” (CANOTILHO, 1993, p. 175-176). Por sua vez, não interpretativistas “defendem a 

possibilidade e a necessidade de os juízes invocarem e aplicarem valores e princípios substantivos, princípios 

da liberdade e da justiça, contra atos da responsabilidade do legislativo em desconformidade com o projeto 

da constituição” (CANOTILHO, 1993, p. 177-178). 
10

 Embora Ely atribuísse certa compatibilidade entre não interpretativistas e ativistas judiciais, a questão não 

é pacífica. Oferecendo uma perspectiva distinta, Michael J. Perry (1994, p. 10-11) defende que uma visão 

interpretativista, vinculada à descoberta da intenção original dos legisladores, não implica automaticamente 

em passivismo e tampouco em ativismo (denominados pelo autor como, respectivamente, minimalismo e não 

minimalismo), embora considere desejável a existência do que considera um originalismo ativista.  
11

 Nesse sentido, Herbert L. Hart salienta que a abertura da linguagem jurídica é essencialmente inevitável, 

uma vez que um largo agrupamento humano dependeria, para a criação de uma espécie de controle social, de 

regras genéricas que formassem modelos de conduta padronizados. No original: “In fact, all systems, in 

different ways, compromise between two social needs: the need for certain rules which can, over great areas 

of conduct, safely be applied by private individuals to themselves without fresh official guidance or weighing 

up of social issues, and the need to leave open, for later settlement by an informed, official choice, issues 

which can only be properly appreciated and settled when they arise in a concrete case” (HART, 1994, p. 

130). Essa textura aberta do direito implicaria na existência de áreas de conduta que deveriam ser 

desenvolvidas pelos tribunais, ao julgar o caso concreto, privilegiando o equilíbrio de interesses à luz das 

circunstâncias específicas apresentadas. Por tal motivo, para o autor, os juízes teriam irremediavelmente 

grande discricionariedade na interpretação das leis.  
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diversas discussões constitucionais em seu estágio inicial não foram documentadas, ou o 

foram de modo parcial, dificultando a compreensão da totalidade dos pontos de vista em 

debate. Nesse sentido, a única intenção constituinte que se poderia conhecer com razoável 

grau de certeza é aquela que se expressa na própria linguagem constitucional, a qual, não 

obstante, nem sempre é clara.  

 

Para Ely, o interpretativismo conferiria excessivo poder aos legisladores de outrora, 

violando o direito de autogoverno do povo norte-americano que, num determinado 

momento histórico, vive a Constituição
12

. Isso significa que se operaria uma ruptura do 

princípio democrático, considerando-se que se estaria retirando dos cidadãos e 

representantes políticos atuais enorme parcela de influência e poder de decisão e discussão 

do texto constitucional segundo valores contemporâneos.  

 

Por sua vez, uma abordagem não interpretativista esbarraria na objeção mais elementar: a 

dificuldade de ser conciliada com a teoria democrática norte-americana, na medida em que 

os juízes não passam por nenhum processo de legitimação popular pela via eleitoral. Não 

por outro motivo, afirma Ely (2010, p. 7-8) que a invalidação de um ato político pela 

Corte, por fundamentos constitucionais, implica na rejeição de uma decisão legitimamente 

tomada pelos representantes populares, através de um processo judicial que não se submete 

a qualquer espécie de controle externo. Em suma, o problema e a função central do 

controle de constitucionalidade seriam a possibilidade de um órgão não eleito, sem 

qualquer grau de responsabilidade política significativa, prevalecer sobre um parlamento 

eleito pelo povo. 

 

Com efeito, o autor vincula a democracia estadunidense ao princípio majoritário, aduzindo 

que “o governo de acordo com o consentimento da maioria dos governados é o cerne do 

sistema norte-americano” (ELY, 2010, p. 12). Completa seu raciocínio ao indagar acerca 

da possibilidade de conciliação entre tal princípio e a proteção às minorias, que poderiam 

ter seus direitos extirpados na determinação da política governamental. Uma resposta é 

                                                           
12

 Sobre a temática, indaga Stephen Holmes acerca da legitimidade de a Constituição estadunidense, 

ratificada há dois séculos, influenciar tão fortemente a vida dos cidadãos atuais. No original: “Why should a 

constitutional framework, ratified two centuries ago, have such enormous power  over our lives today? Why 

should a minority of our fellow citizens be empowered to prevent amendments to the Constitution? Is judicial 

review, when based on a superstitious fealty to the intent of the Framers, compatible with popular 

sovereignty?” (HOLMES, 1993, p. 195). Conclui o autor que o constitucionalismo, sob tal perspectiva, 

mostra-se frontalmente antidemocrático. 
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oferecida tanto por interpretativistas quanto por não interpretativistas – para os primeiros, 

estes direitos deveriam ser apontados pela própria Constituição e apenas externados pelo 

intérprete; para os segundos, competiria ao Judiciário definir um plexo de direitos e 

princípios indisponíveis, ou seja, impassíveis de supressão pela maioria eleitoral.  

 

Ely considera tais respostas insatisfatórias por uma razão essencial: não haveria resposta 

certa para uma pergunta errada. De logo, questiona quais seriam estes direitos e princípios 

a serem resguardados da maioria política. Embora durante muito tempo tenha prevalecido 

a ideia de um direito natural, já há muito se tem rejeitado qualquer concepção universal da 

natureza humana, seja porque quaisquer princípios embasados nessa tese se mostrariam 

abstratos demais para serem aplicados, seja porque seriam muito concretos para revelarem-

se verdadeiramente universais.   

 

Quanto à possibilidade de direitos essenciais emanados da filosofia moral, embasada 

principalmente na teoria da justiça de John Rawls
13

, afirma o autor que não apenas não 

existe uma concepção única de tal filosofia – tampouco estariam os juízes necessariamente 

mais aptos a aplicá-la do que outros membros da sociedade. Nada haveria que 

comprovasse que os tribunais estão mais bem equipados para emitir juízos morais do que 

os legisladores
14

. 

 

Ely nega, nessa linha, a existência de um método da filosofia moral, passível de ser 

utilizado de forma unânime por todos os juízes. Em realidade, observa que se operaria 

“uma distorção sistemática na escolha de valores fundamentais pelos juízes, uma distorção 

                                                           
13

 Em A Theory of Justice, John Rawls constrói sua concepção de justiça como equidade a partir do que 

denomina posição original, em que os membros da sociedade entrariam em consenso acerca da adoção de 

um conjunto de princípios universais, em especial a liberdade e a igualdade. Posteriormente, em Justiça e 

Democracia, revisando seu posicionamento original face às críticas a sua pretensão universalista, o autor 

buscou afastar referências metafísicas para afirmar que sua teoria embasava-se apenas na filosofia política: 

“em resumo, a ideia é que, numa democracia constitucional, a concepção pública da justiça deveria ser, tanto 

quanto possível, independente de doutrinas religiosas e filosóficas sujeitas a controvérsias. É por isso que, na 

formulação de tal concepção, devemos aplicar o princípio de tolerância à própria filosofia: a concepção 

pública da justiça deve ser política, e não metafísica” (RAWLS, 2000, p. 202). Não obstante, persiste a noção 

de que “uma concepção política da justiça é uma concepção moral” (RAWLS, 2000, p. 203). 
14

 O ceticismo de Ely, no particular, é compartilhado por Carlos Santiago Nino, que considera a noção de um 

privilégio moral dos juízes uma expressão de elitismo epistêmico. No original: “la perspectiva usual de que 

los jueces están mejor situados que los parlamentos y que otros funcionários elegidos por el Pueblo para 

resolver cuestiones que tengan que ver com derechos, parece ser la consecuencia de cierto tipo de elitismo 

epistemológico. Este último presupone que, para alcanzar conclusiones morales correctas, la destreza 

intelectual es más importante que la capacidade para representarse y equilibrar imparcialmente los interesses 

de todos los afectados por la decisión” (NINO, 2003, p. 260). 
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que privilegia (...) os valores dos profissionais liberais da alta classe média, da qual provém 

a maioria dos juristas, dos juízes e também dos filósofos” (ELY, 2010, p. 78)
15

. 

 

Outrossim, rejeita a defesa da tradição como fonte de direitos e valores atemporais, 

entendendo que “não há consenso a ser descoberto e conhecido (e, caso pareça haver 

algum, isso apenas reflete a dominação de alguns grupos por outros)” (ELY, 2010, p. 84). 

Além disso, depreende que, ainda que se considerasse possível a obtenção de um consenso 

social sobre os princípios fundamentais de uma comunidade, o Legislativo seria mais 

qualificado para declará-lo do que as cortes judiciais, na medida em que é mais numeroso, 

mais diverso e mais representativo dos grupos de interesses sociais. 

 

Salienta Ely, ademais, que a compatibilidade do controle judicial de constitucionalidade 

com a teoria democrática era, desde os Artigos Federalistas (em especial o Federalist 78, 

de Hamilton
16

), relacionada à ideia de que a Corte, por não controlar as finanças públicas e 

depender da Administração para a execução de suas decisões, seria o poder mais inofensivo 

e, consequentemente, mais adequado a interpretar a Constituição. Entretanto, ao longo dos 

séculos, a influência das Cortes Constitucionais, com poucas exceções, teria crescido 

exponencialmente, sem que se criassem alternativas viáveis de controle. O controle do 

Congresso sobre os orçamentos dos tribunais, segundo o autor, jamais teve qualquer 

eficácia, e mesmo a possibilidade de overruling, quando o Parlamento afasta a decisão da 

Corte e mantém seu posicionamento originário, não teria sido utilizada nos Estados Unidos 

desde o século passado. Por sua vez, a possibilidade de emenda à Constituição leva certo 

tempo para ser processada, durante o qual o entendimento judicial seguirá prevalecendo, 

                                                           
15

 Michael Walzer, igualmente, alerta para a questão ao afirmar que a aristocracia e a elite intelectual 

comumente acreditam que aquilo que entendem como correto será mais facilmente realizado por juízes do 

que por legisladores. No original: “in ancient Athens, for example, citizens concerned about the legitimacy of 

a particular decision of the assembly could appeal from the assembly as a whole to a smaller group of 

citizens, selected by lot and empanelled as a jury. The jury literally put the law on trial, with individual 

citizens acting as prosecutors and defense attorneys, and its verdict took precedence over the legislative act 

itself. In this case, obviously, no special wisdom was claimed (…). More often, however, groups of this sort 

are constituted on aristocratic rather than democratic grounds” (WALZER, 1981, p. 387). 
16

 No original: “Whoever attentively considers the different departments of power must perceive that, in a 

government in which they are separated from each other, the judiciary, from the nature of its functions, will 

always be the least dangerous to the political rights of the Constitution; because it will be least in a capacity 

to annoy or injure them. The Executive not only dispenses the honors but holds the sword of the community. 

The legislature not only commands the purse, but prescribes the rules by which the duties and rights of every 

citizen are to be regulated. The judiciary, on the contrary, has no influence over either the sword or the purse; 

no direction either of the strength or of the wealth of the society; and can take no resolution whatever. It may 

be said to have neither force nor will, but merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of the 

executive arm even for the efficacy of its judgments” (HAMILTON, 2012, p. 225). 
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com todas as consequências que isso pode acarretar. De forma geral, conclui Ely, poder-se-

ia afirmar que a noção de um Judiciário independente está tão arraigada na cultura política 

norte-americana que, mesmo nas hipóteses em que autoridades públicas discordam do 

posicionamento da Suprema Corte, em regra submetem-se voluntariamente a ele em vez de 

buscar mecanismos de superação. 

 

Tampouco, prossegue Ely, pode-se dizer que procede o argumento de que as Cortes 

exerceriam certa automoderação por temer represálias populares, considerando-se que “a 

possibilidade da castração do Judiciário por meio de uma reação popular contra o controle 

de constitucionalidade pelos tribunais jamais se concretizou” (ELY, 2010, p. 63). 

 

Destarte, apresenta o autor sua própria teoria do controle judicial de constitucionalidade, 

orientada pelas noções de participação (participation-oriented approach) e 

representatividade (representation-reinforcing approach) e embasada em três argumentos. 

O primeiro consiste na ideia de que a escolha de valores substantivos deve ser feita 

mediante o devido processo legislativo, sendo que a Constituição garantirá, apenas, a 

justiça procedimental (devido processo em sentido estrito) e a ampla participação 

procedimental (devido processo em sentido amplo). Direitos substantivos específicos 

apenas poderiam ser judicialmente reconhecidos acaso explicitamente expostos na 

Constituição. 

 

O segundo argumento consubstancia a defesa de uma “abordagem do controle judicial de 

constitucionalidade que promova a representação – em contraposição à abordagem 

contrária, que busca proteger os valores” (ELY, 2010, p. 117), como mais adequada ao 

sistema norte-americano de democracia representativa. O terceiro argumento, a seu turno, 

atribui aos tribunais a função de garantir as regras do jogo, evitando a marginalização de 

grupos minoritários
17

 Nos processos políticos de decisão, considerando-se sua 

especialidade técnica e seu afastamento dos interesses e pressões comumente encontrados 

no seio legislativo. Tais características tornariam o Poder Judiciário institucionalmente 

melhor situado para revisar os processos de decisão política. 

 

                                                           
17

 Os grupos minoritários referidos pelo autor são aquelas minorias em persistente desvantagem política e que 

têm seus interesses sistematicamente violados pelos grupos majoritários, e não eventuais minorias eleitorais, 

que se agrupam na defesa de determinadas questões, mas que normalmente inserem-se no grupo majoritário, 

tendo, assim, seus interesses razoavelmente observados pela comunidade. 
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Assim, para Ely, a Constituição não promove, como regra, valores substantivos 

específicos, dedicando-se a garantir um justo procedimento de escolha de políticas públicas 

com ampla participação de diversos grupos de interesse, mormente mediante a expansão 

do direito a voto. A Carta Magna se destinaria, em suma, a dois temas fundamentais: “a 

garantia de um processo político aberto a todos, em condições de igualdade, e a 

consequente imposição aos representantes do dever de dedicar tanto à maioria quanto às 

minorias a mesma consideração e respeito” (ELY, 2010, p. 131). 

 

A fixação de valores substantivos, para Ely, deveria emanar do justo processo, raramente 

sendo determinado de maneira apriorística pela Carta Constitucional, principalmente em 

razão da evolução social, que constantemente altera princípios antes consagrados como 

fundamentais. Isso significa que as metas constitucionais, em especial a preservação das 

liberdades, seriam atingidas por via de proteções procedimentais, de tal modo que,“ao se 

fazerem escolhas substantivas, o processo de decisão estará aberto a todos, em condições 

de relativa igualdade, e os responsáveis pelas decisões cumprirão o dever de levar em 

consideração os interesses de todos os que serão afetados por suas deliberações” (ELY, 

2010, p. 133).  

 

Não haveria, portanto, uma determinação prévia, na Constituição, de quais direitos 

substanciais contariam com proteção permanente. Uma vez que a maioria jamais ameaçará 

seus próprios interesses, a Carta Maior busca somente assegurar que grupos minoritários 

não sejam sistemicamente excluídos dos processos políticos decisórios. Tais processos são 

então estruturados de modo a garantir a ampla representação de interesses, sem 

discriminações arbitrárias. 

 

Isso significa que à Constituição competiria definir processos legítimos, sendo os 

resultados substantivos determinados pela via política. O controle judicial de 

constitucionalidade abarcaria, pois, eventuais disfunções processuais, que impedissem o 

acesso de grupos de interesse ao “mercado político” (violação a direitos de participação) 

ou, ainda, situações nas quais alguma minoria se encontre prejudicada, com redução da 

proteção a seus direitos. Essencialmente, aos tribunais caberia assegurar a paridade de 

armas e o justo processo legislativo, bem como impedir violações à igualdade em prejuízo 

de minorias sistêmicas. 
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Ely atenta para o fato de que, em muitos casos, em especial aqueles que envolvem questões 

polêmicas, o Parlamento pode optar por não deliberar, de modo a evitar responsabilidade 

política pelo resultado. No entanto, não oferece resposta verdadeiramente satisfatória para 

o problema, afirmando meramente que “os tribunais deveriam assegurar não apenas que os 

administradores acatem as orientações vigentes da política legislativa (...) mas também que 

tais orientações sejam efetivamente fornecidas pelos legisladores” (2010, p. 177-178). Não 

indica, contudo, os meios pelos quais os tribunais poderiam cumprir tal papel. 

 

As críticas a Ely partem tanto de autores de base procedimentalista, como de autores 

substancialistas e mesmo de defensores da democracia deliberativa. Nesse sentido, 

Habermas, a despeito de sua teoria alicerçada na legitimidade procedimental, aponta uma 

contradição no raciocínio do autor: 

 

O ceticismo de Ely discorda, não somente de uma jurisprudência de 

valores, como também de uma interpretação dirigida por princípios, 

no sentido da interpretação construtiva de Dworkin. Ora, tal atitude 

não é consequente, na medida em que Ely tem que pressupor a 

validade de princípios e recomendar ao tribunal uma orientação por 

princípios procedimentais dotados de conteúdo normativo. O 

próprio conceito do procedimento democrático apoia-se num 

princípio de justiça, no sentido do igual respeito por todos. (…) 

Porém disso não resulta, de forma nenhuma, que os princípios que 

fundamentam a força de legitimação da organização e do 

procedimento da formação democrática da vontade, não sejam 

suficientemente informativos devido à sua natureza procedimental 

e que tenham que ser completados através de uma teoria 

substancial dos direitos. Tampouco se pode deduzir daí que tenham 

desaparecido outros argumentos para um enfoque cético em relação 

ao tribunal.  (HABERMAS, 1997, p. 328-329). 

 

Destarte, para Habermas, a doutrina de Ely mostra-se orientada por princípios, ainda que o 

autor os denomine procedimentais ou sequer os identifique como princípios. Concorda, 

porém, com a necessidade, expressa por Ely, de afastar uma compreensão paternalista do 

controle judicial de constitucionalidade, com base numa suposta supremacia racional do 

discurso jurídico, o qual não poderia substituir os discursos políticos, “que são talhados 

para a fundamentação de normas e determinações de objetivos, exigindo a inclusão de 

todos os atingidos” (HABERMAS, 1997, p. 329-330). 
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Crítica semelhante é oferecida por Ronald Dworkin (2001, p. 91). Inicialmente, questiona 

o autor a possibilidade de se diferenciar verdadeiramente a democracia como conceito 

processual e como conceito substantivo: caso se aceite, como propõe Dworkin, que os 

julgamentos sobre procedimento dependem, eles próprios, de julgamentos sobre 

substância, a teoria restaria inexoravelmente distorcida. 

 

Prossegue Dworkin (2001, p. 92) afirmando que a própria premissa de Ely, no sentido de 

que todos devem ser tratados com igual consideração, de forma a acessar de modo 

equânime os canais de discussão política, dependeria de uma avaliação substancial. Ou 

seja, a violação da igualdade defendida por Ely estaria sujeita à análise de interesses 

substantivos dos grupos prejudicados – a própria classificação de determinado grupo como 

uma minoria demandaria um juízo de valor sobre seu poder político, de uma concepção 

substantiva do que seja a igualdade política e a própria democracia. 

 

Este aspecto torna-se claro na distinção feita por Ely entre os negros e outras minorias 

sociais (ELY, 2010, p. 199-228). Enquanto reconhece que a discriminação racial afeta os 

direitos de igualdade de participação no processo político, Ely entende que o mesmo não se 

aplica às mulheres ou aos homossexuais, pois estes grupos estariam politicamente aptos a 

defender seus próprios interesses, sem necessidade de protecionismo das Cortes. Não 

bastaria, assim, a mera existência de uma minoria, mas também “que a minoria em questão 

realmente não possa entrar no ‘mercado’ pluralista e, portanto, sempre esteja do lado 

errado das classificações do Legislativo, por motivos que de certa forma são 

injustificáveis” (ELY, 2010, p. 205). 

 

O preconceito racial, para o autor, impediria que os negros formassem alianças políticas 

majoritárias, o que implicaria no constante desrespeito a seus direitos. Quanto aos 

homossexuais e às mulheres, não existiria qualquer bloqueio sistêmico, além da mera 

estereotipação, ao acesso à representação (ELY, 2010, p. 223). Se esses grupos não se 

organizam para lutar por seus interesses, isso não ocorreria porque sistemicamente não 

podem fazê-lo, mas por outros motivos quaisquer, sem relevância para a teoria 

democrática
18

. Isso significa que Ely considera como igualdade a igualdade de poder 

                                                           
18

 No original: “na verdade, talvez eu esteja errado em supor que, já que as mulheres agora têm condições de 

se proteger, elas de fato o farão, e que assim provavelmente não veremos no futuro o tipo de discriminação 

sexual oficial que vimos no passado. Mas se as mulheres não se protegerem da discriminação sexual no 
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político – apenas esta seria apta a ver-se judicialmente protegida. Qualquer igualdade de 

cunho substancial deveria ser garantida pelos próprios grupos interessados, no seio dos 

debates políticos
19

.  

 

Ao optar por uma concepção procedimentalista, tomando-a como correta, Ely faria, para 

Dworkin, uma escolha valorativo-substancial, de tal modo que “os juízes somente podem 

aceitar a teoria se aceitam as decisões de substância encerradas nela” (DWORKIN, 2001, 

p. 96). O fato de Ely considerar tal modelo mais confiável e legítimo, longe de pacificar a 

questão, apenas revela, no dizer de Lucas Borges de Carvalho (2007, p. 132), uma 

concepção positivista subjacente, no sentido de não haver racionalidade possível no âmbito 

dos valores. Os procedimentos legislativos confeririam racionalidade democrática às 

decisões políticas, o que não seria possível no âmbito dos procedimentos judiciais. 

 

Conforme realçado pelo autor, esta objetividade proposta por Ely é apenas aparente: 

“como resultado dessa falsa e aparente ‘objetividade’, obtém-se decisões técnicas e 

moralmente neutras, nas quais os juízes, sem assumir a responsabilidade por seus 

argumentos, ocultam do debate público os reais fundamentos de suas interpretações” 

(CARVALHO, 2007, p. 145). Não há qualquer prova cabal, contudo, de que esta 

interpretação seja constitucionalmente mais adequada – em realidade, a racionalidade do 

processo legislativo, que o tornaria mais apto à tomada de decisões políticas, é amplamente 

contestada, mormente no cenário brasileiro
20

.  

                                                                                                                                                                                
futuro, isso não ocorrerá porque elas não podem se proteger – e sim porque, por um motivo qualquer 

(discordância substantiva ou, mais provavelmente, por considerar que a questão não é prioritária), elas assim 

o terão decidido. Muitos condenariam os méritos dessa decisão, considerando-a ignorante; mas isso não é um 

argumento constitucional” (ELY, 2010, p. 228). 
19

É esta concepção que Dworkin considera inaceitável, porque fundamentada em critérios de distinção 

insatisfatórios. Nesse sentido, não haveria nada que indicasse o motivo pelo qual o preconceito racial seria a 

única ameaça ao tratamento igual no processo legislativo. “Se o Tribunal deve assegurar que as pessoas 

sejam tratadas como iguais nesse processo, não deve também, por essa mesma razão, anular leis que tornem 

ilegais os anticoncepcionais e as práticas homossexuais?” (DWORKIN, 2001, p. 96).  
20

 Como apontado por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “a crise da lei vem ligada à ‘falência’ dos 

Parlamentos como legisladores. É notório que os Parlamentos não dão conta das 'necessidades' legislativas 

dos Estados contemporâneos; não conseguem, a tempo e a hora, gerar as leis que os governos reclamam, que 

os grupos de pressão solicitam. As normas que tradicionalmente pautam o seu trabalho dão — é certo — 

ensejo a delongas, oportunidade a manobras e retardamentos. Com isso, os projetos se acumulam e atrasam. 

E esse atraso, na palavra do governo, no murmúrio da opinião pública, é a única e exclusiva razão por que os 

males de que sofre o povo não são aliviados. Nem estão os Parlamentos, por sua própria organização, em 

condições de desempenhar, lentamente mas a contento, a função legislativa. O modo de escolha de seus 

membros torna-os pouco frequentados pela ponderação e pela cultura, mas extremamente sensíveis à 

demagogia e à advocacia em causa própria. Os interesses não têm dificuldade em encontrar porta-vozes 

eloquentes, o bem comum nem sempre os acha. Por outro lado, o seu modo de trabalhar também é 
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O cerne das críticas a Ely estendem-se, ainda, a dois outros pontos essenciais. Em primeiro 

lugar, a adoção de um modelo aritmético de democracia, pelo qual “as decisões coletivas 

refletem uma mera conjunção estatística e ocasional de vontades particulares, sem 

representar algo em comum e sem representar algum tipo de integração comunitária mais 

profunda” (CARVALHO, 2007, p. 135)
21

. Por conseguinte, presume-se uma atuação 

individualista do corpo de cidadãos com base na ampla concorrência de interesses, 

prevalecendo aqueles se mostrem favoráveis à maioria, desde que não impeçam os direitos 

de acesso e participação de grupos minoritários ao processo político
22

. 

 

Por fim, Ely centra as discussões políticas no Poder Legislativo, relegando a segundo plano 

debates por vias não institucionalizadas pelas quais comumente se expressa a sociedade 

civil. “Essa concepção, por isso, torna-se vulnerável às críticas de Schmitt ao parlamento. 

Um modelo de democracia não pode ignorar a força dos acordos de bastidores e das 

influências econômicas que, muitas vezes, determinam quais decisões devem ser tomadas” 

(CARVALHO, 2007, p. 150). 

                                                                                                                                                                                
inadequado às decisões que deve tomar. Como, por exemplo, estabelecer um planejamento por meio do 

debate parlamentar?” (FERREIRA FILHO, 2012, p. 33). 
21

Tal crítica é esposada por diversos defensores da democracia deliberativa, sendo igualmente realçada por 

Christopher Zurn, para quem uma concepção deliberativa da democracia insiste que o bem comum dos 

cidadãos não pode ser determinado pela simples agregação da maior soma de preferências particulares 

suficientemente idênticas. Entende o autor que, ainda que no plano ideal, uma concepção de democracia deve 

englobar a noção de que as leis devem ser fruto de um razoável consenso entre os cidadãos, com base em 

discussões nas quais se apontem argumentos passíveis de aceitação mútua (ZURN, 2007, p. 52). Na mesma 

linha, Cass R. Sunstein denuncia o que considera a forma mais popular do pluralismo de interesses. No 

original: “there are many different forms of pluralism, but the unifying pluralist claim is that laws should be 

understood not as a product of deliberation, but on the contrary as a kind of commodity, subject to the usual 

forces of supply and demand. Various groups in society compete for loyalty and support from the citizenry. 

Once groups are organized and aligned, they exert pressure on political representatives, also self-interested, 

who respond to the pressures thus imposed. (...) As we will see, interest-group pluralism is not an attractive 

political ideal” (SUNSTEIN, 1993, p. 68). 
22

 A formação de uma democracia segundo um modelo de mercado de interesses constitui uma das 

preocupações expressadas pelos Federalistas, considerando-se que pode facilmente engendrar coalizões 

políticas com exclusão permanente de interesses minoritários, num cenário em que a liberdade política 

comprometesse a igualdade política. O tema foi amplamente desenvolvido por Robert Dahl em Um prefácio 

à democracia econômica (1990, p. 13 e seguintes), concluindo o autor que, conquanto tais facções não 

bloqueiem de forma duradoura o acesso político dos grupos minoritários, tal inquietação poderá ser afastada. 
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1.2. Robert Dahl e a teoria dos quase guardiões 

 

Robert Dahl tem sido conhecido como um defensor da democracia procedimental, 

oferecendo, contudo, uma perspectiva muito mais clara e convincente de sua legitimidade 

do que seus predecessores.  

 

Com efeito, Dahl apresenta um modelo de democracia como a tomada de decisões políticas 

coletivamente, mediante o princípio majoritário, em processos que permitam agregar e 

satisfazer, da forma mais eficiente possível, os interesses de cada cidadão. A participação 

no processo decisório estatal, assim, possui papel de destaque na teoria democrática do 

autor: na medida em que garantidas as condições de participação, a cada um caberia a 

defesa de seus interesses.  

 

Dahl apresenta, como bases de seu trabalho, três lições fundamentais: a noção de igualdade 

política (political equality), que permite a igual consideração de interesses de todos os 

grupos e indivíduos; as condições do processo democrático, que, uma vez atendidas, 

levariam ao ideal da poliarquia (polyarchy); e o papel da Suprema Corte dos Estados 

Unidos na garantia de direitos. Estas lições oferecem uma relevante contribuição para o 

estudo da democracia. 

 

O conceito de igualdade política é trabalhado por Dahl em obra específica sobre o tema
23

, 

sendo ainda mencionado em suas obras posteriores. O autor começa estabelecendo um 

paradigma, que embasará o raciocínio dos capítulos posteriores, no sentido de que o ideal 

de democracia pressupõe que a noção de igualdade política é desejável. Faz, ainda, duas 

outras assunções: a primeira é o julgamento moral de que todos os seres humanos possuem 

o mesmo valor, ou seja, nenhuma pessoa é intrinsecamente superior a outra, bem como que 

o bem ou os interesses de cada pessoa devem ser igualmente considerados (igualdade 

intrínseca). A segunda assunção significa que, dentre cidadãos adultos, ninguém é tão 

melhor qualificado para governar, que possa fazê-lo com autoridade total e final sobre os 

assuntos de Estado (DAHL, 2006, p. 19)
24

. 
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DAHL, Robert A. On political equality. New Haven: Yale University Press, 2006. 
24

 A exigência de igualdade é observada em diversas concepções de democracia e traça suas origens ao 

modelo desenvolvido na Grécia Antiga, ainda que em sentido distinto do atual. Nessa linha, leciona Rubens 

Beçak que “para os gregos, a democracia era condição do estabelecimento de uma relação inerente, semiótica 
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Efetivamente, a igualdade política mostra-se essencial para a legitimidade da democracia, 

sendo apontada por Dahl como um relevante alicerce de suas condições: participação 

efetiva, igualdade de voto, entendimento esclarecido, controle final da agenda, inclusão e 

garantia de direitos fundamentais. Como consequência da igualdade política, defende o 

autor o princípio majoritário em caso de discordância na aprovação de políticas públicas, 

uma vez que tal regra seria a mais apta a tratar todos os cidadãos de forma equânime, com 

igual consideração de seus interesses (DAHL, 2006, p. 29-30).   

 

Salienta o autor, ainda, a existência de diversas barreiras à igualdade política. A primeira 

delas seria a distribuição de recursos políticos, habilidades e incentivos, mormente 

considerando-se que a complexidade das políticas públicas constantemente torna muito 

difícil, talvez mesmo impossível, para os cidadãos comuns compreendê-las 

suficientemente bem a ponto de entender onde ficam os seus interesses (DAHL, 2006, p. 

67).  

 

A segunda barreira, por sua vez, consistiria nas circunstâncias de tempo: com o advento de 

governos populares (democracias), ampliação da cidadania e sufrágio universal nos séculos 

XIX e XX, a maioria dos seres humanos adultos passou a possuir todos os direitos e 

oportunidades necessários à participação no processo de decisões estatal. Não obstante, “é 

facilmente observável que, enquanto apenas uma minoria em países democráticos gasta 

relevantes porções de tempo buscando e aplicando influência política, a grande maioria dos 

cidadãos não o faz” (DAHL, 2006, p. 71)
25

. A indisponibilidade de tempo, muitas vezes, 

sequer decorreria da ausência de interesse pessoal em temas de natureza política, mas de 

circunstâncias socioeconômicas, gerando classes de cidadãos mais e menos disponíveis, e, 

consequentemente, mais e menos politizados. 

 

                                                                                                                                                                                
com a polis. Era paradigma de isonomia, que se estabelecia entre aqueles que preenchiam os requisitos da 

cidadania ativa” (BEÇAK, 2014, p. 50). Salienta o autor que “a grande figura distintiva entre a nova forma 

que se pensava e gestava e a democracia antiga era a fixação da representação como condição fática de 

participação de todos no processo político” (BEÇAK, 2014, p. 58). Em trabalho acerca do tema, afirma 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho que “a realização da democracia importa na efetivação dos dois valores 

fundamentais: liberdade e igualdade. Ambos esses valores, porém, ao mesmo tempo que se atraem, se 

repelem” (FERREIRA FILHO, 1979, p. 3). 
25

Tradução livre. No original: “Yet it is an easily observable fact that while a small minority of persons in 

democratic countries spend a large portion of their time seeking and employing political influence, the great 

majority  of citizens do not” (DAHL, 2006, p. 71). 
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Um terceiro obstáculo seria a dimensão do sistema político. Nessa linha, quanto menor a 

unidade territorial democrática, maior será o potencial de participação popular e menor a 

necessidade de delegação de decisões políticas a representantes. Ademais, uma unidade 

larga implicaria no aumento do número e complexidade de políticas públicas, demandando 

do corpo de cidadãos um entendimento político que frequentemente não possuem (DAHL, 

2006, p. 74-76). 

 

O quarto obstáculo consubstancia a prevalência de economias de mercado na atualidade. 

Tal modelo econômico ter-se-ia mostrado historicamente mais eficiente e compatível com 

o controle dos governados sobre os governantes. Destarte, uma moderna economia de 

mercado descentralizaria os polos de decisão, dando-lhes autonomia, produzindo bens e 

serviços de forma muito mais eficaz que outros modelos. Entretanto, Dahl destaca que, a 

despeito de todas as suas vantagens, a economia de mercado possui duas consequências 

adversas que criam problemas persistentes na ordem democrática. Primeiramente, sem 

regulação – e mesmo com ela – a economia de mercado inevitável e quase constantemente 

infligiria dano a certas pessoas, e por vezes a muitas. Em segundo lugar, a economia de 

mercado – o mercado econômico capitalista – necessariamente geraria uma vasta 

desigualdade na distribuição de recursos entre os cidadãos. Estas desigualdades não se 

restringem a ganhos e riqueza, mas, direta e indiretamente, a informação, status, educação, 

acesso à elite política, dentre outros (DAHL, 2006, p. 80-81). 

 

O quinto obstáculo refere-se à existência de sistemas políticos internacionais, os quais, 

apesar de sua importância, por serem responsáveis pela tomada de decisões que impactarão 

de forma direta na qualidade de vida dos cidadãos, não seriam democráticos. Isso 

decorreria do fato de que blocos internacionais agravariam o problema da dimensão da 

unidade, possuindo, ainda, altos índices de diversidade que dificultariam a formação de 

consenso acerca do interesse coletivo. O autor menciona, outrossim, a dificuldade da 

formação do entendimento esclarecido ante a complexidade das questões políticas postas, 

além de problemas relacionados à legitimidade na tomada de decisões (DAHL, 2006, p. 

83-87).  

 

A última barreira é relativa à inevitabilidade de crises severas: “mesmo em países nos 

quais instituições democráticas estão política e longamente apoiadas de forma 
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relativamente sólida, uma crise severa irá provavelmente causar uma mudança de poder, 

dos representantes eleitos para o executivo” (DAHL, 2006, p. 88)
26

. 

 

Para o autor, a principal forma de reduzir a desigualdade política entre cidadãos norte-

americanos seria um maior compromisso popular em gastar tempo e energia em debates 

públicos e ação cívica, de modo a assegurar políticas públicas de seu interesse
27

. 

Evidentemente, pondera que a igualdade política jamais será ideal no país, tratando-se de 

um objetivo que se deve estabelecer como parâmetro. 

 

Esta noção de igualdade é fundamental para a construção da tese de Dahl, centrada no 

conceito de poliarquia
28

. Nesse sentido, para Dahl, qualquer democracia deve obedecer a 

três condições: sendo politicamente iguais, todos os cidadãos devem ter plenas 

oportunidades de a) formular suas preferências; b) expor tais preferências aos demais 

cidadãos e ao Estado, via ação individual ou coletiva; e c) ter suas preferências 

consideradas de forma equânime pelo governo, na seleção de políticas públicas. Em suma, 

a democracia se exerce em duas dimensões: a contestação pública e o direito de 

participação (DAHL, 1997, p. 25-29). 

 

O autor entende haver cinco critérios de um processo democrático: participação efetiva 

(todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas de emitir opiniões), 

igualdade de voto, entendimento esclarecido (dentro de limites razoáveis de tempo, cada 

membro deve ter oportunidades iguais e efetivas de aprender sobre as políticas alternativas 
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 Tradução livre. No original: "But even in a country where democratic institutions and a supportive political 

culture are long standing and relatively sturdy, a severe crisis is likely to bring about a shift of power away 

from elected representatives to the executive” (DAHL, 2006, p. 88). 
27

 No mesmo sentido, Bruce Ackerman e James Fishkin na defesa do Deliberation Day, um feriado fictício a 

ser implementado duas semanas antes das eleições, de modo a permitir aos cidadãos discutir matérias de 

interesse público. No original: “If Deliberation Day succeeded, everything else would change: the candidates, 

the media, the activists, the interest groups, the spin doctors, the advertisers, the pollsters, the fund raisers, the 

lobbyists, and the political party. All would have no choice but to adapt to a more attentive and informed 

public. When the election arrived, the people would speak with a better chance of knowing what they wanted 

and which candidates were more likely to pursue popular mandate” (ACKERMAN; FISHKIN, 2004, p. 3). 
28

 Em sentido contrário ao ideal da poliarquia, Habermas: “A teoria da decisão revela que o processo 

democrático é consumido, ‘por dentro’, pela escassez de fontes funcionalmente necessárias; e, ‘por fora’, ele 

se choca, no entender da teoria do sistema, contra a complexidade de sistemas funcionais intransparentes e 

dificilmente influenciáveis. Em ambas as direções, parece que os momentos inerciais da sociedade, ou seja, 

aquilo que Sartre qualificou como ‘o inerte’, tornam-se ‘independentes’ em relação ao modo deliberativo de 

uma socialização realizada consciente e autonomamente. Todavia, se tais tendências à independência fossem 

inevitáveis em sociedades complexas, a questão de Dahl acerca de condições para uma democratização 

continuada dos sistemas políticos existentes cairia no vazio. Face a esse desmentido, a distinção entre 

‘democracias’ e simples ‘poliarquias’ torna-se tendenciosa” (HABERMAS, 1997b, p. 49). 
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importantes e suas prováveis consequências)
29

, controle do programa de planejamento e 

inclusão dos adultos
30

.  

 

Tais critérios devem ser integralmente atendidos para que os membros sejam politicamente 

iguais. Não obstante, para o autor, “nenhum estado jamais possuiu um governo que 

estivesse plenamente de acordo com os critérios de um processo democrático” (DAHL, 

1997, p. 52). Servirão tais requisitos, porém, para que se possa avaliar as realizações e 

potencialidades de um governo democrático, constituindo um modelo de orientação. 

Assim, a palavra “democracia” é utilizada pelo autor para se referir a governos reais (não 

ideais) que, até certo ponto, mas não inteiramente, atendam aos referidos critérios. 

 

Por sua vez, as poliarquias seriam “regimes relativamente (mas incompletamente) 

democratizados, ou, em outros termos, (...) são regimes que foram substancialmente 

popularizados e liberalizados, isto é, fortemente inclusivos e amplamente abertos à 

contestação pública” (DAHL, 1997, p. 31).  

 

Historicamente, os governos ocidentais, de forma geral, teriam caminhado em direção a 

uma poliarquia plena, ainda que esta permaneça no plano ideal.  Nessa linha, ao longo do 
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 Este critério já havia sido apontado por Jean-Jacques Rousseau, que destacava a necessidade de que as 

deliberações ocorressem entre indivíduos suficientemente informados para que formassem uma associação 

legítima: “se, quando o povo suficientemente informado delibera, os cidadãos não tivessem nenhuma 

comunicação entre si, do grande número de pequenas diferenças resultaria sempre a vontade geral e a 

deliberação seria sempre boa” (ROUSSEAU, 1999, p. 35). Outrossim, Montesquieu assinalava a importância 

de que o indivíduo tenha capacidade para apreciar a matéria posta em debate, demonstrando bom nível de 

compreensão dos problemas políticos (MONTESQUIEU, 2005, p. 82). 
30

 Acolhendo a tese de Robert Dahl, Mônica Herman Salem Caggiano explicita que a ausência de qualquer 

condição “cancela a chancela do atributo ‘responsiveness’, o que acaba retirando do sistema o rótulo de 

democracia. Por isto é que, na literatura jurídica contemporânea, há uma nítida preferência por indigitar os 

elementos componentes da fórmula democrática, verificando-se uma resistência às clássicas definições que, 

em matéria de democracia, apresentam inconsistências e incompletude” (CAGGIANO, 2011, p. 10). De 

forma semelhante, Bobbio elenca nove condições democráticas: “(1) o órgão político máximo, a quem é 

assinalada a função legislativa, deve ser composto de membros direta ou indiretamente eleitos pelo povo, em 

eleições de primeiro ou segundo grau; (2) junto do supremo órgão legislativo deverá haver outras instituições 

com dirigentes eleitos, como os órgãos da administração local ou o chefe do Estado (como acontece nas 

repúblicas); (3) todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade, sem distinção de raça, de religião, de 

censo e possivelmente de sexo, devem ser eleitores; (4) todos os eleitores devem ter voto igual; (5) todos os 

eleitores devem ser livres em votar segundo a própria opinião formada o mais livremente possível, isto é, 

numa disputa livre de partidos políticos que lutam pela formação de uma representação nacional; (6) devem 

ser livres também no sentido em que devem ser postos em condição de ter reais alternativas (o que exclui 

como democrática qualquer eleição de lista única ou bloqueada); (7) tanto para as eleições de representantes 

como para as decisões do órgão político supremo vale o princípio da maioria numérica, se bem que podem 

ser estabelecidas várias formas de maioria segundo critérios de oportunidade não definidos de uma vez para 

sempre; (8) nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria, de um modo especial o 

direito de tornar-se maioria, em paridade de condições; (9) o órgão do Governo deve gozar de confiança do 

Parlamento ou do chefe do poder executivo, por sua vez eleito pelo povo” (BOBBIO, 1997, p. 327). 
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século XIX, foram garantidas as liberdades clássicas e direitos individuais, principalmente 

os de cunho negativo, sendo os direitos sociais, econômicos e culturais expandidos com o 

advento do Estado do Bem Estar Social. Tal transformação permitiu a proteção de 

liberdades essenciais à contestação pública e participação – “oportunidades de exercer 

oposição ao governo, formar organizações políticas, manifestar-se sobre questões políticas 

sem temer represálias governamentais, ler e ouvir opiniões alternativas (...) etc.” (DAHL, 

1997, p. 41). 

 

Com efeito, as democracias, historicamente, mostrar-se-iam menos tirânicas do que 

regimes não democráticos, além de garantir aos cidadãos um conjunto mais amplo de 

direitos fundamentais, inclusive liberdades pessoais. A democracia, ainda, ajudaria as 

pessoas a proteger seus próprios interesses fundamentais, mormente porque permitiria a 

todos a participação plena na determinação da conduta governamental – poderiam, assim, 

viver sob leis de sua própria escolha. O processo democrático garantiria o debate público 

antes de uma lei ser promulgada, permitindo negociações e a busca de soluções 

conciliatórias, ou, na sua impossibilidade, a promulgação de uma lei aprovada pelo maior 

número de pessoas. Portanto, “embora não assegure que todos os membros literalmente 

viverão sob leis que escolheram, eles expandem a autodeterminação até seu maior limite 

viável” (DAHL, 1997, p. 67-68). 

 

Destarte, a poliarquia exigiria um sistema político competitivo, no qual a oposição exerça 

papel relevante, o que, a seu turno, demandaria uma ordem social pluralista e 

desmilitarizada, bem como uma economia desenvolvida e descentralizada
31

. De fato, “as 

dificuldades econômicas, particularmente quando tomam a forma de desemprego grave ou 

inflação acelerada, geram demandas por um regime hegemônico e uma ordem social 

centralmente controlada” (DAHL, 1997, p. 89), o que comprometeria a contestação pública 

e a participação política. 
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Segundo Mônica Herman Salem Caggiano, “foi Robert Dahl a apontar a relevância dos fatores participação 

política e oposição na configuração democrática. Ressalta a evidência, aliás, que a mera participação se 

afigura insuficiente. Esta não conduz necessariamente a um regime democrático, podendo, ao invés, implicar 

na instalação do populismo e não há que ignorar, também, que a mobilização de massas é tática característica 

do totalitarismo. Demanda-se, assim, como contraponto, a livre atividade da oposição, porquanto só assim 

estará assegurada interveniência no cenário decisório às maiorias e às minorias, estas inexpulsáveis da 

plataforma política em ambientes democráticos” (CAGGIANO, 2011, p. 6).   
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O autor observa, ademais, que “todos os regimes competitivos do século XIX que 

conseguiram sobreviver como poliarquias no século XX desenvolveram Executivos fortes, 

armados com amplas capacidades de ação” (DAHL, 1997, p. 124). A um Executivo forte 

costumar-se-ia aliar um sistema partidário, que deverá ser pouco fragmentado para evitar 

coalizões fracas ou instáveis. 

 

A poliarquia dependeria ainda de alguns elementos adicionais: a legitimidade de suas 

instituições, que devem contar com grande aceitação popular; autoridade governamental 

que não comprometa a contestação pública; boas expectativas sobre a eficácia do sistema, 

seja em razão da socialização política, seja em decorrência da alta performance do regime; 

confiança nos atores políticos; e cooperação entre tais atores (DAHL, 1997, 140-145). 

 

Deverá, outrossim, contar com determinadas instituições políticas essenciais, quais sejam: 

a) funcionários eleitos; b) eleições livres, justas e frequentes; c) liberdade de expressão; d) 

fontes de informação diversificadas; e) autonomia para as associações; f) cidadania 

inclusiva. Tais instituições foram gradativamente consolidadas nas democracias modernas. 

A poliarquia, então, seria o sistema político em que estas seis instituições estariam 

presentes.  

 

No que se refere ao papel das Cortes, entende Dahl que “considerar a Suprema Corte dos 

Estados Unidos da América estritamente como uma instituição jurídica é subestimar sua 

importância no sistema político americano” (DAHL, 2013, p. 25). Tratar-se-ia, também, de 

uma instituição política destinada a decidir sobre questões polêmicas referentes à política 

nacional. “Nesse sentido, a Suprema Corte é uma instituição formuladora de políticas 

nacionais e é essa função que dá ensejo ao problema da existência da Suprema Corte em 

um sistema político comumente considerado democrático” (DAHL, 2013, p. 26-27). 

 

Percebe-se, assim, que o autor salienta a mesma objeção já trabalhada por John Hart Ely ao 

controle judicial de constitucionalidade: o fato de juízes, desprovidos de responsabilidade 

política e de controle pela via eleitoral, decidirem acerca de políticas públicas relevantes 

mostrar-se-ia antidemocrático e paternalista, mormente quando tem o condão de reverter 

decisões políticas parlamentares, pois presume que os tribunais seriam legitimados a atuar 

por possuírem um conhecimento privilegiado e superior. 
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Nessa linha, o autor esclarece que a função da Suprema Corte pode ser compreendida com 

base em dois critérios distintos: o da maioria e o do direito ou justiça. Tradicionalmente, se 

tem afirmado que a Corte constitui baluarte da proteção das minorias contra a tirania das 

maiorias, o que, para Dahl, contraria a noção de soberania popular e igualdade política. 

Caber-lhe-ia, deste modo, a defesa de direitos fundamentais. Ademais, seria extremamente 

difícil precisar a vontade de uma maioria nacional: não seria possível sequer determinar se 

a maioria parlamentar “coincide com as preferências de uma maioria de adultos 

americanos ou até mesmo com as preferências de uma maioria dessa metade da população 

adulta que, na média, vota nas eleições congressionais” (DAHL, 2013, p. 31).  

 

O autor observa, outrossim, que o Executivo tem por hábito apontar juízes os quais, em 

suas manifestações públicas, apresentem uma visão política compatível com aquela que 

vem sendo implementada pelo governo
32

. De todo modo, parlamentares e Executivo 

possuiriam meios de contornar vetos da Suprema Corte. 

 

Conclui o autor que é irreal “supor que a Suprema Corte, cujos integrantes são recrutados 

da mesma forma que seus juízes, favoreça por muito tempo as normas de direito ou justiça, 

contrariando substancialmente os interesses do restante da elite política” (DAHL, 2013, p. 

39)
33

. Igualmente, não mais se reconhecem direitos como absolutos, naturais ou evidentes, 
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A assertiva é questionada por Stephen M. Griffin, ao prever um cenário político em que esteja ausente uma 

aliança partidária dominante. No original: “In describing the Court as part of the dominant national alliance, 

Dahl leaned heavily on theories of partisan realignment. (…) But Dahl did not consider what would happen 

under a prolonged period of divided government. At least by the terms of partisan realignment theory, there 

would be no dominant national alliance and the Court would face the difficult task of navigating between 

parties that were closely competitive” (GRIFFIN, 2003, p. 28-29). O autor, contudo, reconhece a existência 

de um fenômeno que denomina politização do processo de escolha judicial. No original:“Politicization is a 

function of the degree to which rival political groups regard control of the Supreme Court and the federal 

judiciary as important.  Ever since the Warren Court, politicians have perceived the Court as an institution 

that can affect their goals and political agenda. (…) Once the appointment process was politicized, it was no 

longer possible for the Supreme Court to achieve the independence from politics required to maintain a 

consistent posture with respect to the protection of individual rights. Of course, if one political party 

dominated the presidency and the Senate, the appointment process might well produce a Court that was fairly 

cohesive. As noted, however, divided government (or closely divided government) seems to be our fate” 

(GRIFFIN, 2003, p. 38-39). De todo modo, pondera que a politização mencionada compromete a alegada 

vantagem das Cortes sobre os Parlamentos em questões de princípio, uma vez que as cisões congressuais 

serão reproduzidas na magistratura. 
33

 A questão originou, na doutrina, preocupação com a chamada dificuldade majoritária, que questiona se a 

Suprema Corte seria suficientemente contramajoritária para garantir os direitos das minorias quando 

efetivamente ameaçados. Darren Lenard Hutchinson, nessa linha, promoveu amplo estudo acerca das 

decisões da Suprema Corte estadunidense em temas de ação afirmativa e homossexualidade, concluindo ter 

aquela seguido, em grande parte, a opinião pública/legislativa (2005, passim). Outrossim, Barry Friedman 

tem alertado para a influência das pressões populares no conteúdo das decisões da Suprema Corte (2009, 

passim). 
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de modo que sua aplicação é sempre ponderada com base em diversos valores, muitas 

vezes conflitantes. 

 

Entretanto, dentro dos limites fixados pelas metas básicas de políticas públicas, a Suprema 

Corte seria responsável por formular políticas públicas nacionais, especialmente para 

oficiais, agências e governos estaduais ou regionais, mostrando-se menos inclinada a agir 

ante uma maioria formada por legisladores ou uma aliança política consolidada.A principal 

tarefa da Suprema Corte seria conferir legitimidade às políticas básicas da coalizão política 

que logrou êxito no Executivo e Legislativo (DAHL, 2013, p. 42). 

 

Esta concepção acerca do papel da Suprema Corte está intrinsecamente ligada à concepção 

procedimentalista de democracia do autor. Nesse sentido, para a tomada de decisões 

vinculantes, o processo político deverá necessariamente obedecer a determinados critérios. 

Em primeiro lugar, o voto deve ser igual para todos, de modo que cada qual possa 

expressar sua preferência de forma equânime.  

 

Em segundo lugar, a participação popular deve ser efetiva: a todos deve ser dada igual 

oportunidade de expressar suas preferências quanto à consequência final. Isso significa que 

os cidadãos devem poder colocar questões na agenda e argumentar a seu favor. O terceiro 

critério é o entendimento esclarecido, decorrente de uma educação cívica de qualidade, que 

permita a cada um compreender onde estão seus interesses em determinada matéria. Por 

fim, o quarto critério é o controle final sobre a agenda: a sociedade deve deter todos os 

meios de decidir quais assuntos serão ou não discutidos por via do processo democrático. 

 

A democracia procedimental, para Dahl, pressupõe, destarte, ampla inclusão do povo no 

processo de tomada de decisões estatal. Esta inclusão é tanto a inclusão universal (equal 

consideration), que implica em igual consideração dos interesses de todos os membros do 

demos; como o burden of proof– salvo razão em contrário, cada um é o melhor juiz de seus 

próprios interesses. Assim, aduz o autor que “a experiência mostrou que qualquer grupo de 

adultos excluído do corpo de cidadãos será letalmente enfraquecido em sua própria defesa; 
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e que um corpo de cidadãos excludente falhará em proteger os interesses daqueles que 

foram excluídos” (DAHL, 1986, p. 219)
34

.  

 

Mais uma vez, salienta Dahl que nenhum sistema político real cumpre integralmente tais 

critérios, consubstanciando aproximações do ideal. Em realidade, os critérios servem como 

parâmetro que possibilita a comparação com outros procedimentos, permitindo que se 

avaliem seus méritos e falhas com relação à democracia procedimental (1986, p. 221-223).  

 

Conclui Dahl que a Corte deve exercer um papel de “quase guardiã” (quasiguardian), seja 

porque seus juízes são politicamente escolhidos, de modo que, em regra, refletem o 

posicionamento político das coalizões majoritárias; seja porque deve resguardar as 

condições da democracia, nos moldes acima descritos. 

 

A tese sofre, todavia, com a ausência de uma teoria constitucional sólida. Nesse sentido, o 

autor traz uma abordagem empírica da democracia, que privilegia elementos sociais e 

culturais, com amplos elementos de Direito comparado, sem, contudo, oferecer uma teoria 

constitucional suficientemente clara; em verdade, busca demonstrar a irrelevância do 

documento constitucional, seja para a formação como para o estável funcionamento de 

uma poliarquia
35

. 

 

Sobre o tema, aponta Christopher Zurn que Dahl entende a constituição como mero nome 

dado ao conjunto de arranjos e práticas políticas dominantes, envolvendo especialmente 

procedimentos e regras de representação numa poliarquia. Destarte, de uma perspectiva 

teórica inteiramente orientada para a realização da democracia, pensar a constituição seria 

um trabalho comparativo: um que envolve a observação de instituições, práticas e hábitos 

incorporados por diversos regimes políticos, determinando se seriam favoráveis, 

prejudiciais ou não teriam qualquer efeito nos processos democráticos. Não haveria, assim, 

praticamente qualquer relevância dada a questões acerca do império do direito, nem, ainda 
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 Tradução livre. No original: “experience has shown that any group of adults excluded from the demos will 

be lethally weakened in its own defense; and an exclusive demos will fail to protect the interests of those who 

are excluded” (DAHL, 1986, p. 219). 
35

 Com o mesmo direcionamento, A. V. Dicey distingue entre normas constitucionais, que consistem no 

conjunto de regras aplicadas ou reconhecidas pelas Cortes, e convenções constitucionais, as quais abarcam os 

costumes, práticas, máximas e preceitos que consubstanciam a ética político-constitucional, salientando a 

relevância destas últimas para o sistema jurídico (DICEY, 1965, p. 277). 
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mais importante, à relação entre a legitimidade da norma ordinária e a legitimidade da 

norma constitucional superior (ZURN, 2007, p. 57-58). 

 

Por conseguinte, não se conseguiria perceber com clareza o posicionamento de Dahl acerca 

de questões polêmicas envolvendo o constitucionalismo e o controle judicial de 

constitucionalidade – por exemplo, se a um povo seria permitido, por via democrática, 

determinar um conjunto de direitos substantivos inalienáveis, impassíveis de posterior 

alteração; ou se, contrariamente, quaisquer decisões democráticas estariam sempre 

reabertas à renegociação e sujeitas às oscilações de grupos majoritários.  

 

A esta crítica acrescentam-se àquelas direcionadas ao modelo de democracia agregadora, 

subjacentes à teoria democrática procedimental, que serão desenvolvidas no capítulo 

seguinte, mas que, por ora, mostram-se bem sumarizadas por Christopher Zurn: se Dahl 

está correto acerca da direção cultural e da dinâmica de aprendizado dos processos 

democráticos, e se, quando interesses e ideais entram em conflito político, ideais muitas 

vezes prevalecem sobre interesses, então o modelo agregador de democracia não é 

suficiente para explicar os processos democráticos (ZURN, 2007, p. 62-63). 
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1.3. Jeremy Waldron: desacordo político e dignidade legislativa 

 

A obra de Waldron é voltada eminentemente à defesa do processo legislativo como meio 

democraticamente mais legítimo para a tomada de decisões políticas. Para tanto, propõe-se 

a elaborar uma teoria normativa da legislação, que permita a formulação de um processo 

legislativo ideal; assim seria possível contrastá-lo com eventuais distorções observadas na 

prática e sugerir mecanismos de correção. Desta forma, busca contrapor-se à visão, 

correntemente propagada na sociedade, da atividade legislativa como mera “negociata, 

troca de favores, manobras de assistência mútua, intriga por interesses e procedimentos 

eleitoreiros – na verdade, como qualquer coisa, menos decisão política com princípios” 

(WALDRON, 2003, p. 2) – em suma, visa a recuperar a dignidade da legislação. 

 

Principia o autor construindo uma elaborada defesa do princípio majoritário. Uma grande 

dificuldade teórica surgiria, de logo, quando se desenvolve o tema do processo legislativo 

– a possibilidade de coordenação de seus membros, em razão da amplitude e diversidade 

do corpo legislativo, o que imporia obstáculos à formulação de uma legislação coerente.  

 

Não obstante, para Waldron, o conjunto de legisladores, justamente em razão de suas 

diferentes visões e interesses políticos, comporiam um rico fórum de debate, gerando um 

ambiente propício para a ampla discussão de questões políticas. Retomando Aristóteles, 

defende que “o povo atuando como um corpo é capaz de tomar decisões melhores reunindo 

o seu conhecimento, a sua experiência e o seu discernimento do que qualquer membro 

individual do corpo, por mais excelente que seja, é capaz de tomar sozinho” (WALDRON, 

2003, p. 115). 

 

No que se refere ao conflito entre parlamentares, afirma o autor que uma escolha coletiva 

deve ser feita, a despeito da discordância, com base nas opiniões dos indivíduos 

participantes do debate. Entende que o princípio majoritário advém como resposta 

eficiente, pois confere peso idêntico às visões políticas de cada indivíduo. O método de 

decisão majoritária conferiria, ainda, caráter decisivo máximo a cada membro da 

sociedade, limitando-se apenas com relação ao imperativo de igualdade.  

 

Destarte, a adoção do princípio majoritário mostrar-se-ia de especial relevância em razão 

da discordância fundamental dos indivíduos acerca dos conceitos de justiça e ideais de 
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políticas públicas. A busca do consenso, como realizada pelos defensores da democracia 

deliberativa, para Waldron, não afasta a necessidade de se tomar decisões políticas ainda 

quando não se consiga construir uma visão comum – “a nossa base comum para a ação em 

questões de justiça tem de ser forjada no calor das nossas discordâncias, não fundamentada 

na suposição de um consenso sereno que existe apenas como ideal” (WALDRON, 2003, p. 

189). 

 

Nesse sentido, salienta que a alegada arbitrariedade da decisão majoritária, que se 

restringiria a uma mera “contagem de cabeças” afastada dos ideais de justiça que se espera 

do Direito, também se aplicaria aos processos decisórios das Cortes. Estas também agiriam 

por maioria de votos, após discordância e deliberação de seus membros. Por conseguinte, a 

decisão majoritária seria um processo decisório eficaz, que respeita o indivíduo, tratando a 

todos de forma igual, por dar a cada voto o mesmo peso e a mesma possibilidade de 

influenciar o resultado final da deliberação – “a decisão majoritária não requer que a 

opinião de ninguém seja menosprezada ou silenciada por causa da importância imaginada 

do consenso” (WALDRON, 2003, p. 192).  

 

A discordância, por sua vez, mostrar-se-ia inerente à condição moral humana. Os 

processos políticos, assim, deveriam garantir que as deliberações parlamentares permitam a 

manifestação dos diversos grupos de interesse, de tal modo que a legitimidade do resultado 

dependa não de seu teor, mas da observância a um procedimento justo. A justiça, como a 

democracia, deveria, portanto, ser avaliada segundo seu processo de formação, de forma a 

que possa ser obedecida por todos, independentemente de suas opiniões individuais. 

 

O devido processo legislativo, desta forma, permitiria a identificação de uma visão da 

comunidade, a despeito de divergências individuais. Por seu intermédio, seria possível 

realizar uma “deliberação que confronte as nossas diferenças em público e estabeleça uma 

opinião comum como uma questão de escolha social” (WALDRON, 2003, p. 108-109). É 

através dele que “discordamos sobre a justiça, onde temos segundos pensamentos sobre a 

justiça, onde revemos o nosso senso de justiça ou nos atualizamos” (WALDRON, 2003, p. 

109). 

 

É com base nestes fundamentos que Waldron constrói o seu núcleo do caso contra o 

controle de constitucionalidade. O autor se propõe a “identificar um argumento central 
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contra o controle judicial de constitucionalidade que seja independente tanto de suas 

manifestações históricas como de seus efeitos particulares
36

” (WALDRON, 2006, p. 1351), 

uma vez que a defesa da maior ingerência das Cortes, muitas vezes, decorre do impacto 

positivo de determinadas decisões judiciais na sociedade
37

.  

 

A tese se divide em dois aspectos essenciais. A despeito do que comumente se diz, o 

controle judicial de constitucionalidade não forneceria um caminho para que a sociedade se 

concentre claramente nas verdadeiras questões em debate quando os cidadãos discordam a 

respeito de direitos; pelo contrário, ele os distrairia com questões secundárias sobre 

precedentes, texto e interpretação. Ademais, seria politicamente ilegítimo, ao menos do 

ponto de vista dos valores democráticos: ao privilegiar o voto majoritário dentre um 

pequeno número de juízes não eleitos e politicamente irresponsáveis, ele privaria cidadãos 

ordinários de direitos e afastaria celebrados princípios de representação e igualdade 

política na resolução final de questões sobre direitos
38

. 
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Tradução livre. No original: “What I want to do is identify a core argument against judicial review that is 

independent of both its historical manifestations and questions about its particular effects (…)” (WALDRON, 

2006, p. 1351). 
37

 Sobre o tema, leciona Michael Dorf que o controle de constitucionalidade não pode ser defendido com 

base na obtenção de resultados coincidentes com aqueles desejados pela opinião pública. No original: “even 

if, in the long run, courts reach roughly the same constitutional judgments as the People do, one might argue 

that the People are entitled to have their constitutional decisions respected simply in virtue of the fact that 

they made those decisions. In this view, to defend judicial review on the ground that its results coincide with 

popular opinion is a little like defending the outcome of a procedurally flawed criminal trial on the ground 

that the defendant was, after all, guilty; if there is a procedural right – to democratic participation or a fair 

trial – then the outcome is largely beside the point” (DORF, 2010, p. 284-285). 
38

 Para rebater as críticas de Waldron, alguns autores propuseram que o controle de constitucionalidade fosse 

considerado, metaforicamente, como uma terceira câmara legislativa – a third-legislative-chamber account of 

judicial review. É este o caso de Richard H. Fallon Jr., para quem a Corte, a despeito de não participar no 

processo de confecção da lei, seria um corpo de revisão com capacidade de veto à legislação, considerando-

se a pressuposição, feita pelo autor, de que a atividade legislativa tem maior potencial de dano a direitos 

fundamentais que sua inatividade. No original: “(…) the question to be addressed in assessing judicial review 

is not necessarily whether courts or legislatures would perform better at identifying rights if we had to charge 

only one institution with this task. The question instead, is whether a society might have good outcome-

related reasons to enlist both the legislature and the courts in protecting individual rights. Or, to put the 

question slightly differently, might a society reasonably want to create multiple veto points so that 

governmental action could not occur if either a court or the legislature thought that the action would violate 

individual rights? Systems of strong judicial review, which Waldron inveighs against, institutionalize an 

affirmative answer to this question. In doing so, however, they need not depend on the premise that a court is 

more likely than the legislature to rule correctly on whether any particular claimant truly possesses a right. 

Rather, a stronger case for judicial review in morally and politically non pathological societies rests on the 

assumption that if either a court or the legislature believes that an action would infringe individual rights, the 

government should be barred from taking it” (FALLON JR., 2008, p. 1705-1706). A tese, entretanto, não 

responde satisfatoriamente à crítica do paternalismo judicial e inércia legislativa, esposada, entre muitos, por 

Waldron. Implicaria, ainda, na possibilidade de excessivo ônus para a aprovação de diplomas legais. 
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De início,Waldron esclarece que, para a construção de sua teoria, precisa se embasar em 

certas pressuposições. Suas ideias se aplicam, assim, a uma sociedade com instituições 

democráticas razoavelmente organizadas e em bom funcionamento, em especial um Poder 

Legislativo eleito mediante sufrágio universal e um Poder Judiciário formado por 

magistrados de carreira, guiados pelo princípio da inércia jurisdicional. É preciso, ainda, 

que a coletividade apresente um grau mínimo de amadurecimento político, que se traduza 

num compromisso generalizado em favor de direitos fundamentais e proteção às minorias. 

Por fim, faz-se necessária a existência de um permanente e substancial desacordo acerca do 

conteúdo destes direitos fundamentais. 

 

Presume-se, pois, que o sistema político democrático médio seja estruturado em torno de 

um Legislativo eleito conforme o princípio representativo, em eleições periódicas e 

regulares. Isso significa que o corpo de legisladores terá, como sua função especializada, 

debater temas de justiça social e políticas públicas segundo procedimentos pré-

estabelecidos, que incorporem garantias históricas, a exemplo do bicameralismo, avaliação 

por comissões especiais e varias rodadas de votação. Independentemente da justiça do 

resultado (sobre a qual haverá discordância entre os cidadãos), o processo legislativo 

apresenta grau razoável de contato com o debate público sobre temas polêmicos 

eventualmente discutidos e mostra-se legítimo do ponto de vista formal. 

 

O Poder Judiciário, a seu turno, é independente e politicamente organizado para solucionar 

lides e estabelecer o estado de direito. As Cortes, ordinariamente, não possuem iniciativa, 

atuando mediante provocação dos interessados e respeitando precedentes sobre o mesmo 

tema. Waldron assume, além disso, que, como os demais membros da sociedade, os 

próprios juízes discordam entre si acerca do conteúdo e implicações de determinados 

direitos e esfera de proteção às minorias. 

 

Espera-se, outrossim, que a própria sociedade mostre-se comprometida com a noção de 

estado de direito e direitos de grupos minoritários. Ainda que aceite o princípio majoritário 

como regra, deve aceitar também que as minorias são titulares de direitos que independem 

da força de seus números ou de seu poder político.  

 

Neste cenário, o controle judicial de constitucionalidade deixa de ser visto como uma 

oposição entre aqueles que defendem direitos e aqueles que não o fazem, passando a 
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constituir uma oposição entre grupos com diferentes visões do que seriam tais direitos. Em 

outras palavras, Waldron entende que há um desacordo essencial acerca do conteúdo e da 

extensão de determinados direitos, mesmo que ambos os lados atuem com respeito e boa-

fé. O desacordo é, em suma, inevitável numa sociedade diversificada, em que vários 

grupos de interesse têm direito à voz. Isso implica na necessidade de se encontrar meios de 

estabelecer acordos a despeito da existência de divergências fundamentais. 

 

Evidentemente, prossegue o autor, nenhum procedimento será infalível – tanto o processo 

legislativo como o judicial por vezes chegarão a resultados equivocados, com violação ou 

supressão de direitos. Destarte, a organização deste processo pode levar em consideração 

dois fatores: procedimentais (process-related) ou de resultado (outcome-related). Fatores 

procedimentais asseguram a prevalência de uma decisão independentemente de seu acerto 

ou de considerações acerca da justiça de seu resultado. Contrariamente, fatores de 

resultado demandam a estruturação de um processo que apresente mais chances de chegar 

ao resultado correto. 

 

O problema central com os fatores de resultado, porém, seria justamente a existência de 

divergência na sociedade acerca de qual resultado seria, efetivamente, correto. Por sua vez, 

seria possível estabelecer um processo segundo fatores procedimentais pensados de forma 

a aumentar as probabilidades de se atingir resultados corretos na proteção a direitos – 

independentemente do que, enfim, seria considerado como correto ao final. 

 

Além disso, salienta Waldron que fatores de resultado, não obstante associados ao processo 

judicial, poderiam também ser considerados no processo legislativo – e de forma ainda 

mais intensa, tendo em vista a natureza eletiva e representativa dos parlamentos. A atuação 

legislativa não implicaria em conferir cegamente o poder à maioria. Nesse sentido, não 

apenas o processo judicial mostrar-se-ia sensível às demandas individuais, mas também o 

processo legislativo, através de audiências públicas, lobby e debate social. Tampouco as 

decisões judiciais seriam as únicas dotadas de ampla motivação – os legisladores defendem 

seus votos e as razões que levaram a seu convencimento, que são publicadas nas atas 

parlamentares. Ainda, enquanto os magistrados precisariam justificar a legitimidade de 

uma decisão política, com base em precedentes ou na Constituição, os legisladores 

poderiam enfrentar a questão de forma mais direta. 
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A seu turno, fatores procedimentais apontariam grandes vantagens no processo legislativo. 

Os legisladores são representantes políticos escolhidos por meio de eleições populares e, 

apesar da existência de falhas no processo eleitoral e distorções no funcionamento 

parlamentar, presume-se que, de forma geral, trata-se de uma instituição que atende 

razoavelmente aos princípios democráticos. Destaca Waldron que seu argumento central 

“não é voltado a situações em que os sistemas legislativo e eleitoral são patológica ou 

incorrigivelmente disfuncionais
39

” (WALDRON, 2006, p. 1389). 

 

Logo, as Cortes, além de apresentarem menor grau de legitimidade para a tomada de 

decisões políticas, também decidiriam segundo o princípio majoritário; mesmo que se 

apoiem na Constituição, esta não oferece respostas às polêmicas envolvendo determinados 

direitos. A chamada tirania da maioria, assim, poderia afetar não só parlamentos, como 

também os tribunais. Nessa linha, entende Waldron que instituições democráticas irão, por 

vezes, tomar decisões equivocadas sobre direitos, mas que sua atuação não será, por tal 

motivo, tirânica – com efeito, mesmo as Cortes irão, ocasionalmente, atuar tiranicamente. 

Não obstante, desde que a opinião minoritária seja considerada ao lado da opinião que 

prevaleceu, não haveria verdadeira ofensa à liberdade ou os direitos individuais como um 

todo. 

 

O controle judicial de constitucionalidade implicaria, assim, numa perda democrática. A 

longo prazo, a prática dificultaria o aprimoramento das instituições eleitorais e legislativas, 

bem como suprimiria formas de expressão mais ativas da cidadania. Ainda que as Cortes, 

por tal via, chegassem a resultados justos, a perda democrática, embora atenuada, não 

deixaria de existir, pois uma decisão final seria tomada pelo voto de poucos membros da 

elite social; mas o risco persistiria de que cheguem, também, a conclusões equivocadas. De 

outro lado, se uma instituição que é eleita e politicamente responsável alcança um 

resultado injusto, ainda que haja perda democrática do ponto de vista substancial, ao 

menos este teria decorrido da legítima atuação dos cidadãos, mediante seus representantes 

(WALDRON, 1998, p. 346). 
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Tradução livre. No original: “But our core case is not supposed to address situations in which the legislative 

and electoral systems are pathologically or incorrigibly dysfunctional” (WALDRON, 2006, p. 1389). 
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A defesa de uma democracia procedimentalista de Waldron, de forma semelhante a Robert 

Dahl, depende do atendimento tanto a direitos de efetiva natureza procedimental, como a 

direitos que consubstanciam condições necessárias ao exercício daqueles. Os direitos de 

cunho procedimental garantiriam que, dado o desacordo fundamental acerca do conteúdo 

de determinado direito, todos pudessem participar, com isonomia, da deliberação e do 

processo decisório. Por sua vez, a segunda categoria seria integrada por direitos de base, 

necessários à fixação do procedimento – é o caso, por exemplo, das liberdades clássicas, 

sem as quais não se poderia cogitar de verdadeira manifestação cidadã. Tais direitos 

constituiriam, pois, verdadeiras condições da democracia. 

 

Acaso haja divergência acerca de quais seriam tais condições, defende Waldron que a 

decisão seja tomada pelo princípio majoritário, mediante o devido processo legislativo,uma 

vez que, a despeito de suas imperfeições, trata-se do procedimento decisório mais 

adequado a uma democracia contemporânea. Dado o desacordo político permanente, os 

parlamentos apresentam grande número de membros, representando as diversas opiniões e 

interesses da sociedade, bem como contam com um processo normatizado de forma a 

garantir o sucesso da deliberação, ou seja, estruturado em várias etapas até que se atinja o 

resultado final, por meio do princípio majoritário. 

 

Ao negar o papel das Cortes na defesa de direitos fundamentais, Waldron parece 

questionar um dos pilares do próprio constitucionalismo, mormente porque, em seu 

argumento, coloca a Constituição em segundo plano – a linguagem geral e abstrata das 

Cartas Constitucionais não seria suficiente à solução de polêmicas envolvendo direitos e, 

em realidade, encorajariam certo formalismo jurídico (WALDRON, 2006, p. 1381). 

Waldron tampouco realiza qualquer análise mais aprofundada do Executivo e de sua 

atividade normativa, que tem se tornado cada vez mais expressiva
40

. 
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 Acerca da temática, salienta Celso Antônio Bandeira de Mello: “O certo é que entre a lei e os regulamentos 

do Executivo, hoje avassaladoramente invasivos de todos os campos (nada importando quanto a isto que 

hajam sido autorizados expressamente ou resultem da generalidade das expressões legais que os ensejam), há 

diferenças extremamente significativas que, no caso dos regulamentos, repercutem desfavoravelmente tanto 

no controle do poder estatal quanto na suposta representatividade do pensamento das diversas facções 

sociais. (...) Daí que os regulamentos traduzem uma perspectiva unitária, monolítica, da corrente ou das 

coalizões partidárias prevalentes. (...) Opostamente às leis, os regulamentos são elaborados em círculo 

restrito, fechado, desobrigados de qualquer publicidade, libertos, então, de qualquer fiscalização ou controle 

da sociedade ou mesmo dos segmentos sociais interessados na matéria. Sua produção se faz em função da 

diretriz estabelecida pelo Chefe do Governo ou de um grupo restrito, composto por seus membros. Não 

necessita passar, portanto, pelo embate de tendências políticas e ideológicas diferentes. Sobre mais, irrompe 

da noite para o dia e assim também pode ser alterado ou suprimido” (MELLO, 2007, p. 9-10). 
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Em crítica à concepção democrática de Waldron, afirma Christopher Zurn (2007, p. 149-

151) que, levada a extremos, a discordância pode minar as próprias bases da teoria, 

considerando-se que, ainda que se aceite que a autonomia dos cidadãos deve ser respeitada 

numa democracia, os mecanismos propostos pro Waldron não são os únicos – ou os 

melhores – a assegurá-la. De todo modo, apesar da existência de desacordo quanto a 

determinados aspectos, entende Zurn ser possível atingir um consenso quanto aos traços 

mais amplos dos direitos que devem ser assegurados numa democracia. Este desacordo, 

ademais, consubstanciaria uma questão empírica, impassível de análise meramente teórica. 

 

Ainda mais relevante é o fato de que Waldron não trata de distorções da democracia 

representativa – afirma, inclusive, que sua teoria não se aplica a circunstâncias em que a 

instituição parlamentar apresenta problemas endêmicos de corrupção e disfunções políticas 

(WALDRON, 2006, p. 1406). Como salientado por Zurn (2007, p. 155-156), o problema 

com esta versão é que ela assume que o legislativo é em grande parte um reflexo 

transparente do povo: a diversidade de opiniões e ideias, e sua estatística distribuição de 

suporte, evidenciada nas câmaras legislativas, irão, segundo a presunção de Waldron, 

refletir grandemente a diversidade e distribuição estatística daqueles através do conjunto de 

cidadãos. Isso pareceria, na melhor das hipóteses, irrealista e, na pior, uma idealização 

perigosa, porque tornaria a teoria cega a quaisquer mecanismos estruturais que impedem – 

talvez de modo crônico – esta fácil correspondência entre a opinião pública e a opinião 

legislativa
41

.  

 

Nesse sentido, não é a própria sociedade quem decide acerca do desacordo político, mas 

um grupo pequeno de legisladores, muitas vezes guiados por interesses próprios e acordos 

de bastidores, comprometimento a partidos políticos e alianças que em nada se relacionam 

à opinião pública.  

 

O autor também não menciona as hipóteses em há expressivo silêncio legislativo sobre 

determinados temas, justamente em razão de seu caráter polêmico e do elevado custo 
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 A crítica também é esposada por Keith E. Whittington, para quem Waldron não demonstra qualquer 

preocupação especial com as distorções do sistema representativo. No original: “[Waldron] evinces no 

particular concern about features of representative government, about how legislatures might best represent 

particular constituencies, nor about the problematic aspects of the relationship between the constituent 

principals and their particular agents within the legislature” (WHITTINGTON, 2003, p. 25).  
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político de se assumir um posicionamento claro – nesses casos, conflitos individuais irão 

surgir sem que haja qualquer orientação legislativa, sendo levados aos tribunais para 

decisão. Em suma, trabalha-se com um cenário muito próximo do ideal e bastante distante 

da realidade. 
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CAPÍTULO II: O SUPERJUIZ 

 

2.1. Alexander Bickel: questões de princípio e papel contramajoritário das cortes 

constitucionais 

 

Embora conhecido por sua defesa do judicial review, a concepção democrática de Bickel 

apresenta-se bastante semelhante a de seus opositores procedimentalistas. Nesse sentido, 

adota uma visão majoritário-agregadora, defendendo que as decisões políticas devem, 

primordialmente, ser tomadas por representantes eleitos pelo povo, politicamente 

responsáveis – Legislativo e Executivo. Não obstante, a despeito de seu caráter 

contramajoritário, o controle judicial de constitucionalidade ofereceria vantagens únicas 

que garantiriam a sua permanência no cenário norte-americano. Sua obra, assim, destina-se 

a enfrentar a chamada dificuldade contramajoritária
42

. 

 

Para Bickel, a dificuldade contramajoritária se dividiria em três aspectos essenciais, já 

apontados por seus predecessores. Em primeiro lugar, de forma mais evidente, implicaria 

na tomada de decisões políticas por uma instituição não submetida a qualquer espécie de 

controle popular. Ainda que muitos doutrinadores defendessem que a Corte meramente 

daria imperatividade às normas constitucionais, que emanaram originalmente do povo, em 

realidade, ao afastar determinando diploma legal, a Corte se imporia sobre a decisão de 

representantes eleitos pelo povo atual – agindo, desta forma, contra a maioria eleitoral. 
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 A dificuldade contramajoritária exposta por Bickel sofreu diversos ataques por parte da doutrina, por 

centralizar a democracia no princípio majoritário, ao invés do comprometimento de respeito e consideração 

mútua entre os cidadãos. Nessa perspectiva, Barry Friedman contesta a existência de uma maioria passível de 

ser conhecida, bem como o pretenso caráter final das decisões judiciais. No original: “the countermajoritarian 

difficulty rests on two premises: that the bedrock principle of constitutional government is accountability to 

the people, and that judicial review conflicts with this principle. Although each of these ideas contains some 

truth, both are seriously flawed as foundations for the countermajoritarian difficulty. Each rests on an 

assumption that is highly contestable. These assumptions are, respectively, that there exists a ‘majority’ 

whose will is represented by government decisions and that judicial decisions are ‘final’ and thus trump the 

will of that majority. This section seeks to replace these faulty assumptions with three ideas of constitutional 

government that do comport with reality and begin to explain the judicial role. The three ideas are that 

government operates not to represent a majority but to hear and integrate the voices of many different 

constituencies; that the constitutional text is spacious enough to accommodate the several interpretations 

inevitably offered by shifting constituencies; and that the process of constitutional interpretation is dynamic, 

not static, giving primacy to different interpretations at different times” (FRIEDMAN, 1993, p. 628-629).E, 

ainda, Michael Dorf aponta a constante proximidade entre as decisões da Corte e a opinião popular. No 

original: “Recent scholarship in political science and law challenges the claim that judicial review in the 

United States poses what Alexander Bickel famously called the ‘countermajoritarian difficulty’. Although 

courts do regularly invalidate state and federal laws on constitutional grounds, they rarely depart substantially 

from the median of public opinion” (DORF, 2010, p. 283). 
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Em segundo lugar, o engajamento coletivo na busca de decisões políticas de qualidade, que 

reflitam os interesses da sociedade, seria prejudicado – como consequência, haveria o 

comprometimento do processo de autogoverno em privilégio do paternalismo judicial. Em 

terceiro lugar, o processo democrático seria enfraquecido ao longo do tempo, com 

atrofiamento dos parlamentos em prol do agigantamento das Cortes – “o controle judicial 

de constitucionalidade expressa, é claro, uma forma de desconfiança do legislativo
43

” 

(BICKEL, 1962, p. 21). 

 

Partindo de tais obstáculos, Bickel fornece uma detalhada construção de sua defesa do 

Judiciário como ramo mais inofensivo dentre os três Poderes, o que o legitimaria ao 

exercício do controle de constitucionalidade. De logo, afirma que os representantes 

populares, por uma dinâmica própria do sistema político vigente, atuam, muitas vezes, por 

delegação a ramos técnicos especializados, bem como a terceiros de sua confiança não 

submetidos a qualquer controle popular direto. O que mantém tais arranjos dentro de um 

regime democrático seria a possibilidade de reversão de decisões tomadas por membros 

não eleitos, pela maioria representativa – tal possibilidade, ainda que não exercida, seria da 

essência do sistema. 

 

Aponta, ademais, a atuação de grupos de interesses junto aos parlamentares e ao 

Executivo, buscando influenciar o produto final do processo legislativo. O papel que tais 

grupos desempenham na política nacional “indica que há outros meios além do processo 

eleitoral, ainda que subordinados e subsidiários, de tornar instituições governamentais 

responsivas às necessidades e desejos dos governados
44

” (BICKEL, 1962, p. 19). Destarte, 

ainda que não exatamente politicamente responsável (responsible), o controle judicial de 

constitucionalidade poderia ser responsivo (responsive) à opinião pública, com 

consequente ganho de legitimidade democrática
45

.  
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 Tradução livre. No original: “Judicial review expresses, of course, a form of distrust of the legislature” 

(BICKEL, 1962, p. 21). 
44

 Tradução livre. No original: “They indicate that there are other means than the electoral process, though 

subordinate and subsidiary ones, of making institutions of government responsive to the needs and wishes of 

the governed” (BICKEL, 1962, p. 19). 
45

 Com posicionamento análogo, afirma Michael Dorf que a Suprema Corte dos Estados Unidos, 

historicamente, não tem se mostrado particularmente contramajoritária. No original: “For a time, the Court 

can disregard such criticism, but if public opinion does not eventually come in line with the judicial review, 

constitutional amendment, changes in judicial personnel, and/or changes in judicial doctrine will typically 

bring judicial understandings closer to public opinion. Consequently, American courts have not, over the 

long run, acted as strongly countermajoritarian bodies” (DORF, 2010, p. 283-284). 
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Seu argumento principal, contudo, consiste na defesa de que a Constituição condensa 

questões de princípio que consubstanciam limites às questões políticas – parecendo, aqui, 

assumir a já tradicional oposição entre democracia e constitucionalismo. Enquanto estas 

seriam de responsabilidade legislativa, por meio de representantes populares eleitos, 

aquelas, por seu caráter estável e permanente, deveriam ser efetivadas pelas Cortes, 

tecnicamente preparadas e distantes de pressões político-eleitorais
46

.  

 

Ao lidar com casos concretos, as Cortes poderiam, outrossim, verificar falhas e omissões 

em matéria de políticas públicas impossíveis de serem percebidas abstratamente, no âmbito 

parlamentar. Forneceriam, deste modo, uma segunda visão, mais ponderada e próxima da 

realidade social, sobre determinada política pública, construída abstratamente pelo 

legislativo. “De tal modo, as Cortes, embora possam de certa forma amortecer os esforços 

do povo e dos legisladores em educar-se, constituem também uma excelente e altamente 

eficaz instituição educacional
47

” (BICKEL, 1962, p. 26). 

 

O coração do sistema democrático, para Bickel, é o governo segundo o consentimento dos 

governados. Seria razoável presumir, continua, que a sociedade não apenas visaria a 

garantir as necessidades da maioria, mas também a garantir determinados valores em 

caráter duradouro. Para esta ultima tarefa, as eleições se provariam um instrumento pouco 

eficaz, em comparação aos Tribunais, que atuariam segundo regras de convencimento e 

argumentação em busca do consenso possível.  

 

Quanto à natureza de tais questões de princípio, Bickel afirma em linhas bastante gerais 

tratar-se de valores amplos, adequadamente neutros e permanentes (1962, p. 55 e 

seguintes). Havendo choque entre valores conflitantes, caberia à Corte acomodá-los, 
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 A distinção entre questões de política e questões de princípio proposta por Bickel é debatida por Stephen 

M. Griffin. No original: “[the theory] tended to encourage an uncritical ‘deductive institutionalism’ that 

maintained that the judiciary was the forum of principle because it had to be. Following Bickel, scholars 

compared an ideal Court to a non ideal Congress and concluded, not surprisingly, that the Court was a more 

attractive institution. Without institutional comparisons grounded in empirical evidence, the insistence on the 

federal judiciary devotion to principle began to appear ideological, something legal scholars believed because 

their arguments would not make sense otherwise” (GRIFFIN, 2003, p. 31-32). Griffin defende ainda a 

existência de uma politização do processo de escolha dos magistrados da Suprema Corte. No original: “But 

when political disagreements are transferred to the judiciary, coherence and conservation are unlikely. (...) 

Rather, the Court is ensnared in the same contentious politics of rights that occupies the elected branches” 

(GRIFFIN, 2003, p. 39-40) . A politização da Corte, deste modo, poderia sugerir a conveniência de se 

deslocar a discussão de questões constitucionais polêmicas de volta à arena parlamentar. 
47

 Tradução livre. No original: “Hence it is that the courts, although they may somewhat dampen the people’s 

and the legislatures’ efforts to educate themselves, are also a great and highly effective educational 

institution” (BICKEL, 1962, p. 26). 
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determinando a prevalência de um ou a relativização de ambos, ou mesmo criando um 

novo valor. “As Cortes devem agir com base em verdadeiros princípios, capazes de 

incessante aplicação. Quando não conseguem encontrar tal princípio, são obrigadas a 

declarar a escolha legislativa válida. Nenhum outro caminho é possível
48

” (BICKEL, 1962, 

p. 58). 

 

A função principal dos Tribunais, assim, seria identificar valores e proclamar princípios, 

fundamentados, ainda que não de forma literal, na Constituição, na cultura política norte-

americana ou na experiência judicial – apenas com base num princípio estariam 

legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade e afastamento de determinado 

diploma legal. Este princípio deveria enunciar um objetivo socialmente relevante, 

impassível de adequada análise no âmbito legislativo.  

 

A fixação de tais princípios teria o condão de influenciar a formulação de políticas públicas 

a longo prazo, o que tornaria a Corte significativamente relevante para ao processo 

democrático. Mesmo nas hipóteses em que opta por não intervir e legitimar determinado 

ato legislativo, a Corte poderia tornar permanente uma medida política que estava em vias 

de ser abandonada ou substituída. Estaria, nestes casos, exercendo o que o autor 

denominou virtudes passivas: “a declaração de constitucionalidade de hoje não apenas irá 

fazer pender a balança da política de hoje, como também poderá dar novo ímpeto à escolha 

de uma política pública em detrimento de outra, numa próxima geração
49

” (BICKEL, 

1962, p. 130-131).  

 

O exercício das virtudes passivas consubstanciaria o dever de prudência dos Tribunais: 

para Bickel, os conflitos judiciais deveriam ser solucionados, na medida do possível, com 

base em fundamentos infraconstitucionais, de modo a não converter questões políticas em 

questões de princípio. Evitar-se-ia, deste modo, uma excessiva ingerência do Judiciário em 
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 Tradução livre. No original: “Courts must act on true principles, capable of unremitting application. When 

they cannot find such a principle, they are bound to declare the legislative choice valid. No other course if 

open to them” (BICKEL, 1962, p. 58). 
49

 Tradução livre. No original: “The Court’s high ‘degree of credit’ is a fact of life (…). (…) Today’s 

declaration of constitutionality will not only tip today’s political balance but may add impetus to the next 

generation’s choice of one policy over another” (BICKEL, 1962, p. 130-131). 
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matérias legislativas, com comprometimento da legitimidade de suas decisões em longo 

prazo
50

. 

 

A jurisdição constitucional, portanto, seria aquela que verifica a vontade das instituições 

políticas, compatibilizando-as com os princípios reputados fundamentais pela Corte, ou 

que legitima ações políticas, o que, em alguma medida, direciona a sua finalidade, agora e 

no porvir. O princípio apenas poderia ser revisado ou revertido, ao menos em teoria, pela 

própria Corte. A seu favor, a Corte não teria “nem força nem vontade, nem a espada, nem a 

bolsa; mas apenas o esforço da sociedade rumo ao estado de direito, a sua disponibilidade 

em receber princípios da Corte e sua forte inclinação, moldada pelo hábito, de aceitar, 

conceder, harmonizar e obedecer
51

” (BICKEL, 1962, p. 204). 

 

Bickel inaugura, destarte, uma doutrina substancialista que se solidificaria nos Estados 

Unidos, segundo a qual às instituições representativas caberiam as decisões sobre questões 

de política, segundo os princípios majoritário e democrático, enquanto à Corte caberia a 

análise de questões de princípio, por sua independência e imparcialidade. Tais questões de 

princípio visariam a solidificar valores constitucionais ou, de algum modo, relevantes na 

sociedade, bem como proteger direitos individuais – em outras palavras, garantiriam 

determinados resultados substantivos de justiça que, acaso relegado aos parlamentos, 

poderiam ser suprimidos em razão de pressões eleitorais.  

 

Pode-se criticar o trabalho do autor, exatamente, quanto à livre determinação de princípios 

pela Corte. Com efeito, não estariam os juízes sujeitos a influências políticas semelhantes 

àquelas observadas no legislativo? Não atuam os grupos de interesse, também, em sede 

judicial? A alegada isenção dos Tribunais decorre de uma construção teórica não 

inteiramente desprovida de lacunas, segundo a qual os juízes agiriam com base em altos 

valores morais em prol do bem comum. Não obstante, além da constante discordância 

observada entre os próprios membros da Corte, o bem comum, muitas vezes, é de difícil 
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 A tese foi desenvolvida posteriormente por Cass Sunstein, que a denominou de minimalismo judicial. Para 

o autor, a Suprema Corte deve atuar de forma moderada no exercício do controle de constitucionalidade, com 

ampla fundamentação principiológica e da forma mais estreita possível, de modo a solucionar o caso 

concreto sem estabelecer uma regra abstrata para casos semelhantes (SUNSTEIN, 1999, passim). 
51

 Tradução livre. No original: “They have, as Hamilton said, neither force nor will, neither the sword nor the 

purse; they have only society’s striving for the rule of principle, its readiness to receive principle from the 

Court, and its strong, habit-formed inclination to accept, to accord and harmonize, to obey” (BICKEL, 1962, 

p. 204). 
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identificação, sendo que cada escolha dependerá da aceitação de determinados juízos de 

valor que não são melhores ou piores do que muitos outros em confronto. Nesse sentido, 

numa sociedade pluralista em que convivem grupos com valores morais bastante 

diferentes, dificilmente uma escolha envolvendo princípios contará com concordância 

geral. 

 

Ademais, embora o autor afirme que Cortes independentes seriam mais eficazes na 

garantia de direitos do que Parlamentos, a premissa não é aceita por todos. Nada há que 

demonstre, de forma cabal, que os Tribunais estão estruturalmente melhor situados para a 

defesa de direitos do que os Parlamentos
52

 – ainda que circunstâncias empíricas específicas 

possam tornar verdadeiro tal fato. Não por outro motivo, muitos doutrinadores buscam 

ampliar a esfera de experimentação constitucional para além das Cortes, envolvendo 

também a própria sociedade no processo hermenêutico
53

. 

 

Autores procedimentalistas, ainda, consideram que a tese, por não abarcar um processo de 

tomada de decisões democraticamente inclusivo, que permita a resolução de divergências 

quanto ao conteúdo de princípios e direitos, é ilegítima, ao menos no sistema político 

vigente. Não haveria, assim, qualquer expectativa de consenso ou, sequer, de construção 

do consenso. Em consequência, restaria violada a igualdade política e o princípio do 

autogoverno. 
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 Nesta linha, a obra de Stephen M. Griffin, que critica o judicial review ao afirmar que a Suprema Corte 

norte-americana teria, historicamente, afastado diplomas legais que conferiam maior proteção a direitos de 

minorias. No original: “If you are a member of a racial minority, the Supreme Court is not your friend. The 

past twenty years of decisions by the Court have made this abundantly clear. Furthermore, the protection 

against un just discrimination all Americans receive from civil rights statutes is plainly superior to the 

protection provided by the Equal Protection Clause. But the development that has sealed the case against 

heightened scrutiny is the Court’s relatively new interest in destroying civil rights created through democratic 

deliberation (GRIFFIN, 2002, p. 282). 
53

A tese é defendida por Peter Häberle (2002, passim), para quem deve ser promovida a ampliação dos 

intérpretes constitucionais, tornando legitimados hermenêuticos também os cidadãos que vivem a 

Constituição. Outrossim, Mark Tushnet (2000, passim) introduz o conceito de Constituição Delgada, 

segundo o qual o conteúdo constitucional deve ser interpretado por parlamentares e pela sociedade com base 

na Declaração de Independência e no Preâmbulo da Constituição, não se restringindo aos tópicos discutidos 

pela Corte. 
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2.2. Ronald Dworkin e a figura do juiz hercúleo 

 

Ronald Dworkin trabalhou exaustivamente a temática da democracia. Sua concepção 

democrática – denominada comunitária pelo autor – é construída sobre uma leitura moral 

do direito, fundamentada no ideal da integridade. 

 

Dworkin distingue entre dois princípios de integridade política: o primeiro, de caráter 

legislativo, demanda coerência no conjunto de leis de um Estado; o segundo, de natureza 

jurisdicional, impõe a aplicação destas mesmas leis com base num sistema coerente de 

princípios. Não obstante, a equidade política, que dá aos cidadãos o mesmo direito a voz e 

controle sobre as decisões estatais, faz surgir um problema significativo: a discordância 

acerca de qual seria a melhor solução para questões de cunho moral. 

 

A formação de um consenso não parece uma alternativa desejável para o autor – embora 

mais equitativa, não seria necessariamente justa: “uma decisão política provoca injustiça, 

por mais equitativos que sejam os procedimentos que a produziram, quando nega às 

pessoas algum recurso, liberdade ou oportunidade que as melhores teorias sobre a justiça 

lhe dão o direito de ter” (DWORKIN, 1999, p. 218). Ainda, contudo, que determinada 

decisão atendesse aos ideais da equidade e justiça, falharia no teste da integridade, que 

demanda coerência de princípio na atuação estatal, impedindo, assim, que concessões 

fossem feitas em determinados casos e afastadas em outros semelhantes. A construção do 

consenso, porque casuística, violaria a igualdade formal. 

 

A integridade, destarte, consubstancia um ideal distinto e autônomo, que legitimaria a 

atuação do Estado e o uso da força. A comunidade política tornar-se-ia obrigada a observar 

as decisões coletivas apenas quando fundamentadas em princípios comuns, distintos das 

regras de natureza política, mesmo que não tenham sido formalmente declarados. Isso 

significa que os membros de uma sociedade de princípio “admitem que seus direitos e 

deveres políticos não se esgotam nas decisões particulares tomadas por suas instituições 

políticas, mas dependem, em termos mais gerais, do sistema de princípios que essas 

decisões pressupõem e endossam” (DWORKIN, 1999, p. 254-255).  Esta comunidade não 

se restringe a uma junção de ações individuais, sendo comparada a uma orquestra: ao tocar 

uma sinfonia, a orquestra deixa de ser a mera soma dos músicos que a compõem para se 

tornar um todo unitário (DWORKIN, 1990, p. 329).   
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A aceitação da integridade enquanto ideal político-comunitário independeria do desacordo 

em questões de moral política – trata-se de um pressuposto para a formação de uma 

comunidade associativa genuína. Tal aceitação parte do respeito à dignidade de cada 

cidadão, de modo que todos deveriam ser tratados com o mesmo respeito e consideração, 

sendo, por sua vez, responsáveis politicamente. Salienta Dworkin que uma comunidade 

que segue este molde não seria automaticamente justa ou equitativa, pois depende da livre 

manifestação política de seus membros através dos processos decisórios estatais; não 

obstante, satisfaria “as condições da verdadeira comunidade melhor do que qualquer outro 

modelo de comunidade possível para pessoas que divergem sobre a justiça e a equidade a 

serem adotadas” (DWORKIN, 1999, p. 257). 

 

O princípio da integridade, no âmbito judicial, implicaRIA a necessidade de aplicação do 

direito segundo uma concepção coerente de justiça e equidade que parte da comunidade 

personificada. A atividade do juiz seria, então, comparada a de um romancista: cada 

magistrado interpreta as decisões/capítulos anteriores de modo a escrever uma nova página 

que se mostre compatível com a história, mas sem estar preso a ela, dando-lhe, deste modo, 

um enfoque contemporâneo. O juiz, em suma, é uma espécie de autor em cadeia. 

 

Para demonstrar a estrutura proposta da interpretação jurídica, Dworkin introduz a figura 

do juiz Hércules – trata-se de um juiz concebido na forma ideal, que aceite o direito como 

integridade no exercício de suas funções. Tal juiz deverá decidir tendo em vista os 

princípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo legal que são aceitos pela 

comunidade política, de forma que se mostre coerente com o sistema jurídico. Em outras 

palavras, Dworkin aproxima direito e moral, nos moldes já trabalhados por John Rawls, ao 

afirmar que a decisão judicial não poderá se fundamentar exclusivamente no ideal de 

justiça e em seus princípios morais, devendo considerar, também, as outras virtudes 

políticas. 

 

Aqui, o autor adota a distinção, já feita por Bickel, entre questões de política e questões de 

princípio. As questões de política referir-se-iam a decisões políticas que protegem ou 

fomentam um objetivo coletivo; por sua vez, as questões de princípio seriam aquelas que 

garantem os direitos individuais (DWORKIN, 2002, p. 129). O autor salienta que a 

diferença entre ambas não consiste no tipo de fatos que serão analisados por uma 
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instituição política, mas ao questionamento posto: se o objetivo é descobrir se alguém tem 

direito a determinado benefício, trata-se de uma questão de princípio; se, por outro lado, se 

busca justificar uma decisão demonstrando seu benefício coletivo, trata-se de uma questão 

de política. 

 

Afirma Dworkin que as questões de princípio estariam a cargo dos parlamentos, enquanto 

as questões de política, dos tribunais. A razão é semelhante àquela já apontada por Bickel: 

os legisladores, por conta de seus interesses eleitorais, tendem a favorecer os interesses 

majoritários, competindo às Cortes a garantia dos direitos das minorias
54

. 

 

Curiosamente, Dworkin não se considera um ativista judicial, considerando a expressão 

“uma forma virulenta de pragmatismo jurídico” (DWORKIN, 1999, p. 451), em que os 

juízes ignorariam o texto constitucional, a história legislativa e precedentes judiciais. O 

juiz que aceita o direito como integridade recusa-se “a substituir seu julgamento por aquele 

do legislador quando acreditar que a questão em jogo é fundamentalmente política, e não 

de princípio” (DWORKIN, 1999, p. 474). 

 

Por sua vez, entende que a moderação judicial pode ser compreendida tanto do ponto de 

vista do ceticismo jurídico, como do direito como integridade. Para o cético, o cidadão não 

teria direitos morais contra o Estado, mas somente direitos jurídicos assegurados pela 

Constituição (ou pela lei), cuja tutela judicial depende de inequívoca violação. O direito 

como integridade, diversamente, propõe uma teoria da deferência judicial, segundo a qual 

o indivíduo possui direitos além do Direito, ainda que caiba às instituições políticas 

reconhecê-los. Nesta linha, para Dworkin, “um homem tem um direito moral contra o 

Estado, se pudermos mostrar que este comete um erro ao tratá-lo de uma determinada 

maneira, ainda que o faça tendo em vista o interesse geral” (DWORKIN, 2002, p. 218). 

 

Evidentemente, pondera Dworkin que, diante de casos difíceis, muitos magistrados irão 

discordar acerca de qual decisão seria mais equitativa ou mais justa. Nestas hipóteses, 

deverão encontrar, “em algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e deveres 
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 De modo congênere, Aharon Barak sustenta a importância da dignidade humana para a democracia. No 

original: “the last few decades have been revolutionary, as we have learned the hard way that without 

protection for human rights, there can be no democracy and no justification for democracy. The protection of 

human rights – the rights of every individual and every minority group – cannot be left only in the hands of 

the legislature and the executive, which, by their nature, reflect majority opinion” (BARAK, 2002, p. 20-21). 
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das pessoas, a melhor interpretação da estrutura política e da doutrina jurídica de sua 

comunidade. (...) Isto incluirá convicções sobre adequação e justificação” (DWORKIN, 

1999, p. 305). Trata-se de escolher entre vias interpretativas aceitáveis, ficando-se com 

aquela que, segundo o melhor julgamento do magistrado, mostre-se mais adequada à moral 

política, à estrutura das instituições e decisões da comunidade. 

 

A convicção pessoal do juiz, assim, exerce importante papel na doutrina de Dworkin. Tal 

aspecto, em realidade, é um dos mais criticados em sua tese, por importar no empenho das 

convicções de moral política do magistrado em suas decisões. Em outras palavras, a 

existência de diversas vertentes interpretativas razoáveis significaria que a escolha do juiz 

por uma delas não a torna automaticamente correta – a escolha não seria fundamentada em 

bases neutras de adequação, mas em razões políticas que consubstanciariam, 

fundamentalmente, a mera opinião do magistrado. Dworkin responde a esta objeção 

afirmando que Hércules apenas pode estabelecer o direito num caso concreto do modo 

como o compreende: “o espírito de integridade, que situamos na fraternidade, seria violado 

se Hércules tomasse sua decisão de outro modo que não fosse a escolha da interpretação 

que lhe parece a melhor do ponto de vista da moral política como um todo”(DWORKIN, 

1999, p. 314)
55

. 

 

Um crítico poderia discordar de Hércules em muitos níveis. Poderia 

rejeitar o direito como integridade em favor do convencionalismo, 

do pragmatismo ou de alguma outra concepção do direito. Ou 

poderia aceita-lo, mas chegar a conclusões diferentes das de 

Hércules, porque tem ideias diferentes sobre as exigências 

necessárias de adequação, ou convicções diferentes sobre equidade, 

justiça ou a relação entre ambas. Mas só poderá considerar 

fraudulento (ou gramaticalmente incorreto) o uso que Hércules faz 

de “direito” se padecer do aguilhão semântico, somente se admitir 
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 Robert H. Bork denuncia, na obra Tempting in America, a busca de resultados políticos desejáveis por 

meio da Suprema Corte. Isso significaria que a sociedade norte-americana, bem como os magistrados, dariam 

maior valor a um resultado de justiça política do que a um resultado constitucionalmente adequado. No 

original: “In law, the moment of temptation is the moment of choice, when a judge realizes that in the case 

before him his strongly held view of justice, his political and moral imperative, is not embodied... in any 

provision of the Constitution. He must choose between his version of justice and abiding by the American 

form of government(…). (…) To give in to temptation, this one time, solves an urgent human problem, and a 

faint crack appears in the American foundation. A judge has begun to rule where a legislator should” 

(BORK, 1990, p. 205). A integridade do direito constitucional, para o autor, dependeria de um processo 

legítimo, ou seja, da demonstração judicial de que a decisão derivou, de forma coerente e politicamente 

neutra, de princípios legais. A neutralidade política da Corte, contudo, é combatida pela maioria da doutrina 

contemporânea – nesse sentido, Michael J. Perry, classifica a tese como desnecessária: “a vigorous and 

engaging polemic, but ultimately a shallow effort, clarifying little, obscuring much, and likely to mislead the 

underinformed” (PERRY, 1994, p. 10). 
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que as afirmações jurídicas ficam, de algum modo, deslocadas 

quando não são diretamente extraídas de um conjunto de critérios 

factuais para o direito aceitos por todos os juristas competentes” 

(DWORKIN, 1999, p. 313). 

 

O autor entende, portanto, que, apesar da ausência de um padrão objetivo de equidade e 

justiça, bem como da natural discordância acerca de questões polêmicas, existe uma 

resposta correta para cada uma delas. Isso decorre do fato de ser possível encontrar um 

conjunto de princípios razoavelmente plausíveis, que contem com aceitação geral, mesmo 

que às vezes determinados princípios entrem em conflito. Nestes casos, deve o juiz apoiar-

se em seu próprio julgamento para saber qual deve prevalecer, “não por pensar que suas 

opiniões sejam automaticamente corretas, mas porque ninguém pode responder de modo 

conveniente a nenhuma questão a menos que confie, no nível mais profundo, naquilo em 

que acredita” (DWORKIN, 1999, p. 378). Em suma, o magistrado não poderia decidir de 

forma isolada de suas opiniões e juízos morais. No entanto, tais juízos devem identificar e 

se harmonizar com uma concepção adequada da moralidade comunitária. 

 

A doutrina da resposta certa está umbilicalmente ligada à teoria do direito como 

integridade, enquanto teoria oposta ao neopositivismo e ao utilitarismo. Nessa linha, o 

direito como integridade nega que os cidadãos apenas possuem os direitos determinados 

por decisões políticas ou práticas sociais expressas; ao contrário, “mostra como os 

indivíduos podem ter outros direitos jurídicos além daqueles criados por uma decisão ou 

prática expressa, isto é, que eles podem ter direitos ao reconhecimento judicial de suas 

prerrogativas, mesmo nos casos difíceis (...)” (DWORKIN, 2002, p. 15). Assim, uma das 

partes ainda poderá ter o direito de ganhar a causa, mesmo que nenhuma regra regule o 

caso concreto – e mesmo que os juristas divirjam quanto à existência ou à natureza deste 

direito. Isso significa que não é a utilização dos procedimentos corretos que levará 

necessariamente à resposta correta.  

 

São, pois, estes direitos morais, mesmo que não sancionados pelo governo mediante textos 

legislativos formais, que permitirão ao magistrado descobrir a resposta correta mesmo nos 

casos difíceis. Ainda que o juiz falhe, e mesmo que seja impossível provar definitivamente 

se falhou ou não, entende Dworkin que esta decisão é melhor do que aquela que teria sido 

tomada com base em argumentos políticos que não demandam o melhor julgamento sobre 

o direito das partes.  
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Na aplicação das leis, segundo Dworkin, Hércules deverá respeitar a integridade do texto 

legal e dos debates parlamentares, enquanto atos políticos a que sua interpretação deve se 

ajustar; esta interpretação, contudo, será construtiva, adotando o magistrado o ângulo que 

lhe pareça mais compatível com a noção do direito como integridade.  

 

Quanto à legitimidade das Cortes para decidir acerca de questões constitucionais 

polêmicas, entende Dworkin que decorre da própria competência constitucional, nos 

moldes fixados em Marbury vs. Madison, ou seja, mediante o uso da hermenêutica. Deve o 

magistrado optar por uma interpretação que ofereça uma justificativa melhor da prática 

constitucional do que as demais – chegará assim à resposta certa. Essa legitimidade 

persistiria mesmo nos casos de originalidade judicial, ou seja, quando o magistrado 

constrói o direito ante uma legislação lacunosa, insuficiente ou injusta. O autor afasta, 

destarte, a chamada dificuldade contramajoritária, mencionada por Bickel, pois entende 

que ela não se aplica às questões de princípio julgadas pelos tribunais, mas apenas às 

questões de política. Isso decorre do fato de o argumento de princípio não se fundamentar 

sempre “em pressupostos sobre a natureza e a intensidade dos diferentes interesses e 

necessidades distribuídos por toda a comunidade”, mas, diversamente, em traduzir uma 

vantagem do titular do direito, “uma vantagem cuja natureza torna irrelevantes as sutis 

discriminações de qualquer argumento de política que a ela se pudesse opor” (DWORKIN, 

2002, p. 134). 

 

Destaca o autor que a Constituição norte-americana não estabeleceu a simples supremacia 

das maiorias – ao garantir direitos individuais, visou justamente a restringir o princípio 

majoritário, seja através de regras diretas, seja através de princípios abstratos. Destarte, não 

violaria a democracia que os tribunais decidam sobre princípios morais e políticos, pois 

esta não teria sido a concepção democrática adotada pela Carta Maior. Se tais decisões 

fossem tomadas pelo Legislativo, nada haveria na teoria política ou na história que 

indicasse que seriam mais bem fundadas ou mais justas do que aquelas tomadas pelos 

tribunais. De fato, prossegue Dworkin, as decisões acerca de direitos, por razões de 

equidade, não deveriam ser deixadas a cargo da maioria política, sob pena de ruptura no 

próprio constitucionalismo. Outrossim, as decisões judiciais seriam, em regra, melhor 

fundamentadas do que as decisões parlamentares. 
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Oferece o autor uma distinção entre os elementos da Constituição: de um lado, os 

elementos estruturais são aqueles que constroem e definem poderes, instrumentos e 

agências de governo; de outro, os elementos limitativos são aqueles que restringem o poder 

da maioria, considerando-se os arranjos constitucionais estruturais – trata-se, em essência, 

do Bill of Rights. Os primeiros, segundo Dworkin, podem ser antidemocráticos – por 

exemplo, ao limitar o sufrágio – mas não o serão simplesmente por não admitirem 

alteração por voto majoritário.  Desde que as instituições criadas por tais elementos 

estruturais sejam democráticas, incrementa a democracia o fato de às maiorias eventuais 

não ser autorizado deturpá-las (DWORKIN, 1990, p. 326). A democracia não seria apenas 

um direito dentre outros, mas uma teoria acerca do modo pelo qual uma comunidade deve 

decidir quais direitos devem ser respeitados. 

 

A concepção de Dworkin acerca da democracia, assim, tem um viés nitidamente 

substancialista. Ela se opõe ao conceito majoritário-agregador, segundo o qual a 

democracia é o governo de acordo com a vontade da maioria, independentemente da 

justiça das decisões estatais; ao contrário, qualifica-se como uma visão comunitária da 

democracia, pela qual o povo deve se autogovernar enquanto membro de um 

empreendimento político coletivo em que todos são tratados com a mesma consideração e 

respeito. Esta comunidade não é uma mera associação de fato, nem uma simples 

comunidade de regras – trata-se de uma comunidade de princípios, em que cada membro 

compreende ser titular de direitos e obrigações recíprocas. 

 

Deste modo, apenas haverá democracia, para Dworkin, quando forem satisfeitas 

determinadas condições que permitam a equânime observação dos interesses de todos os 

cidadãos. Estas condições, contudo, não são puramente procedimentais, devendo conter 

também preocupações relacionadas à moral política e à justiça. O princípio majoritário, 

pois, mostrar-se-ia insuficiente para a resolução de questões polêmicas envolvendo a 

moralidade pública, mesmo porque está embasado num sistema de representação indireta, 

que não traduz com eficiência a verdadeira vontade popular em razão de diversas falhas – 

seja em termos de compreensão da complexidade dos temas discutidos pelo cidadão 

comum, seja pelos interesses financeiros que conduzem as campanhas eleitorais e 

mandatos políticos. Haveria uma ilusão da igualdade do poder político entre os indivíduos, 

pois alguns são mais ricos, ou mais influentes, ou habitam em locais onde a disputa política 
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é tão acirrada que seu voto terá maior impacto. Conclui o autor que a mera força dos 

números não contribui para explicar o valor de uma decisão política. 

 

Dworkin constrói a sua teoria da democracia em duas frentes. De um lado, há a 

necessidade de desenvolver procedimentos que permitam a tomada de decisões em caso de 

discordância persistente; tais procedimentos deverão observar o princípio da igual 

consideração e respeito, como corolário da dignidade humana, inclusive mediante a 

constitucionalização de direitos fundamentais que impeçam sua restrição injustificada por 

maiorias eventuais
56

. Isso permite afirmar que, para o autor, a aferição da equidade 

procedimental depende da análise de sua probabilidade em gerar políticas públicas que 

respeitem a equidade substantiva.  

 

Os procedimentos democráticos devem, ademais, respeitar o princípio do autogoverno, ou 

seja, atribuir oportunidades e responsabilidade a todos os cidadãos na criação de políticas 

públicas. Somente a ampla participação embasada na igual consideração e respeito poderia 

justificar, segundo Dworkin, a submissão de uma minoria à vontade da maioria. Para tanto 

contribuem o sistema representativo, o sufrágio universal e as eleições periódicas, mas 

também os direitos individuais garantidos pelas Cortes, que impedem que as concessões 

feitas pela minoria ultrapassem o patamar necessário à manutenção de sua dignidade 

enquanto membros da comunidade. 

 

De outro lado, a democracia deverá, além de observar procedimentos adequados, chegar a 

decisões políticas substantivamente desejáveis, ou seja, justas. Sua noção comunitária de 

democracia pressupõe a existência de cidadãos reflexivos, isto é, capazes de identificar e 

discutir criticamente a moral comunitária – afastaria, deste modo, o argumento do 

paternalismo. Aqui, a jurisdição constitucional desempenha papel de destaque, podendo ser 

compreendida como um fórum de princípio, onde os princípios morais que regem a 

comunidade emergirão com base numa interpretação construída através do debate público. 

A legitimidade de uma decisão judicial dependerá não apenas da observância da legalidade 

estrita, nem de procedimentos adequados ou, ainda, do apoio da maioria – deve ser 
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 Semelhante raciocínio foi exposto por José Carlos Brandi Aleixo: “a democracia se baseia no primado da 

pessoa humana e na defesa dos direitos humanos. A pessoa humana é o elemento fundamental da ideia 

democrática. Não pode haver democracia verdadeira se a pessoa humana não for respeitada. Ela é o 

ingrediente indispensável do povo, considerado não como simples massa, à qual se atribuem determinadas 

prerrogativas, mas como sujeito consciente e responsável pelas suas ações e decisões” (ALEIXO, 1977, p. 

74).  
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encontrada a melhor resposta com base numa interpretação do caso que se mostre 

compatível com o direito como integridade e tudo aquilo que ele representa.  

 

O núcleo substantivo da democracia teria por alicerces os princípios da participação, 

interesse e independência. O direito de participação consubstancia o direito à voz de todo e 

qualquer indivíduo nos debates públicos e processos decisórios estatais; envolve os direitos 

a voto e representação política, tal como as liberdades essenciais ao seu exercício. Por sua 

vez, o princípio do interesse traduz o ideal de justiça substantiva, assegurando que todos 

sejam tratados com a mesma consideração e respeito. Para tanto, não se mostra suficiente a 

mesma distribuição do poder político, devendo-se garantir que todos possuam o mesmo 

poder de influência política, em especial mediante uma igualitária repartição de recursos.  

 

Por fim, o princípio da independência confere aos indivíduos uma esfera de direitos 

inviolável, correspondente a suas escolhas éticas individuais, que não podem sofrer 

qualquer ingerência por parte da comunidade – é o caso de escolhas religiosas ou de 

orientação sexual, dentre outros. Permite-se, assim, ao indivíduo separar-se do corpo 

coletivo na formulação de seus juízos morais.  

 

Dworkin, em suma, rejeita a noção estatística de comunidade e a concepção majoritário-

agregadora da democracia. Os procedimentos democráticos apresentam para o autor 

natureza claramente instrumental: as instituições tradicionalmente apontadas como 

democráticas apenas o serão se levarem a resultados justos. Por tal motivo, a jurisdição 

constitucional não é antidemocrática, mas, ao contrário, aprimora a democracia, por 

consistir em uma instância de princípio em que o juiz Hércules pode chegar à resposta 

certa.  

 

Não obstante, a tese parece levar a uma excessiva confiança no Judiciário em detrimento 

de outras instituições. A atividade de controle de constitucionalidade é descrita, 

literalmente, como hercúlea, o que conferiria aos juízes a legitimidade para exercê-la em 

razão de seu preparo intelectual, de sua imparcialidade e distanciamento da arena de 

interesses eleitorais. Contudo, o autor não logra demonstrar, de forma definitiva, por que 

os magistrados seriam mais adequados para a tarefa, mormente considerando-se suas reais 

condições de trabalho. Com efeito, muitos atuam sob a pressão de um número crescente de 

processos e, no caso do Supremo Tribunal, sob pressões também de cunho político, o que 
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coloca em cheque a afirmação de que os juízes seriam mais eficazes ao afastar suas 

ideologias e interesses particulares do conteúdo de suas decisões.  

 

A própria distinção entre questões de política e questões de princípio, que orientaria a 

legitimidade dos parlamentos e das Cortes, é de difícil apreensão prática, mesmo porque 

ambas, em casos polêmicos, muitas vezes se confundem. O mesmo se pode dizer com 

relação à tese da resposta correta, que, a despeito dos esforços do autor, aproxima-se 

perigosamente do paternalismo judicial, uma vez que a própria definição dos princípios 

morais será alvo de contestação e desacordo, sendo os cidadãos, porém, excluídos do 

debate, uma vez que a decisão certa será tomada pelo magistrado
57

. 

 

Nesse sentido, a crítica de Waldron (2006, p. 1398 e seguintes) traduz o cerne do 

argumento contrário à noção de democracia comunitária: afirma o autor que as próprias 

condições da democracia, mencionadas por Dworkin como fundamentais para o 

funcionamento do sistema, não são de reconhecimento pacífico na sociedade. Isso significa 

que as pessoas irão discordar sobre se determinado direito constitui ou não ou uma 

condição, seja porque têm uma concepção democrática distinta, seja porque entendem tal 

direito de forma diversa. Acaso a Corte decida por considerar tal direito uma condição e 

rechaçar um diploma legal que lhe seja contrário, apenas haverá perda democrática, 

segundo Dworkin, se não foi atingida a resposta correta. No entanto, esta questão também 

será alvo de discordância comunitária, o que impossibilita qualquer conclusão sólida sobre 

o tema. 

 

Ainda, apesar de reconhecer a importância do papel do cidadão na descoberta dos 

princípios morais da comunidade, Dworkin não especifica canais institucionais pelos quais 

possam fazê-lo, mencionando apenas medidas de cunho genérico, a exemplo da 

necessidade de aumento da cobertura das candidaturas e melhoria educacional dos eleitores 

(DWORKIN, 2006, p. 151 e seguintes).  
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Sobre o tema, Christopher Zurn entende que a ideia violaria o princípio da soberania popular. No original: 

“If fundamental moral principles are to be detected and specified by an independent judiciary, with guidance 

from preferred moral philosophers, then the principle of popular sovereignty is severely compromised. For 

popular sovereignty entails that citizens are only free in a form of political association if they can somehow 

understand themselves as the authors of the laws that structure their interactions, as both sovereign citizens 

and legal subjects at the same time. Dworkin seems to be saying, in effect, that the people are allowed to be 

sovereign with respect to policy decisions, but when it comes to principles and rights, they must simply 

submit to the paternalistic imposition of the ‘conditions of democracy’ by an unaccountable Hercules” (2007, 

p. 122-123).  
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CAPÍTULO III: O SUPERCIDADÃO 

 

3.1. Jürgen Habermas: razão prática e legitimidade procedimental 

 

Habermas (1997a, p. 114 e ss.) principia sua tese sobre o direito e a democracia afirmando 

que, no cenário pós-Revolução Francesa, o peso das escolhas morais da sociedade foi 

transferido, do indivíduo, para as leis – apenas estas teriam o condão de limitar a liberdade 

individual, assegurando a todos o gozo dos mesmos direitos. As leis, por sua vez, seriam 

legítimas na medida em que elaboradas segundo um processo legislativo democrático, 

fundamentado na soberania popular. Este processo legislativo deverá atender às chamadas 

expectativas normativas da comunidade, ou seja, deverá refletir o entendimento do corpo 

social sobre quais são os seus direitos e deveres.  

 

O procedimento democrático, assim, passaria a ser o núcleo da discussão da legitimidade 

dos comandos normativos estatais numa comunidade que já não aceita a legitimidade 

intrínseca do direito natural, próximo ao domínio da moral – este procedimento refletirá o 

consenso racional de cidadãos soberanos. O poder de autodeterminação do indivíduo, 

contudo, decorreria de sua autonomia moral, que exigiria que todos sejam tratados com 

igualdade e que implicaria, no âmbito político, a liberdade de participação no processo 

legislativo, ou seja, a capacidade de se autogovernar. Porquanto tal autonomia moral não 

pode mais ser fundamentada na metafísica ou na religião, o indivíduo deverá recorrer à 

argumentação racional para expor seus pontos de vista e interesses, agindo 

comunicativamente
58

.  

 

Habermas entende que “argumentos em prol da legitimidade do direito devem ser 

compatíveis com os princípios morais da justiça e da solidariedade universal (...) bem 

como com os princípios éticos de uma conduta de vida auto responsável” (HABERMAS, 

1997a, p. 133). Isso significa que, embora o direito não seja subordinado à moral, 

relaciona-se com esta mediante a legitimidade da validade jurídica, não devendo contrariar 
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 Igualmente, afirma Seyla Benhabib que a legitimidade democrática nas sociedades contemporâneas 

decorre de processos decisórios discursivos: “Legitimacy in complex democratic societies must be thought to 

result from the free and unconstrained public deliberation of all about matters of common concern... 

Democracy, in my view, is best understood as a model for organizing the collective and public exercise of 

power in the major institutions of a society on the basis of the principle that decisions affecting the well-

being of a collectivity be viewed as the outcome of a procedure of free and reasoned deliberation among 

individuals considered as moral and political equals” (BENHABIB, 1996, p. 68). 
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princípios morais. Direito e moral, pois, não se sobrepõem nem se confundem, mas se 

complementam
59

. 

 

Na modernidade, segundo Habermas, a legitimidade do direito, e consequentemente da 

democracia, tem girado em torno dos direitos humanos e da soberania popular, colocados 

em polos opostos segundo a tradicional interpretação do liberalismo político norte-

americano. Nesse sentido, entendem os liberais haver uma tensão permanente entre a 

soberania do povo, consubstanciada na vontade da maioria, e o plexo de direitos humanos 

fundamentais que impõem barreiras à plena liberdade democrática.  

 

Estes direitos humanos, para a doutrina de base kantiana, seriam princípios morais 

inerentes à condição humana e anteriores à vontade soberana do legislador, isto é, saberes 

morais ancorados num estado natural fictício. Por sua vez, a doutrina de base 

rousseauniana defende que tais direitos seriam aqueles garantidos por leis abstratas e gerais 

em prol do bem comum, mediante mandamentos universais. Ultrapassadas tais doutrinas 

ante o racionalismo jurídico do pós-guerra, Habermas propõe que os direitos humanos são 

aqueles que contam com aceitabilidade racional da sociedade, através do discurso no qual 

prevaleça o melhor argumento: “o visado nexo interno entre soberania do povo e direitos 

humanos reside no conteúdo normativo de um modo de exercício da autonomia política, 

que é assegurado através da formação discursiva da opinião e da vontade, não através da 

forma de leis gerais” (HABERMAS, 1997a, p. 137). A despeito de seu conteúdo moral, os 

direitos humanos devem ser interpretados como direitos jurídicos, enquanto expressão da 

autodeterminação democrática dos membros da comunidade. 

 

Se o discurso é o locus de formação da vontade racional, prossegue Habermas, então a 

legitimidade do direito encontra-se num arranjo comunicativo em busca do assentimento 

de todos. Destarte, o sistema jurídico de uma sociedade deve proporcionar as condições 

institucionais necessárias para o desenvolvimento do discurso. O autor propõe então que 
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Aqui o autor diverge de Kant, para quem o direito se subordina à moral. Observe-se que, em Direito e 

Democracia (1992, passim), Habermas afasta-se da concepção exposta em trabalhos anteriores, quando se 

alinhava integralmente à posição kantiana. Com efeito, Habermas passou a separar o princípio legal básico – 

o princípio democrático – do princípio moral básico – a universalização -, enquanto especificações do 

princípio mais geral da legitimidade discursiva, colocados lado a lado, mas em diferentes domínios de 

interação. 
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são válidas as normas jurídicas que possam contar com o assentimento dos cidadãos, na 

qualidade de participantes de discursos racionais
60

. 

 

Disso decorreria que o princípio democrático relaciona-se ao princípio do discurso
61

 e não 

ao princípio moral. Objetivaria, este princípio democrático, oferecer um procedimento de 

normatização legítima do direito: somente poderiam se pretender válidas as leis que 

tenham sido elaboradas com o assentimento geral, através de um processo discursivo. 

Enquanto o princípio moral discutiria racionalmente questões morais, o princípio 

democrático engajaria questões práticas: se a teoria da argumentação permitiria afirmar 

que é possível a formação política racional da opinião e da vontade, o princípio da 

democracia seria responsável por sua institucionalização, mediante um processo de 

normatização jurídica. Não bastaria, pois, a existência de um conjunto de direitos 

essenciais para que um sistema político seja considerado democrático: seria preciso, ainda, 

que se ofereçam orientações para a produção deste direito, isto é, para a forma de auto-

organização da sociedade. 

 

O princípio do discurso, para Habermas, transforma-se na figura de um princípio 

democrático quando se institucionaliza, passando a conferir legitimidade ao processo 

legislativo – “o princípio da democracia resulta da interligação que existe entre o princípio 

do discurso e a forma jurídica” (HABERMAS, 1997a, p. 158). O princípio da democracia 

tornar-se-ia, então, centro de um sistema de direitos fundamentais, em especial as 

liberdades subjetivas de ação, dentre as quais a autonomia política, a ser exercida 

discursivamente. Tais direitos seriam atribuídos reciprocamente aos cidadãos e se referem: 

a) à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação
62

; b) ao status de 
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 Habermas conceitua o discurso racional como sendo “toda a tentativa de entendimento sobre pretensões de 

validade problemáticas, na medida em que ele se realiza sob condições da comunicação que permitem o 

movimento livre de temas e contribuições, informações e argumentos no interior de um espaço público 

constituído através de obrigações ilocucionárias. Indiretamente a expressão refere-se também a negociações, 

na medida em que estas são reguladas através de procedimentos fundamentados discursivamente” 

(HABERMAS, 1997a, p. 142). Daí decorre a força legitimadora do procedimento. 
61

 “O princípio do discurso explica apenas o ponto de vista sob o qual é possível fundamentar 

imparcialmente normas de ação, uma vez que eu parto da ideia de que o próprio princípio está fundado nas 

condições simétricas de reconhecimento de formas de vida estruturadas comunicativamente” (HABERMAS, 

1997a, p. 143). 
62

 “Normas de ação que surgem em forma jurídica autorizam os atores a fazerem uso de liberdades de ação 

subjetivas. A simples forma dos direitos subjetivos não permite resolver o problema da legitimidade dessas 

leis. Entretanto, o princípio do discurso revela que todos têm um direito à maior medida possível de iguais 

liberdades de ação subjetivas. São legítimas somente as regulamentações que fazem jus a esta condição da 

contabilidade dos direitos de cada um com os iguais direitos de todos” (HABERMAS, 1997a, p. 160). Das 
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membro da comunidade
63

; e c) à possibilidade de sua judicialização, inclusive a título 

individual
64

. Estas três categorias de direitos consubstanciam as condições da formalização 

jurídica numa sociedade que confere tratamento equânime aos seus participantes – em 

outras palavras, são direitos necessários à legitimação de outros direitos
65

. 

 

Habermas destaca, outrossim, a existência de outros direitos essenciais: d) direitos de 

participação nos processos públicos decisórios, que permitem a expressão da autonomia 

política do indivíduo; e e) direitos sociais necessários ao pleno exercício dos direitos 

políticos. Enquanto as três categorias anteriores tratam o indivíduo como destinatário das 

normas jurídicas, esclarecendo quais direitos devem ser reciprocamente reconhecidos para 

regulação da convivência social, estas duas últimas categorias dirigem-se ao indivíduo 

enquanto sujeito do direito – ou seja, enquanto autores autônomos capazes de 

autolegislarem66. A validade do direito criado, assim, depende da ampla participação, à luz 

do princípio do discurso, nos processos de formação da vontade estatal. Daí a dupla face de 

Janus referida pelo autor (HABERMAS, 1997a, p. 167). 

 

Logo, de acordo com o princípio do discurso, serão válidas as normas que poderiam contar 

com o consenso de todos, mediantes procedimentos discursivos de consulta e de decisão – 

“estes fazem supor que todos os resultados obtidos segundo a forma e o procedimento 

correto são legítimos” (HABERMAS, 1997a, p. 164). É assim que o autor compatibiliza a 

soberania popular com o plexo de direitos fundamentais constitucionais: direitos políticos 

                                                                                                                                                                                
liberdades públicas de ação surgiriam as demais liberdades clássicas e determinada classe de direitos 

fundamentais, como a dignidade, a integridade física, a propriedade etc. 
63

 “Normas jurídicas originam-se das decisões de um legislador histórico, referindo-se a um universo jurídico 

geograficamente delimitado e a uma coletividade de parceiros jurídicos delimitável socialmente, e, com isso, 

a um âmbito de validade especial. Tais limitações no tempo histórico e no espaço social são devidas à 

circunstância de que os sujeitos do direito têm de ceder os seus direitos de usar a força a uma instância que 

monopoliza os meios legítimos de coerção e, dado o caso, os emprega a seu favor. (...) O estabelecimento de 

um código jurídico exige, por isso, direitos que regulam a participação numa determinada associação de 

parceiros jurídicos e, deste modo, permite a distinção entre membros e não-membros, cidadãos e estranhos” 

(HABERMAS, 1997a, p. 161). O status geral de membro também conferiria ao indivíduo uma série de 

direitos fundamentais, como a cidadania, a proibição de extradição, o direito de asilo, dentre outros. 
64

 “A institucionalização jurídica do código de direito exige, finalmente, a garantia dos caminhos jurídicos, 

pelos quais a pessoa que se sentir prejudicada em seus direitos possa fazer valer suas pretensões. Do caráter 

obrigatório do direito resulta a exigência de que o direito vigente, em casos de conflito, seja interpretado e 

aplicado obrigatoriamente num procedimento especial” (HABERMAS, 1997a, p. 162). Esta possibilidade de 

postulação judicial forneceria as garantias processuais fundamentais e princípios do direito, a exemplo da 

proibição do efeito retroativo, a vedação ao double jeopardy e aos tribunais de exceção. 
65

 Tais direitos são referidos pelo autor a título abstrato, cabendo a cada sociedade, mediante o processo 

democrático, especificá-los. 
66

 A necessidade de maior participação popular também foi apontada por Celso Antônio Bandeira de Mello, 

que observou um “distanciamento cada vez maior entre os cidadãos e as instâncias decisórias que lhes afetam 

diretamente a vida” (MELLO, 2007, p. 11). 
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iguais resultam do exercício da autonomia política em processos decisórios comunicativos. 

Desta forma seria respeitada a autodeterminação de cada cidadão, que apenas teria que 

observar o princípio discursivo e o medium do direito: de um lado, “o sistema dos direitos 

conduz o arbítrio dos interesses de sujeitos singulares que se orientam pelo sucesso para os 

trilhos de leis cogentes, que tornam compatíveis iguais liberdades subjetivas de ação”; de 

outro lado, “esse sistema mobiliza e reúne as liberdades comunicativas de civis, 

presumivelmente orientados pelo bem comum, na prática da legislação” (HABERMAS, 

1997a, p. 167)
67

. 

 

A tensão entre faticidade e validade, que nomeia a obra, traduz-se então na tensão entre 

positividade e legitimidade do direito, a qual geraria um paradoxo: caberá aos direitos 

políticos fundamentais a tarefa de institucionalizar o exercício coletivo das liberdades 

comunicativas na forma de direitos subjetivos. Esta institucionalização operar-se-ia 

mediante a figura do Estado, que verticalizararia a organização do poder político, de modo 

que a autodeterminação seja exercida nas esferas de participação política concedidas aos 

cidadãos. Destarte, a soberania popular deixaria de ser exercida por indivíduos fisicamente 

identificáveis, passando a concentrar-se em foros e corporações difusos, mesmo anônimos.   

 

O direito, para Habermas, consiste, portanto, num medium que permite a comunidades 

jurídicas, situadas historicamente, se auto-organizarem, exprimindo a vontade de seus 

membros – esta vontade política da sociedade constitui-se como “expressão de uma forma 

de vida compartilhada intersubjetivamente, de situações de interesses dados e de fins 

pragmaticamente escolhidos” (HABERMAS, 1997a, p. 191). Na medida em que o 

regramento do comportamento social empreende finalidades coletivas, a formação política 

da vontade passa a depender não apenas de argumentos morais, mas também pragmáticos e 

éticos. O princípio do discurso demanda, para a validade da norma, o assentimento dos 

indivíduos por ela afetados, que tomaram parte num procedimento decisório racional. Daí a 

relevância dada pelo autor à deliberação, que promove a ponderação e discernimento de 

objetivos comuns, construindo-se as estratégias de ação necessárias ao seu alcance, bem 

como compromissos consensuais que equilibram interesses conflitantes.  
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 De forma semelhante, Cass R. Sunstein defende a necessidade de deliberação coletiva, com a formação do 

que denomina república das razões. No original:“The minimal condition of deliberative democracy is a 

requirement of reasons for governmental action. We may thus understand the American Constitution as 

having established, for the first time, a republic of reasons. A republic of this sort is opposed equally to 

outcomes grounded on self-interest and to those based solely on ‘nature’ or authority” (SUNSTEIN, 1993, p. 

64). 
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Para tanto, é primordial a garantia do direito subjetivo à participação, com igualdade de 

chances, na formação democrática da vontade. A soberania popular, por conseguinte, 

interpretada segundo a teoria do discurso, implica que todo poder político deriva do poder 

comunicativo dos cidadãos, através de um processo democrático que lida racionalmente 

com questões políticas: “o exercício do poder político orienta-se e se legitima pelas leis 

que os cidadãos criam para si mesmos numa formação da opinião e da vontade estruturada 

discursivamente” (HABERMAS, 1997a, p. 213).  

 

O autor parece fazer uma ressalva ao procedimentalismo quando afirma que não se pode 

reduzir a formação política da vontade à formação de compromissos, “pois seus resultados 

têm de ser ao menos compatíveis com princípios morais” (HABERMAS, 1997a, p. 209). 

Isso significa que o produto final da deliberação deve ser moralmente justificável, além de 

coerente com o sistema de direitos vigente. Não obstante, posteriormente firma que “o que 

garante a justiça da lei é a gênese democrática e não os princípios jurídicos a priori, aos 

quais o direito deveria corresponder. ‘A justiça da lei é garantida através do processo 

especial de seu surgimento’” (HABERMAS, 1997a, p. 235-236). A tensão entre faticidade 

e validade, aqui, expressa-se no confronto entre o princípio da segurança jurídica, 

traduzido como procedimento, e a pretensão de tomar decisões corretas. 

 

As deliberações representativas, ante a impossibilidade de participação direta de todos os 

cidadãos no processo legislativo, deverão espelhar o princípio do discurso em sua forma de 

organização de trabalhos, bem como no modo de escolha e garantias dadas aos 

parlamentares. Necessário também o pluralismo político e um espaço informal de 

formação de opinião na esfera pública, aberto a todos
68

. A soberania popular, pois, apenas 

seria respeitada quando existentes esferas públicas autônomas e ampla concorrência entre 

partidos políticos – a formação discursiva da vontade não se restringiria aos parlamentos. 

 

Reconhece o autor, ainda, que, nos processos deliberativos, as decisões da maioria são 

limitadas pelo conjunto de direitos fundamentais das minorias, uma vez que os cidadãos, 
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 Para José Carlos Brandi Aleixo, “a democracia se baseia no pluralismo. (...) A democracia admite a opção 

de ideias distintas e contraditórias para que o corpo social se pronuncie a respeito. A busca da verdade supõe 

a confrontação de diferentes pontos de vista” (ALEIXO, 1977, p. 75). 
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ao exercer sua autonomia política, não podem ir de encontro ao sistema de direitos que 

constitui esta mesma autonomia.  

 

Sobre a separação entre poderes, destaca Habermas que deve abandonar sua roupagem 

clássica, na medida em que as leis passam a ser entendidas como programas finalísticos, 

voltada a destinatários indeterminados. O papel do Judiciário seria aplicar regras e 

princípios não apenas válidos/positivados, mas legítimos, ou seja, aceitos como racionais 

pelos membros do direito. O problema da racionalidade da jurisprudência consistiria, 

assim, “em saber como a aplicação de um direito contingente pode ser feita internamente e 

fundamentada racionalmente no plano externo, a fim de garantir simultaneamente a 

segurança jurídica e a correção” (HABERMAS, 1997a, p. 247).  

 

O direito dito correto por Habermas é aquele que tem sua fonte na moral e que ingressa no 

direito, primariamente, através da vontade política do legislador e da comunicação política 

da esfera pública – desta maneira, determinados conteúdos morais são traduzidos para o 

direito, adquirindo um novo modo de validade.  

 

Analisando a legitimidade da jurisdição constitucional, o autor parte de três críticas. A 

primeira delas, como já salientado alhures, refere-se a uma interpretação liberal da teoria 

da separação dos poderes
69

. Contrariamente, Habermas defende que esta seja interpretada à 

luz da teoria da argumentação e do Estado do Bem Estar Social, que impõe a atuação 

positiva das instituições públicas na garantia de direitos fundamentais
70

, os quais se 

irradiariam em todas as relações sociais, vinculando não apenas o Estado, mas também os 

indivíduos. Tais direitos confeririam uma função principiológica à jurisprudência 
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 “Para explicar a ampliação de funções da justiça, praticamente inevitável, porém perigosa do ponto de vista 

normativo, uma vez que sobrecarrega o tribunal constitucional com tarefas de uma legislação concorrente, a 

crítica apoia-se no desenvolvimento do Estado liberal de direito que se transforma no Estado intervencionista 

e do bem-estar social” (HABERMAS, 1997a, p. 298). 
70

 “Por isso, as decisões do Tribunal Constitucional Federal qualificam os direitos fundamentais como 

princípios de uma ordem jurídica geral, cujo conteúdo normativo estrutura o sistema de regras em seu todo. 

A partir daí, a dogmática alemã dos direitos fundamentais ocupa-se principalmente com o ‘conteúdo 

essencial’ dos direitos intocáveis e as simples leis; com ‘os limites imanentes dos direitos humanos’, que 

atingem também os direitos público-subjetivos absolutamente válidos; com a ‘irradiação’ dos direitos 

fundamentais para todas as esferas do direito; com os encargos da ação, deveres de proteção e de prevenção 

do Estado, que podem ser inferidos do caráter jurídico objetivo dos direitos fundamentais, como princípios 

elementares de ordem; finalmente, com a ‘proteção dinâmica do direito fundamental’ e com o processo que 

liga o conteúdo subjetivo e objetivo do direito fundamental” (HABERMAS, 1997a, p. 307). 
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constitucional, com uma reconstrução racional da ordem jurídica: esta, na medida em que é 

orientada por princípios, passa a depender de uma interpretação construtiva
71

.  

 

Habermas entende o controle abstrato de constitucionalidade realizado pelo Poder 

Judiciário como uma delegação do autocontrole do legislador ao tribunal constitucional, 

feita pela Constituição. A Carta Maior atribui à Corte um papel relevante na garantia das 

“condições processuais da gênese democrática das leis”
72

: a proteção do sistema de direitos 

que possibilita a autonomia privada e pública dos cidadãos. Por isso, Habermas rejeita o 

esquema clássico da separação de poderes, aduzindo que “o tribunal constitucional precisa 

examinar os conteúdos de normas controvertidas especialmente no contexto dos 

pressupostos comunicativos e condições procedimentais do processo de legitimação 

democrático” (HABERMAS, 1997a, p. 326). A racionalidade do discurso jurídico, desta 

maneira, não influiria no discurso político, o único talhado para a fundamentação de 

normas e objetivos públicos. Restariam afastados, segundo o autor, os perigos do 

paternalismo judicial. 

 

Percebe-se que, tal como Ely, Habermas entende que o papel das Cortes – em especial do 

Tribunal Constitucional alemão – seria semelhante ao de um tutor que assegurasse as 

condições democráticas, evitando que os juízes substituíssem as escolhas substantivas 

realizadas pelos cidadãos, seja na esfera informal ou nos espaços públicos 

institucionalizados. O procedimento judicial, deste modo, seria um procedimento de 

aplicação de normas que já teriam passado pelo procedimento justificativo-deliberativo, no 

seio do Parlamento. Enquanto o Legislativo se especializaria no papel de justificação das 
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 Igualmente, Cass R. Sunstein afirma que a decisão judicial embasada em princípios depende de uma 

interpretação contextualizada das normas de fundo, indo além do mero texto legal. No original: “Statutory 

text is the starting point, but it becomes intelligible only because of the context and background norms that 

give it content. Usually, the context is unproblematic, and the norms are so widely shared and 

uncontroversial that the text alone appears to be a sufficient base of interpretation. In many cases, however, 

the text, in conjunction with such norms, will produce ambiguity, overinclusiveness, or underinclusiveness; 

in such cases courts must look elsewhere. Contextual considerations of various sorts – including the 

legislative history, the statutory purpose, and the practical reasonableness of one view or another – can in 

these circumstances provide considerable help. But the history might itself be ambiguous – or be the work of 

an unrepresentative, self-interested group – and the problem of characterizing purpose in a multimember 

body will, in many cases, lead to the familiar problems of ambiguity, gaps, overinclusiveness, and 

underinclusiveness. In such cases, courts often must resort to conspicuous or contestable background norms” 

(SUNSTEIN, 1990, p. 157). 
72

 São estas condições que, para o autor, asseguram a legitimidade do direito. (HABERMAS, 1997a, p. 326). 
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normas legais, o Judiciário seria competente para a aplicação racional de tais normas a 

casos concretos
73

. 

 

“No entendimento republicano, a formação política da opinião e da vontade, na esfera 

pública e no parlamento, não obedece às estruturas de processos do mercado, mas às 

estruturas próprias de uma comunicação pública orientada pelo entendimento” 

(HABERMAS, 1997a, p. 338). Desta compreensão do processo político, conclui o autor 

que as condições processuais da democracia legitimam a formação institucionalizada da 

opinião e da vontade, tornando racionais os resultados do procedimento. Nesse contexto, a 

Corte deve se valer de suas competências constitucionais para se certificar de que o 

processo de normatização jurídica se realize sob as condições da política deliberativa, sob 

pena de quebra de legitimidade
74

. Tais condições seriam ameaçadas seja pelo Executivo, 

seja pela influência de grupos de interesses privados
75

.  

 

O modelo de democracia proposto por Habermas, assim, não se centra no Estado, mas na 

institucionalização de processos deliberativos, bem como na formação da esfera pública 

informal
76

: “essas comunicações destituídas de sujeito, que acontecem dentro e fora do 

complexo parlamentar e de suas corporações – formam arenas nas quais pode acontecer 

uma formação mais ou menos racional da opinião e da vontade acerca de matérias 
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 Afasta o autor, assim, a concepção de Dworkin no sentido de que os juízes seriam mais aptos para decidir 

acerca de questões morais. A competência do Judiciário para a realização do controle de constitucionalidade 

derivaria não de uma eventual capacidade especial de discutir questões de princípio, mas de seu papel 

institucional, voltado aos discursos de aplicação.  
74

 A legitimidade do processo político, para Habermas, “está ligada aos pressupostos comunicativos 

pretensiosos de arenas políticas, que não se limitam à formação da vontade institucionalizada em corporações 

parlamentares, estendendo-se também à esfera pública política, bem como ao seu contexto cultural e à sua 

base social. Uma prática de autodeterminação deliberativa só pode desenvolver-se no jogo entre a formação 

da vontade de corporações parlamentares, programada para decisões e institucionalizada conforme o direito 

procedimental, e a formação política da opinião nos círculos informais da comunicação política” 

(HABERMAS, 1997, p. 340). 
75

 Este papel de guardiã da Corte, averiguando a observância da deliberação e de suas condições no processo 

político, também é analisado por Cass R. Sunstein. No original: “One of the distinctive features of this 

approach is that the outcome of the legislative process becomes secondary. What is important is whether it is 

deliberation – undistorted by private power – that gave rise to that outcome” (SUNSTEIN, 1985, p. 58). 
76

 “As estruturas de tal esfera pública pluralista formam-se de modo mais ou menos espontâneo, num quadro 

garantido pelos direitos humanos. E através das esferas públicas que se organizam no interior de associações 

movimentam-se os fluxos comunicacionais, em princípio ilimitados, formando os componentes informais da 

esfera pública geral. (...) Devido à sua estrutura anárquica, a esfera pública geral está muito mais exposta aos 

efeitos de repressão e de exclusão do poder social – distribuído desigualmente – da violência estrutural e da 

comunicação sistematicamente distorcida, do que as esferas públicas organizadas do complexo parlamentar, 

que são reguladas por processos. De outro lado, porém, ela tem a vantagem de ser um meio de comunicação 

isento de limitações, no qual é possível captar melhor novos problemas, conduzir discursos expressivos de 

autoentendimento e articular, de modo mais livre, identidades coletivas e interpretações de necessidades” 

(HABERMAS, 1997b, p. 27). 
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relevantes” (HABERMAS, 1997b, p. 22). Isso significa que a deliberação regulada por 

procedimentos não se mostra suficiente para a prática democrática, devendo ser 

acompanhada de uma formação informal da opinião
77

. 

 

Nesta medida, a esfera pública
78

 deveria converter-se num instrumento de pressão para que 

os problemas observados na sociedade democrática sejam assumidos e elaborados pelo 

parlamento. Os processos públicos de comunicação, por isso, não serviriam apenas para 

transmitir conteúdos, mas para formar a opinião pública de forma mais ou menos racional: 

“com esse ‘mais ou menos’ em termos de elaboração ‘racional’ de propostas, de 

informações e de argumentos, há geralmente uma variação no nível discursivo da formação 

da opinião e na ‘qualidade’ do resultado” (HABERMAS, 1997b, p. 94). Destarte, o sucesso 

da comunicação pública se mede por critérios formais do surgimento de uma opinião 

pública qualificada. Esta, por sua vez, teria o condão de, sob determinadas circunstâncias, 

influenciar as Cortes e o Parlamento. 

 

Habermas critica o papel atual do processo democrático, restrito à escolha eleitoral de 

dirigentes e, nesse sentido, elitista: “o sistema político tem que assumir a articulação das 

necessidades públicas relevantes, dos conflitos latentes, dos problemas recalcados, dos 

interesses que não se deixam organizar etc.” (1997b, p. 61).  

 

Nota-se que a concepção habermasiana, ao defender os direitos individuais e sociais 

básicos, tal como a participação política, como condições da democracia, afasta a objeção 

substancialista já realizada a Ely e Dahl, no sentido de que direitos essenciais poderiam ser 

violados por meio do processo decisório deliberativo. Não há, aqui, oposição entre 

constitucionalismo e democracia
79

. 
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 Habermas não ignora, porém, as dificuldades da deliberação numa sociedade real: o agir comunicativo 

demanda um investimento de espaço, tempo e energia limitados. As estruturas da esfera pública geram 

custos, pressões e desigual distribuição de competências e conhecimentos, bem como uma série de limitações 

sistêmicas: a participação dos cidadãos em comunicações políticas é escassa e há, em regra, pouca disposição 

de contribuir para a discussão; já as contribuições dadas podem ser impregnadas de oportunismos, afetos e 

preconceitos, prejudicando a formação racional da vontade (HABERMAS, 1997b, p. 54). O autor trabalha 

ainda o poder da mídia na formação da opinião pública, o que leva à seleção de conteúdos e interesses 

(HABERMAS, 1997b, p. 109 e seguintes). 
78

 “A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas 

de posição e opiniões; nela, os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se 

condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos” (HABERMAS, 1997b, p. 92). 
79

 Com efeito, Habermas salienta a interdependência entre autonomias pública e privada: “There is no law 

without the private autonomy of legal persons in general. Consequently, without basic rights that secure the 

private autonomy of citizens, there is also no medium for legally institutionalizing the conditions under 
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Por sua vez, nota-se que o conceito habermasiano de política envolve a busca 

rousseauniana pelo bem comum, via deliberação e consenso. Nesse sentido, Waldron 

(1999, p. 69-70) alerta para a possível idealização da deliberação coletiva, afirmando que 

tem-se observado uma crescente ênfase no discurso informal em teorias políticas e 

jurídicas na atualidade, como se a resolução de complexas questões legais pudesse ser 

decidida numa conversa entre amigos
80

. 

 

 

                                                                                                                                                                                
which these citizens, as citizens of a state, can make use of their public autonomy. Thus private and public 

autonomy mutually presuppose each other in such a way that neither human rights nor popular sovereignty 

can claim primacy over its counterpart” (HABERMAS, 1998, p. 260-261). 
80

 No original: “There has been a renewed emphasis on speech, discourse and conversation in recent political 

and legal theory, particularly in theory that has been influenced by the work of Jürgen Habermas… Much of 

this is far-fetched in ways I cannot go into here – in its aestheticism, for example, or in its conception of 

discourse as an end in itself… There is a constant temptation in modern discourse-jurisprudence to take as an 

implicit procedural ideal the model of an informal intimate conversation among friends” (WALDRON, 1999, 

p. 69-70). 
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3.2. Christopher Zurn e a democracia deliberativa procedimental 

 

Christopher Zurn, por sua vez, principia sua defesa do controle de constitucionalidade com 

o argumento de que se trataria de uma função essencial à manutenção da Constituição, seja 

em sua estrutura política como em seu conjunto de direitos – em suma, seria 

imprescindível à proteção do desenho constitucional que torna verdadeira a presunção de 

legitimidade de decisões tomadas mediante procedimentos democráticos ali descritos.  

 

Seguindo as linhas gerais da doutrina de Ely e Habermas, Zurn entende que tal função seria 

mais habilmente desempenhada pela Corte, em razão de sua independência estrutural, 

decorrente da separação de poderes e de sua insubordinação aos processos eleitorais. A 

escolha do Poder Judiciário, assim, não se encontra vinculada a motivos de competência 

para a tomada de decisões de ordem moral, como se observou em Bickel e Dworkin, 

tampouco aos chamados compromissos constitucionais estabelecidos pelo constituinte 

originário, como pretende Freeman
81

_
82

.  

 

Ademais, o controle de constitucionalidade demandaria da Corte uma série de tarefas, que 

iriam muito além do mero controle dos procedimentos eleitorais majoritários, incluindo 

ainda o escrutínio das razões que embasam leis, regulamentos e políticas públicas, 

assegurando o fluxo comunicativo entre a esfera pública e os Poderes Legislativo e 

Executivo. Tudo isso tornaria o controle de constitucionalidade uma atividade amplamente 
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 Para Samuel Freeman, o controle judicial de constitucionalidade teria fundamento contratualista. No 

original: "So conceived, judicial review is a kind of rational and shared precommitment among free and 

equals sovereign citizens at the level of constitutional choice. By the exercise of their rights of equal 

participation they agree to a safeguard that prevents them, in the future exercise of their equal political rights, 

from later changing their minds and deviating from their agreement and commitment o a just constitution. 

This is one condition they might put on their agreement to the decision rule that the preferences of a bare 

majority shall be decisive in making ordinary laws. By granting to a non-legislative body that is not 

electorally accountable the power to review democratically enacted legislation, citizens provide themselves 

with a means for protecting their sovereignty and independence from the unreasonable exercise of their 

political rights in legislative processes. Thereby, they freely limit the range of legislative options open to 

themselves or their representatives in the future" (FREEMAN, 1990-1991, p. 353). 

82 No original: “The generic argument that a democratic people could legitimally precommit themselves to 

judicial review fails to account for the ongoing and reciprocal relation between deliberative democracy and 

constitutionalism, an ongoing and reflexive dynamic that is crucial once we admit the persistence of 

apparently ineliminable but nevertheless reasonable substantive disagreement amongst democratic 

consociates. When the heightened moral competence of a constitutional court is invoked – as it is in 

substantialist defenses of constitutional courts as better as getting the right answers – it seems that the 

paternalist objection from democracy is inevitable. For what could be the warrant – given the basic 

democratic assumption of the political equity of citizens – for the claims that some citizens are not only better 

moral reasoners than others but also that this heightened moral competence allows them to know and 

represent the morally and politically relevant concerns of other citizens better than those citizens themselves 

could?” (ZURN, 2009, p. 255). 
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deliberativa em si mesma, a qual exigiria uma larga compreensão das razões públicas e 

legais que embasam determinadas decisões e ações governamentais, harmonizando-as com 

um sistema coerente de direitos, já montado pela Constituição, estatutos e regulamentos. 

 

Entende o autor, contudo, que o controle de constitucionalidade impõe ao Poder Judiciário 

que, por vezes, atue como legislador positivo no que se refere à construção da estrutura 

constitucional, uma vez que seria necessária uma constante adaptação do texto original à 

realidade
83

. Nesse sentido, os discursos de justificação da Corte seriam, necessariamente, 

traduzidos em discursos de aplicação, uma vez que o grau de aceitação de uma justificativa 

dependeria da projeção de expectativas acerca da justiça de sua aplicação. Em outras 

palavras, haveria uma reciprocidade entre justificação e aplicação que resultaria na 

transmutação da proteção constitucional e elaboração constitucional
84

, especialmente ante 

dispositivos de conteúdo geral e abstrato, a exemplo dos direitos fundamentais. 

 

Doutrina Zurn que a Constituição não consiste apenas de seu texto formal, abrangendo 

também diversos aspectos das instituições políticas e práticas governamentais que se 

entendem mais difíceis de alterar do que por meio da lei ordinária. De forma geral, defende 

que quaisquer elementos essenciais do sistema político de uma nação – aqueles cruciais 

para o funcionamento do Estado e uso do poder político, ligados a procedimentos legítimos 

de elaboração e execução das leis – devem ser compreendidos como constitucionais, ainda 

que não constem expressamente do texto da Carta Magna. As transformações pelas quais 

passam tais elementos muitas vezes derivam de razões históricas e se processam por meios 

sociais informais
85

, de modo que qualquer instituição responsável pela proteção 
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Aqui o autor se opõe frontalmente a Hans Kelsen (1999, passim), que entendia que as Cortes deveriam 

apenas desempenhar o papel de legisladores negativos. 
84

 No original: “Although we can analytically distinguish processes of justifying a general norm and applying 

a prima facie justified norm to a concrete situation, there is, nevertheless, a dialectical and reflexive 

relationship between the two processes. For we could only accept the validity of a general norm in a 

justification discourse in the light of some expectations about how it will work in practice, that is, about how 

it will concretely affect various persons and their interests. Justification discourses, then, inevitably refer to 

application discourses” (ZURN, 2009, p. 257).  
85

 Segundo Donald S. Lutz, ha quatro motivos que transformam a Constituição de um país: em primeiro 

lugar, mudanças no cenário em que o sistema político opera, incluindo alterações econômicas, tecnológicas e 

demográficas; em segundo lugar, mudanças no conjunto de valores compartilhados pela sociedade; em 

terceiro lugar, em decorrência de efeitos institucionais indesejados ou inesperados; e, por fim, pelo efeito 

acumulado de decisões tomadas pelo legislativo, executivo e judiciário (LUTZ, 1994, p. 242).   
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constitucional deverá, outrossim, reconhecê-las e solidificar o ajuste constitucional, com 

provável atuação positiva
86

. 

 

Isso significa, fundamentalmente, que o órgão incumbido de realizar o controle de 

constitucionalidade influenciará, de forma determinante, a atual concepção acerca do 

direito constitucional
87

. Disto decorreria uma contradição: do ponto de vista estritamente 

normativo, o poder de alterar a Carta Maior seria do povo, no exercício do poder 

constituinte. Não obstante, de um ponto de vista mais factual, a elaboração da constituição 

seria um processo contínuo que se desenvolve mesmo fora das arenas eleitorais. Zurn 

salienta que esta contradição quebra o tradicional princípio de separação de poderes – o 

controle judicial de constitucionalidade coloca a Corte num plano especial, que não é 

estritamente jurídico ou político
88

.  

 

Para Zurn, o papel do controle de constitucionalidade é justificado pela necessidade de 

proteger os procedimentos que garantem legitimidade aos resultados da discussão 

democrática. Trata-se, pois, de uma concepção deliberativo-procedimentalista da 

democracia. Considerando-se as distorções políticas envolvidas, tal controle deverá ser 

exercido por uma corte constitucional capaz de: a) assegurar a coerência interna do sistema 

normativo (systematicity); b) pacificar disputas e discordâncias que envolvam matéria 

constitucional
89

 (settlement); c) ser independente do sistema eleitoral (independence); d) 
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 No original: “Moreover, although they are the products of specific historical inventions and development, 

such development usually does not occur through the formal channels of constitutional change: amendment 

and jurisprudence. If the constitutional structure is in this way elaborated outside of traditional modes of 

development, then whatever body is charged with constitutional protection will have to respond to those 

changes, and thereby reflexively solidify the resulting constitutional settlement, with likely additional 

elaboration” (ZURN, 2009, p. 260).  
87

 No original: “It seems clear, then, that if there is a constitutional court in a democratic system, it will have 

qualitatively greater control over the elaboration of constitutional law than other constitutional actors, both 

because of constitutional entrenchment and the court’s own determinative role with respect to the paths of 

law” (ZURN, 2009, p. 262). 
88

 Aqui o autor discorda expressamente de Habermas, para quem o controle de constitucionalidade 

constituiria uma extensão dos poderes do Judiciário, responsável pelos discursos de aplicação. No original: 

“It should be evident that this is an updating of classic separation of powers arguments, and that it fails for 

the same reasons: the central analogy of a division of labor between legislatures and courts simply breaks 

down at the level of the constitutional convention. No ordinary organ of government can have a legitimate 

claim to exercise the constituent power of constitutional making, but constitutional-making will nevertheless 

occur in the absence of the people’s exercise of their constituent power” (ZURN, 2009, p. 264). 
89

 Michael McCann pondera, porém, que, muitas vezes, as decisões de uma Corte Constitucional não 

pacificam conflitos políticos, mas, ao contrário, servem para gerar ou aumentar a litigiosidade acerca de 

determinado tema. No original: “Court rulings not only rarely ‘settle’ political conflicts; they often serve to 

encourage or generate further litigation on public issues… The process of displacing controversial issues 

from electoral venues into judicial forums often ends up catalyzing as much as discouraging political 

mobilization around them among various political audiences” (MCCANN, 1999, p. 72). 
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dispor de poder suficiente para intervir no processo político, de modo a garantir a sua 

legitimidade procedimental (empowerment); e) possuir conhecimento jurídico suficiente 

para promover os procedimentos da democracia deliberativa sem neles injetar conteúdo 

substantivo (jurisdiction); f) mostrar-se sensível à variedade de informações e razões 

relevantes à tomada de decisões constitucionais (sensitivity).  

 

Destaca o autor a necessidade de independência da Corte, seja com relação aos 

mecanismos eleitorais, seja com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, bem como às 

diversas formas de poderes sociais, incluindo agências reguladoras. A essa independência 

deve aliar-se a capacidade de intervir para evitar distorções no processo político, 

preservando a legitimidade dos resultados auferidos.  

 

Por sua vez, a despeito de colocar como valor essencial a chamada jurisdiction, Zurn 

reconhece sua impossibilidade fora do plano ideal, em razão das transmutações jurídicas já 

salientadas pelo autor. Desta forma, na prática, o valor de avaliação do escopo 

propriamente jurisdicional aparentemente se direcionaria a mecanismos institucionais, 

como a ampliação da legitimidade para realização do controle de constitucionalidade, de 

modo que diversas instituições se controlassem reciprocamente, reduzindo a supremacia da 

decisão de apenas uma instituição. Em suma, entende que não é possível estabelecer um 

guardião infalível da Constituição, ainda que o controle judicial de constitucionalidade seja 

indissociável da concepção de uma democracia deliberativa. 

 

Daí a importância do sexto valor, a denominada sensitiviy: a abertura dos canais 

comunicativos entre a sociedade e a Corte (e outras instituições que porventura realizem o 

controle de constitucionalidade), de tal forma que esta absorva argumentos, valores e 

interesses do corpo de cidadãos potencialmente afetados pela decisão, mormente quando 

em discussão questões amplamente polêmicas acerca de direitos fundamentais
90

. Aqui o 
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 De forma idêntica, Frank I. Michelman, para quem a estrutura do controle de constitucionalidade deverá 

incluir instrumentos para expor os responsáveis pelo controle à gama de opiniões e interesses articulados da 

sociedade. No original: “we find ourselves forced to agree both that ultimate standards of fundamental-legal 

rightness cannot be left to democracy to decide, and that some official organ or organs have to be authorized 

to decide and construe from time to time the content of the fundamental laws. Yet we cannot admit that any 

official's judgment is a reliable guide to what is rightly required of a set of fundamental laws for our country. 

We might nevertheless believe that the most respect-worthy judgments will come from official bodies whose 

members are constantly exposed to the full blast of the sundry opinions on such questions, freely and 

uninhibitedly produced by assorted members of society out of their diverse experiences, positions, and 

reflections” (MICHELMAN, 1999, p. 423). 
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autor se aproxima de Habermas, que também defende que as instituições do controle de 

constitucionalidade não estão imunes ao critério de legitimidade procedimental aplicado às 

instituições democráticas
91

.  

 

Os seis valores propostos, segundo Zurn, são independentes, no sentido de que cada um 

deles poderá ser promovido por arranjos institucionais específicos, que podem não 

influenciar os demais. Com efeito, em diversos casos, tais valores estarão em tensão uns 

com os outros – é o que ocorre, por exemplo, entre a independência política 

(independence) e a sensibilidade popular (sensitivity), considerando-se a suposição padrão 

de que a responsividade eleitoral aumenta a sensibilidade de determinado Poder às razões, 

valores e interesses do povo. Apesar desta oposição, a proposta do autor caminha na 

direção de se estabelecer foros de debate constitucional na esfera pública informal, 

promovendo um diálogo entre instituições e interesses populares, ao mesmo tempo em que 

se mantém a independência de processos eleitorais potencialmente distorcidos.  

 

Ainda que tais proposições não tenham sido testadas, de modo que sua eficiência não resta 

comprovada, a proposta de uma democracia deliberativa intenta, ao afastar-se da barganha 

eleitoral tradicional, e ao expandir o modelo de política para além dos órgãos 

governamentais formais, oferecer a possibilidade de espaço para o desenvolvimento de 

desenhos institucionais mais inovadores e produtivos. Assim, Zurn passa a desenvolver 

suas propostas de reforma institucional não como respostas prontas, mas como sugestões 

abertas à experimentação
92

. 

 

Tais propostas visam a, primariamente, amenizar o conflito existente entre o ideal do poder 

constituinte de titularidade exclusivamente popular e a prática do sistema constitucional 

real, para estruturar amplos debates constitucionais e dispersar o poder constituinte –

horizontalmente, entre os ramos governamentais, e verticalmente, pela ligação entre as 
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 No original: “[O princípio da democracia] significa, com efeito, que somente podem pretender validade 

legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, num processo 

jurídico de normatização discursiva” (HABERMAS, 1997a, p. 145). 
92

Zurn entende a eficácia de suas propostas não como valor a ser otimizado ou promovido, mas como um 

dado empírico, tendo em vista estudos históricos e comparativos. No original: “Effectiveness is, however, a 

different kind of consideration: it is not a value to be optimized or promoted, and assessed by reference to the 

structural characteristics of the institution proposed. Rather it is an empirical matter concerning whether or 

not those values could actually be promoted by the institution proposed, given what we know about the 

workings of various legal and political systems. (…) The proposals should be read, then, as exploratory 

conversation openers, rather than the definitive conclusions of an overconfident and overidealizing political 

philosophy” (ZURN, 2009, p. 273-274). 
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esferas formal e informal de deliberação. São elas: a) o estabelecimento de uma corte 

constitucional num sistema de controle concentrado de constitucionalidade; b) a criação de 

órgãos de controle de constitucionalidade internos, seja no Poder Legislativo, seja no seio 

de agências regulatórias; c) o uso de mecanismos para o diálogo interinstitucional; d) a 

diminuição dos requisitos formais para emenda da Constituição; e) e o estabelecimento de 

foros cívicos de deliberação constitucional. 

 

A primeira reforma proposta, portanto, refere-se à concentração de poderes de controle em 

uma Corte especializada, ao invés de um modelo de controle difuso
93

. O controle 

concentrado teria, para Zurn, as vantagens de uma melhor independência estrutural e 

qualidade técnica das decisões. A independência estrutural se traduz na ausência de 

responsividade eleitoral, necessária para que a Corte possa corrigir violações 

procedimentais que garantem a legitimidade dos resultados dos processos democráticos. 

Isso não significa que a Corte seja fundamentalmente apolítica, ou que seus membros 

devam ser escolhidos por vias apolíticas, mas que, uma vez escolhidos, possam atuar sem 

as pressões decorrentes do sistema eleitoral, inclusive com autonomia orçamentária
94

. 

 

A seu turno, o uso da técnica jurídica tornaria a Corte responsiva a argumentos em seu 

processo de tomada de decisões, em conformidade com a concepção de democracia 

deliberativa.  A metodologia jurídica garantiria que tal processo seja permeável à aplicação 

consistente de normas e princípios, submetendo-os a uma ampla análise de racionalidade e 

razoabilidade, inclusive com a publicidade dos motivos que justificam determinada 

decisão
95

. Uma Corte especializada, ademais, tornaria evidente o caráter excepcional do 

controle de constitucionalidade.  
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 Trata-se do modelo proposto por Hans Kelsen e posto em prática na Constituição Austríaca de 1929, 

adotada, com adaptações, em diversos países europeus no pós-guerra.   
94

 Em realidade, o autor pondera que a escolha dos membros de uma Corte Constitucional, seja via nomeação 

ou eleição, decorre da posição político-ideológica dos candidatos e de suas tendências jurisprudenciais. Isso 

apenas comprova o fato de que a Corte desempenha um papel crucial na elaboração da Constituição. No 

original: “Obviously, their decisions will be highly consequential not only for the future of constitutional law 

but also for the possibilities and limitations of future ordinary legislation, regulation and administration, 

ordinary adjudication, and the overall structures and dynamics of politics itself. Hence the role of politics in 

the recruitment and selection of constitutional court members is a response to the democratic demand for 

sensitivity in the elaboration of constitutional law” (ZURN, 2009, p. 277).Na mesma linha, Perry, para quem 

os juízes de uma Corte Constitucional deveriam ser nomeados para o exercício de mandatos, ao invés de para 

toda a vida, o que os tornaria mais sensíveis aos interesses populares, expressos através da política vigente 

(PERRY, 1994, p. 196).  
95

 No que se refere à objeção de Waldron, no sentido de que o Legislativo poderia, igualmente, atuar segundo 

processos deliberativos de decisão, Zurn responde que apenas o Judiciário poderia harmonizar suas decisões 

com o sistema legal e principiológico vigente: “The key point in deciding such issues is that we want 
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O modelo concentrado deverá, ainda, deter instrumentos que permitam aos juízes 

ordinários submeter questões constitucionais à Suprema Corte. Estas questões 

constitucionais referidas pelo autor englobam a revisão de leis e regulamentos à luz da 

Constituição, a proteção de direitos e garantias fundamentais, a preservação da separação 

de poderes e, de forma geral, o controle das regras procedimentais do processo político 

deliberativo, ficando tudo o mais ao alcance da jurisdição ordinária. 

 

A segunda reforma proposta por Zurn consubstancia o estabelecimento de controle de 

constitucionalidade interno, em especial no seio dos Parlamentos. Esta medida teria três 

vantagens: acentuaria o dever de todos os órgãos públicos de preservar o conteúdo 

constitucional; privilegiaria o princípio do autogoverno, uma vez que os Poderes 

Legislativo e Executivo são constituídos por representantes do povo e teriam maior 

capacidade, dada a sua dimensão, de absorver opiniões e argumentos por via de 

procedimentos formais; e, enfim, contribuiriam para a ampliação do debate constitucional 

institucional. Deste modo, os legisladores não poderiam se eximir da responsabilidade de 

harmonizar políticas públicas com a Constituição, nem deixar o peso de tal harmonização 

inteiramente com o Poder Judiciário
96

. 

 

A despeito de não possuírem a independência necessária para um controle de caráter final, 

a exemplo daquele realizado pelas Cortes, estes mecanismos de controle interno 

contribuiriam para incrementar a qualidade, a natureza e as consequências da prática 

democrática constitucional. 

 

                                                                                                                                                                                
whatever mechanisms adopted to be sensitive to the internal normativity of a legal system of rules, and 

responsive to the substantive normative content of the system of constitutional principles that a people has 

given itself over time. Surely there are alternative ways for doing this, but juridical methods – attention to 

argumentative force, capacity for dealing with a variety of different types of reasons, attention to precedential 

norms and principles, capable of adhering to the demands of the rule of law including the internal 

systematicity of the legal corpus and so no – seem to be particularly appropriate to the function of 

constitutional review” (ZURN, 2009, p. 280). 
96

 Alerta Zurn, ainda, que seriam dificultadas medidas populistas de caráter inconstitucional. No original: 

“For, when constitutional review is entirely entrusted to the judiciary, it appears that politically accountable 

officials routinely take advantage of what might be called a ‘double demagoguery’ credit: enacting laws 

(statutory or regulatory) that are known to be unconstitutional but nevertheless sound appealing in a sound-

bite polemic (credit one), and then attacking a constitutional court as un- and antidemocratic when the law is 

predictably struck down (credit two).The point of such panels, then, is to bring the relevance and specific 

shape of constitutional rules and principles into ordinary processes of legislative and regulatory lawmaking” 

(ZURN, 2009, p. 303). 
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A terceira reforma envolveria a inclusão de estruturas de debate interinstitucional, como a 

cláusula derrogatória canadense (notwithstanding clause)
97

, que permite ao Legislativo 

aprovar um projeto de lei contrário a decisões judiciais acerca de diretos fundamentais, 

exceto aqueles de caráter democrático. Esta lei valeria então por cinco anos, após o que 

necessitaria de confirmação pelo Parlamento, sob pena de perda de sua vigência. Trata-se 

de instrumento que busca oferecer ao Poder Legislativo uma forma de resposta e bloqueio 

temporário às decisões da Suprema Corte, o que lhe conferiria tempo suficiente para uma 

eventual emenda à Constituição, aumentando os valores da deliberatividade e participação 

política no seio da democracia
98

. 

 

Zurn aponta ainda a criação de ferramentas que possibilitem à Corte ceder determinadas 

decisões a órgãos estritamente políticos. É o que ocorre na Alemanha, em que a Corte 

Constitucional pode declarar um texto legal incompatível com a Constituição, sem, 

contudo, retirar-lhe a eficácia, permitindo a sua revisão pelo Parlamento. De forma 

semelhante, a Corte Constitucional italiana pode decidir que uma lei será retirada do 

ordenamento jurídico acaso não seja apropriadamente alterada pelo Poder Legislativo num 

certo lapso temporal.  Mesmo os Estados Unidos possuem a chamada doutrina das 

nonjusticiable political questions, em que a Suprema Corte pode negar-se a analisar 

questões que considere eminentemente políticas.  

 

Tais mecanismos teriam o condão de incrementar o debate interinstitucional e a difusão do 

processo de elaboração constitucional. Considerando-se que o Parlamento possui, ao 

menos potencialmente, maior espectro de informações e abertura a múltiplas opiniões, seja 
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 Trata-se do Artigo 33 da Canadian Charter of Rights and Freedoms. 
98

 Sobre o tema, afirma Stephen Gardbaum que a cláusula constitui importante elemento de diálogo 

institucional, ainda que, historicamente, tenha sido mal utilizada. No original: “As intended by those who 

insisted on its inclusion as the price of consenting to the constitutionalizing of the Charter rights, the override 

provision would preserve at least that essential and core element of parliamentary sovereignty which grants 

to legislatures (rather than courts) the ultimate power to determine whether or not an enactment is the law of 

the land. In this way, Section 33 would formally limit judicial power. As more affirmatively envisioned by 

some, Section 33 would provide the institutional basis for a new conception of rights protection in the 

context of a democratic political system, a contextually attractive alternative to U.S.-style judicial supremacy. 

Whereas Charter rights are constitutionally presumed to prevail where they conflict with a legislative 

enactment, that presumption may be expressly rebutted by a legislature acting by ordinary majority, creating 

a role for both courts and elected representatives in balancing rights against other societal claims. Moving 

from the legal to the political implications of Section 33, it was to be expected that use of Section 33 by a 

legislature would be politically costly rather than routine, forcing principled discussion and justification on 

the merits before alerted voters would likely accept limitations on their rights. In this way, beneficial 

dialogue between courts and legislatures would replace the American model's judicial monologue. Checks 

and balances would be imported into the very function of rights protection” (GARDBAUM, 2001, p. 724). 
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em razão de seu desenho representativo, seja pela diversidade de seus membros e 

sensibilidade à opinião pública, sua participação e responsabilidade constitucional tendem 

a tornar o procedimento de controle mais democrático. O autor destaca, porém, que a 

eficácia de qualquer medida institucional depende de uma série de fatores políticos, em 

especial sua recepção pela cultura política local, bem como a influência política de cada 

ramo dos três Poderes e o contexto histórico nacional. Assim, os benefícios vislumbrados 

no plano teórico nem sempre serão reproduzidos no plano fático
99

. 

 

A quarta reforma implicaria na redução dos requisitos formais para emenda constitucional. 

Se, de um lado, a Constituição deve ser rígida o suficiente para manter o seu caráter de 

norma fundamental superior, por outro lado, não poderá ser imutável, devendo encorajar o 

debate democrático. Não por outro motivo, Zurn defende que o procedimento de emenda 

possa ser iniciado por referendo popular, ainda que permaneçam as regras da necessária 

maioria qualificada, mormente no que se refere a direitos fundamentais. Igualmente, 

poderiam ser estabelecidas regras diversas para emenda de diferentes tipos de normas 

constitucionais. Destaca o autor que, acaso o texto constitucional seja de difícil 

modificação, crescerão as pressões externas ao procedimento formal – pressões que 

recairão, muitas vezes, sobre a Corte, que assumirá, na prática, o papel de elaboração 

constitucional. 

 

Por fim, o estabelecimento de foros civis de debate constitucional consubstanciaria a 

criação deliberada de estruturas focadas na discussão de questões constitucionais 

relevantes. O autor absorve, aqui, a proposta de James S. Fishkin, em prol de pesquisas 

deliberativas de opinião pública (deliberative public opinion polls), que visa a reunir 

participantes para discutir determinada matéria, após receberem materiais informativos. O 

debate seria televisionado e a pesquisa seria refeita após o término dos trabalhos, 

registrando-se as mudanças de opinião observadas
100

. O estudo protagonizado por Fishkin 
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Nesse sentido, alguns autores alertam para a passividade intencional dos Parlamentos, que muitas vezes 

submetem-se voluntariamente à postura tutelar exercida pelas Cortes. É o caso de Alec Stone Sweet, para 

quem a supremacia parlamentar cedeu frente às limitações constitucionais: "Parliamentary supremacy (...) 

has lost its vitality. After a polite, nostalgic nod across the Channel to Westminster, we can declare it dead. In 

constrast to central tenets of the British parliamentary model (...), the 'new constitutionalism' has it that 

legislation must conform to the dictates of the constitution - as interpreted by constitutional courts - or be 

invalid" (SWEET, 2000, p. 2). 
100

A matéria é amplamente desenvolvida por Fishkin: “What if polling could be made deliberative? 

Deliberative Polling (Fishkin, 1991, 1995) explores this possibility by exposing random samples to balanced 

information, encouraging them to weigh opposing arguments in discussions with heterogeneous interlocutors, 
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sugere que a deliberação em pequena escala, nos moldes propostos, independe da 

localização geográfica e estrato social. Ademais, não tende à unanimidade e nem ao 

consenso, tratando-se de um processo através do qual a discordância de indivíduos acerca 

de questões fundamentais torna-se explícita e mais sólida, tendo em vista a ampla gama de 

informações acessadas
101

.  

 

Zurn pondera que, uma vez que tais pesquisas seriam voluntárias, elas inevitavelmente 

deveriam possuir atrativos para incrementar a participação e que, em regra, a 

representatividade do grupo poderia ser comprometida pela participação em elevado grau 

de cidadãos politicamente ativos. Isso implicaria na necessidade de uma possível seleção 

aleatória, nos moldes atenienses
102

. Seria preciso, ainda, que a ideia passasse a ser bem 

recepcionada pela cultura política norte-americana, uma vez que as disputas eleitorais 

seguem operando com base em personalidades, em lugar de questões substantivas sobre 

direitos. 

 

Mais recentemente, Fishkin, juntamente com Bruce Ackerman, ampliou sua teoria para 

envolver o chamado Dia Deliberativo (Deliberation Day), que consistiria num feriado uma 

semana antes das eleições, voltado à discussão de temas centrais em comunidades e 

pequenos blocos. Os eleitores receberiam determinada quantia por sua presença, desde que 

se mostrassem igualmente presentes no dia do pleito. Este projeto garantiria a ampla 

participação de diversos grupos de interesses, de todas as classes sociais e, para Zurn, 

poderia ser estendido para a própria análise de propostas de emenda constitucional. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                
and then harvesting their more considered opinions. It is a way, at least in miniature, of serving both 

deliberation and equality. The deliberation lies in the learning, thinking and talking that distinguish 

Deliberative Polls from conventional ones. The political equality stems from random sampling. In theory, 

every citizen has an equal chance of being chosen to participate, and on average, over infinitely repeated 

sampling from the same population, the sample would resemble the population exactly” (FISHKIN; 

LUSKIN, 2005, p. 287). 
101

 As conclusões de Fishkin e Luskin estão disponíveis, de forma integral, em Experimenting with a 

democratic ideal: deliberative polling and public opinion, 2005, p. 290 e seguintes. 
102

 No original: “To put it in terms of the assessment values, relevant sensitivity may be undermined not by 

the small number of participants, but by the self-selection problem” (ZURN, 2009, p. 329). 
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3.3. Carlos Santiago Nino: o construtivismo epistemológico 

 

Carlos Santiago Nino defende uma concepção de democracia que chama, inicialmente, de 

dialógica. Nesse sentido, para o autor, o diálogo é o mecanismo pelo qual a democracia 

converte preferências autointeressadas em preferências imparciais. Em outras palavras, a 

democracia deliberativa é um procedimento pelo qual poderão ser conhecidos os princípios 

morais de uma sociedade
103

. 

 

Para tanto, o autor se vale dos princípios de justiça de John Rawls
104

 e da ética 

habermasiana, concluindo por uma tese intermediária segundo a qual a validade dos juízos 

morais não deriva dos resultados da deliberação, mas da observância a seus pressupostos. 

Destarte, a verdade moral se constituiria pela satisfação dos pressupostos formais ou 

processuais do discurso racional, que vise a incentivar a cooperação e evitar conflitos
105

. 

Um dos principais pressupostos é a imparcialidade, que permitiria que todos que sejam 

potencialmente afetados por uma decisão tenham igual oportunidade de expressar seus 

interesses e propor soluções, chegando, idealmente, a um consenso livre, ou seja, sem 

coerção. A imparcialidade pressupõe a autonomia de cada indivíduo de ser o juiz de seus 

próprios desejos.  

 

Conquanto a regra de maioria não seja suficiente para demonstrar a imparcialidade da 

deliberação, tratar-se-ia do método utilizado nas democracias para a tomada de decisões 
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 No original: “La teoria que defendo es uma concepción dialógica. Mientras algunas visiones de este tipo 

conservan la separación entre política y moral, mi concepción visualiza estas dos esferas como 

interconectadas y ubica el valor de la democracia em la moralización de las preferencias de las personas. 

Desde mi punto de vista, el valor de la democracia reside em su naturaliza epistémica com respecto a la 

moralidade social. Sostengo que, uma vez hechos ciertos reparos, se podría decir que la democracia es el 

procedimiento más confiable para poder aceder al conocimiento de los principios morales” (NINO, 2003, p. 

154).  
104

 John Rawls defende a existência de dois princípios de justiça: um ligado à liberdade e outro, às 

desigualdades sociais e econômicas. No original: “The first statement of the two principles reads as follows. 

First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible 

with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so 

that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and 

offices open to all” (RAWLS, 1999, p. 58). 
105

 Esta é a tese epistemológica do autor. No original: “La discusión y la decisión intersubjetivas constituyen 

el procedimiento más confiable para tener acceso a la verdad moral, pues el intercambio de ideas y la 

necessidad de ofrecer justificaciones frente a los otros no sólo incrementa el conocimiento que uno posee y 

detecta defectos em el razonamiento, sino que ayuda a satisfacer el requerimiento de atención imparcial a los 

intereses de todos los afectados. Sin embargo, esto no excluye la possibilidad de que a través de la reflexión 

individual alguien pueda tener acceso al conocimiento de soluciones correctas, aunque debe admitirse que 

este método es mucho menos confiable que el colectivo, debido a la dificultad de permanecer fiel a la 

representación de los intereses de otros y ser imparcial” (NINO, 2003, p. 161). 
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sempre que o consenso não for atingido num determinado limite temporal. Tal método 

baseia-se na ideia de que a imparcialidade seria assim melhor preservada do que através do 

uso de quaisquer outros métodos
106

. Nino defende, portanto, a aplicação do teorema de 

Condorcet, segundo o qual cada indivíduo tem a tendência a adotar a decisão correta, de 

modo que a probabilidade da correção de uma decisão aumenta conforme seja adotada pelo 

maior número de pessoas possível.  

 

Isso não significa, porém, que a busca da unanimidade deva ser descartada – o 

procedimento deliberativo seria essencial para a troca de argumentos genuínos, para a 

percepção de erros de fato ou lógicos e para a aproximação do ideal da imparcialidade. A 

regra da maioria, tampouco, mostrar-se-ia absoluta, variando conforme o grau de 

condições subjacentes ao processo deliberativo: a participação igualitária de indivíduos, 

sem coerção, em quantidade suficiente para que a discussão seja representativa de diversos 

grupos de interesses. Seria preciso, ademais, que não houvesse minorias sistêmicas, ou 

seja, que a composição da maioria e da minoria se alternasse a depender da matéria 

discutida. 

 

A deliberação poderia, ainda segundo Nino, enriquecer o sistema representativo, reduzindo 

distorções. Tratar-se-ia de um núcleo de democracia direta em pequena escala, essencial ao 

modelo deliberativo de democracia, que demanda uma participação ativa dos cidadãos nas 

escolhas políticas e sociais. O debate deverá ser inclusivo, abrangendo todos aqueles que 

sejam potencialmente afetados pela decisão.  

 

O autor entende que os resultados obtidos pelo processo deliberativo devem ser 

substantivamente desejáveis, por constituírem a própria finalidade da democracia. Não 

obstante, a melhor forma de conhecer seu conteúdo seria através do próprio procedimento 

deliberativo. Uma vez que as Constituições modernas promoveriam a defesa tanto de 

direitos de natureza negativa como positiva, leciona Nino que quase todas as questões 

morais estão associadas com direitos fundamentais. Estes direitos fundamentais 

englobariam, inclusive, as condições procedimentais da deliberação, em especial a 
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 No original: “Em efecto, um proceso de discusión moral com certo limite de tempo dentro del cual una 

decisión mayoritaria debe ser tomada – el centro del concepto de democracia de la visión normativa que 

estoy articulando – tiene mayor poder epistémico para ganhar acceso a decisiones moralmente correctas que 

cualquier outro procedimiento de toma de decisiones colectivas” (NINO, 2003, p. 168). 
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liberdade e a igualdade
107

. O atendimento a tais condições tornaria os resultados da 

deliberação, presumivelmente, valiosos
108

.  

 

Nos casos em que o resultado da deliberação contrarie dispositivos constitucionais, Nino 

sugere a utilização da prática constitucional comparativa, de modo que, acaso um princípio 

tradicionalmente protegido seja ignorado por uma decisão presente, seria possível incluir, 

no processo deliberativo, a consideração de interesses expressos em momento histórico 

distinto para preservação da convenção constitucional. No entanto, o autor não especifica 

como isso seria alcançado, nem esclarece se o Poder Judiciário, ou algum outro, seria o 

responsável por reformar o resultado da deliberação. 

 

Ainda, contudo, que as condições da democracia não sejam integralmente satisfeitas, Nino 

afirma que não será eliminado todo o valor epistêmico da deliberação: “el valor epistémico 

de la democracia no es todo o nada, sino gradual” (NINO, 2003, p. 194). Desta forma, 

mesmo que, nas democracias reais, o processo deliberativo conte com diversas falhas, 

permanece, segundo o autor, o mecanismo mais adequado para a tomada coletiva de 

decisões.  

 

No que se refere ao sistema representativo, defende o autor que, a despeito de necessário 

em algum grau nas democracias hodiernas, dada a complexidade dos temas e amplitude 

populacional, trata-se de uma das principais causas de distorção do processo político. Por 

este motivo, as instituições políticas deveriam permitir aos cidadãos manifestar-se acerca 

de escolhas públicas previamente ao início da deliberação formal, seja através de 
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 A liberdade e a igualdade também são apontadas por Norberto Bobbio como condições essenciais da 

democracia: “(...) é necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os assim denominados direitos 

de liberdade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc. — os direitos à 

base dos quais nasceu o estado liberal e foi construída a doutrina do estado de direito em sentido forte, isto é, 

do estado que não apenas exerce o poder sub lege, mas o exerce dentro de limites derivados do 

reconhecimento constitucional dos direitos invioláveis do indivíduo. Seja qual for o fundamento filosófico 

destes direitos, eles são o pressuposto necessário para o correto funcionamento dos próprios mecanismos 

predominantemente procedimentais que caracterizam um regime democrático” (BOBBIO, 1997, p. 20). 
108

 No original: “Aunque la visión epistémica de la democracia implica una tensión entre derechos a priori 

como precondiciones del proceso democrático y sus resultados, esta tensión es crucialmente diferente de 

aquella que confronta notras teorias, bajo las cuales, es el valor de los derechos el que confiere valor a la 

democracia. Cuando la democracia fala em reconocer esos derechos, ella no tiene ningún valor. Cuando los 

derechos son reconocidos, ella es irrelevante, dado que ya conocemos los derechos que ledan valor. Desde mi 

punto de vista, el valor de la democracia consiste em su confiabilidad para conocer esos derechos” (NINO, 

2003, p. 194).  
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plebiscitos e referendos, como também mediante iniciativa legal popular ou recall
109

. Nino 

considera relevante, outrossim, o debate coletivo acerca de questões de interesse público, 

em que se permite aos indivíduos expor suas opiniões e discuti-las com os demais, seja 

através da mídia ou salas de debate virtuais e audiências públicas
110

. 

 

Relativamente à apatia política, maior inimigo da democracia deliberativa, entende Nino 

ser possível exigir-se a participação cidadã, à semelhança do que ocorre com o voto 

obrigatório, sob pena de restarem frustrados os interesses de muitos grupos para quem a 

participação seja mais custosa, distorcendo a tendência do processo democrático de gerar 

soluções imparciais
111

. Alerta ainda para a possibilidade de golpes de estado que podem 

advir da ampliação da participação política, uma vez que poderiam prevalecer interesses 

diversos daqueles compartilhados pela elite política
112

. 

 

A ação política coletiva depende, além disso, consoante Nino, de um incremento na 

qualidade dos debates públicos, que atualmente girariam em torno da pessoa do candidato 
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 Versando sobre tais instrumentos, afirma Thomas Cronin que, apesar de suas limitações, a participação 

direta enriquece a democracia. No original: “In sum, direct democracy devices have not been a cure-all for 

most political, social, or economic ills, yet they have been an occasional remedy, and generally a moderate 

remedy, for legislative lethargy and the misuse ant d nonuse of legislative power. It was long feared that 

these devices would dull legislators' sense of responsibility without in fact quickening the people to the 

exercise of any real control in public affairs. Little evidence exists for those fears today. When popular 

demands for reasonable change are repeatedly ignored by elected officials and when legislators or other 

officials ignore valid interests and criticism, the initiative, referendum, and recall can be a means by which 

the people may protect themselves in the stand tradition of self-government” (CRONIN, 1989, p. 400). 
110

 No original: “Se han hecho numerosas propuestas para introducir aspectos genuínos de la democracia 

directa em el proceso político de las naciones modernas. Entre las ideas comúnmente propuestas se encuentra 

la de utilizar nuevas tecnologias, como la televisión interactiva o las redes de computadoras, para incrementar 

el intercambio entre los líderes políticos o sociales y los ciudadanos comunes. Esta tecnología podría incluso 

hacer posible uma expresión instantânea de la opinión de esos ciudadanos. Sin embargo, la probabilidade de 

que esse intercambio de preguntas, argumentos y objeciones pueda tener lugar entre millones de personas es 

bastante incierta” (NINO, 2003, p. 210-211). 
111

 A apatia política também é tratada por Norberto Bobbio: “A julgar pelas leis promulgadas a cada ano na 

Itália, o bom cidadão deveria ser convocado para exprimir seu próprio voto ao menos uma vez por dia. O 

excesso de participação, produto do fenômeno que Dahrendorf chamou depreciativamente de cidadão total, 

pode ter como efeito a saciedade de política e o aumento da apatia eleitoral. O preço que se deve pagar pelo 

empenho de poucos é frequentemente a indiferença de muitos. Nada ameaça mais matar a democracia que o 

excesso de democracia” (BOBBIO, 1997, p. 26). 
112

 No original: “Como esto lo demuestra, el intento de tener uma democracia más legítima desde el punto de 

vista moral puede finalmente resultar em uma forma más degradada de democracia o incluso em regímenes 

autoritários, dado que mucha gente se encuentra amenazada por la participación política de los sectores 

menos favorecidos de la sociedade. Esa es una razón de por qué los sistemas democráticos no han producido 

los estados sociales justos que sería de esperar del valor epistémico que ello sofrecen. Al mejorar el valor del 

proceso a través de una participación más extendida, debemos a menudo contenerla para no producir 

reacciones sociales que puedan minar la totalidade del proceso democrático. Mas allá de estos riesgos – que 

deben ser considerados dado que ellos ponen em peligro la continuidad de la constituición histórica -, el logro 

de altos niveles de participación debería ser el objetivo permanente de la acción política y judicial” (NINO, 

2003, p. 221). 
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e suas posições vagas, para incluir os princípios do sistema político, as visões políticas 

gerais da sociedade e soluções para problemas sociais. A ausência de seriedade dos debates 

tornaria os candidatos praticamente isentos de qualquer responsabilidade de seguir os 

resultados da deliberação coletiva.  

 

O autor atribui esse empobrecimento das discussões políticas, em primeiro lugar, ao 

sistema presidencialista, que contribui para a personificação do poder nas campanhas 

eleitorais, ao invés de focar em ideologias ou propostas substantivas
113

. Um sistema 

parlamentarista, ademais, oferecia maior riqueza deliberativa, por consubstanciar um corpo 

coletivo que representa diversos grupos de interesses da sociedade, a despeito das 

distorções existentes
114

.  

 

Em segundo lugar estaria a forma pela qual operam os principais meios de comunicação, 

particularmente a televisão, que tem grande influência sobre o processo político
115

. A 

mídia televisiva transformaria qualquer debate em espetáculos superficiais voltados ao 

entretenimento, que visam não ao esclarecimento de posições ideológicas dos candidatos, 

mas à exploração da imagem de figuras públicas
116

. O próprio acesso aos meios de 
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 No original: “La personalidade del candidato, su vida familiar, sus gustos y hobbies son más importantes 

que las posiciones acerca del tamaño del sector público, el desempleo o la seguridade social. Es verdade que 

algo similar también está sucedendo em los sistemas parlamentários tales como el de Gran Bretaña o España, 

provocando uma discusión acerca de incorporar rasgos presidencialistas em esos sistemas. Sin embargo, el 

grado de esta distorsión em sistemas parlamentários es menor que la que existe em sistemas 

presidencialistas” (NINO, 2003, p. 222-223). 
114

 No original: “Aunque los sistemas parlamentários tienen dificultades que les son propias, el principal 

problema no es la tendencia, aludida tan a menudo, a la inestabilidad del gobierno, dado que esta puede 

superarse por meio de mecanismos que corresponden a lo que se denomina ‘parlamentarismo racionalizado’. 

Tales mecanismos incluyen instituiciones como ‘la censura constructiva’, que evita que la mayoría censure 

um gobierno si no cuenta com un apoyo mayoritario para la formación de uno nuevo. Además, es importante 

reslatar que la inestabilidad en um gobierno em particular puede significar, a veces, el mejor reasseguro 

contra la inestabilidad de la totalidade del sistema democrático” (NINO, 2003, p. 248). 
115

 Sobre o tema, afirma Robert Entman que, ainda que a mídia não controle diretamente as preferências 

populares, ela tem alto grau de influência sobre a opinião pública, por fornecer a maior parte das informações 

que as pessoas utilizam para determinar o que pensam. No original: “Scholars have usually attempted to find 

evidence that the media are persuaders, deliberate causers of public thinking. It may be more realistic to think 

of the media as contributing to – but not controlling – the structure of publicly-available information that 

shapes the way people can and do think politically. Such a picture suggests an interdependent media and 

public, with neither one fully controlling the news or its effects. Three points bolster this revised view of 

media influence: the media’s contribution to the orientations that people use in processing information, the 

sometimes hidden and often unintentional nature of media impact, and the media’s effect on perceived public 

opinion” (ENTMAN, 1989, p. 84). 
116

 No original: “Estos espectáculos no intentan iluminar las controvérsias políticas y hacer reflexionar a la 

gente seriamente acerca de las posiciones ideológicas de los diferentes candidatos o acerca de las 

consecuencias de las políticas em disputa, sino que buscan sorprender a los espectadores com el último 

escándalo, presentar a figuras políticas como estrelas glamorosas y dirigir la atención hacia el ridículo o 
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comunicação em massa não é igualitário entre os diversos grupos de interesses. Deste 

modo, a distribuição do acesso e a reformulação do desenvolvimento das campanhas 

eleitorais constituem, para Nino, os principais instrumentos de mudança no atual teor das 

deliberações públicas
117

. A estrutura do processo deliberativo deverá incluir mecanismos 

pelos quais o resultado do diálogo democrático interfira, de fato, na ação pública.  

 

O autor trata, brevemente, da relação entre democracia e constitucionalismo, ao defender 

que, para que a democracia tenha valor epistêmico, é necessário que haja procedimentos 

que permitam a discussão e decisão pela maioria. Entretanto, considerando-se que a 

democracia deve também proteger direitos embasados em princípios imparciais, uma vez 

que estes tenham sido legitimados pela discussão pública e decisão majoritária, a ponto de 

integrarem o texto constitucional, deverá a sociedade protegê-los a despeito de eventuais 

mudanças na composição da maioria e de seus interesses. Nino conclui pela necessidade de 

uma constituição semirrígida, que torne o procedimento de emenda constitucional mais 

difícil que o de leis ordinárias, sem, contudo, oferecer obstáculos instransponíveis a 

alterações. 

 

Por sua vez, Nino tece considerações mais extensas acerca do controle judicial de 

constitucionalidade. De logo, acata as críticas relativas ao seu déficit de legitimidade 

democrática, entendendo que a perspectiva usual de que os juízes estão melhor situados do 

que os parlamentos e outros funcionários eleitos pelo povo para resolver questões de 

direitos é consequência de certo tipo de elitismo epistemológico. Este último pressupõe 

que, para alcançar decisões morais corretas, a qualificação intelectual é mais importante do 

que a capacidade de se autorrepresentar e equilibrar imparcialmente os interesses de todos 

os afetados pela decisão
118

.  

 

Pondera Nino que o controle judicial de constitucionalidade deve constituir uma 

excepcionalidade no sistema democrático, legitimando-se em apenas em três situações. A 

                                                                                                                                                                                
melocramático. Se puede obtener um beneficio de todo aquello que pueda ser sintetizado em una imagen o en 

um eslogan. Por supuesto, esto no favorece el debate moral serio” (NINO, 2003, p. 224). 
117

 O autor defende, para tanto, o financiamento público de campanhas (NINO, 2003, p. 228). 
118

 Nesse sentido, Michael Walzer, para quem o controle judicial de constitucionalidade permite alcançar, 

com maior probabilidade, decisões filosoficamente corretas. No original: “For the discussions of judges 

among themselves really do resemble the arguments that go on in the ideal commonwealth (in the mind of 

the philosopher) much more closely than democratic debate can ever do. And it seems plausible to say that 

rights are more likely to be defined correctly by the reflection of the few than by the votes of the many” 

(WALZER, 1981, p. 390). 
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primeira delas é voltada para a proteção de direitos que consubstanciem condições 

procedimentais da democracia, deixando à deliberação coletiva a tarefa de decidir quais 

direitos substantivos deverão ser garantidos num determinado momento histórico. Nessa 

linha, um procedimento democrático não seria uma atividade espontânea, senão produto de 

normas jurídicas desenhadas para maximizar seu valor epistêmico
119

. As condições do 

processo democrático assegurariam que as leis sancionadas serão guias confiáveis para 

conduzir a princípios morais.  

 

Como não se poderia deixar que as regras do processo democrático se autoavaliem, seria 

necessário um mecanismo externo de controle. O controle judicial de constitucionalidade, 

embora não mais apto do que órgãos democráticos, poderia exercer tal função, pugnando 

sempre pelo aumento da liberdade e da igualdade de participação
120

. Nino não estabelece, 

de forma exaustiva, quais seriam as condições do procedimento democrático, 

mencionando, porém, alguns direitos que denomina apriori, e que incluem os direitos 

políticos ativos e passivos, as liberdades clássicas, em especial a de expressão, e os direitos 

sociais básicos
121

. 
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 Ampliam o valor epistêmico da democracia, conforme Nino: a) a amplitude de participação; b) a liberdade 

de participação; c) a igualdade de condições nas quais se opera a participação; d) a satisfação do requisito de 

que as propostas sejam apropriadamente justificadas; e) o grau de fundamentação principiológica, em vez de 

mera defesa de interesses próprios; f) ausência de maiorias congeladas; g) extensão de aprovação das 

decisões pela maioria; h) a distância de tempo desde que o consenso foi alcançado; i) a reversibilidade da 

decisão (NINO, 2003, p. 273).  
120

 No original: “El poder de los jueces no es nada más que el poder de cualquier ciudadano que debe aplicar 

una norma jurídica para justificar uma acción o decisión y que, obligado por la estrutura del razonamiento 

práctico a recurrir a princípios morales, debe determinar por símismo si se satisfacen las condiciones que 

hacen posible confiar em este proceso para identificar esos princípios. Entonces, el juez – como cualquiera 

que tenga el rol de aplicar una ley para justificar una acción o decisión – no tiene outra alternativa que 

determinar si el processo colectivo que conduce a esa ley ha satisfecho las condiciones de legitimidade 

democrática, del mismo modo que no tienen ninguna alternativa salvo la de determinar como se originó la 

ley” (NINO, 2003, p. 274). 
121

 O autor reconhece a polemicidade do tema, mas afirma que não existe fórmula matemática para 

determinar o alcance dos direitos apriori. Dá como exemplo o caso de um indivíduo que esteja morrendo de 

inanição, ou enfermo e privado de cuidados médicos, o que tornaria impossível a sua participação em 

qualquer processo deliberativo. Não obstante, entende que a questão da distribuição de bens deve ser levada a 

sério, e que o Poder Judiciário deve abster-se, na maior medida possível, de qualquer ingerência. No original: 

“Debemos entonces confrontar esta tensión entre la fuerza y el alcance del proceso democrático. Cuanto más 

ampliamos su calidad epistémica a través de la expansión de os derechos a priori para proveer bienes que 

aseguren la participación libre e igual, la cantidad de assuntos que podrán ser decididos, en última instancia, 

por el proceso democrático decrece. Cuando se traspasa certo umbral respecto de la distribuición de derechos 

a priori, el sistema democrático, por su tendencia hacia la imparcialidade, puede corregirse y mejorarse a 

símismo al proveer a la gente com las precondicones para su participación igual y libre” (NINO, 2003, p. 

276). 



87 
 
 

A segunda justificativa para o controle judicial de constitucionalidade seria evitar que 

determinadas lei versassem sobre questões de moral estritamente pessoal, a exemplo da 

opção sexual ou religiosa, ou seja, leis que busquem estabelecer alguma espécie de cidadão 

exemplar homogeneizado. Tais questões estariam incluídas no rol do direitos a priori, 

tratando-se, pois, de condições do processo democrático. 

 

Por fim, o controle judicial de constitucionalidade seria legitimado para dar maior eficácia 

à prática coletiva, que Nino qualifica como uma forma de constituição histórica
122

. Para 

tanto, o magistrado deve sopesar o dano imediato ao ideal participativo da democracia 

deliberativa e o dano que este ideal sofreria se a prática constitucional fosse negativamente 

afetada por uma decisão democrática que a infringe. 

 

Para Nino, o controle de constitucionalidade deve ser exercido com moderação pelas 

Cortes, as quais devem privilegiar soluções suspensivas que transferissem o ônus 

deliberativo ao Parlamento, estimulando o debate público. O autor defende, ainda, uma 

remodelação do desenho institucional das Cortes Constitucionais, para que sigam o modelo 

europeu, no sentido de que sua composição seja periodicamente renovada com base em 

eleições por diferentes corpos representativos da soberania popular.  

 

Em conclusão, a proposta de democracia deliberativa de Carlos Santiago Nino busca 

aproximar-se do constitucionalismo ao reconhecer a relevância dos direitos fundamentais e 

preservação da prática constitucional, com primazia do processo de discussão coletiva e 

eventual correção de anomalias por via do controle judicial de constitucionalidade.  

 

Percebe-se que, de forma geral, as propostas de democracia deliberativa temperam as 

tradicionais concepções procedimentalistas, para oferecer um viés participativo, com 

ênfase no debate público, argumentação e construção do consenso. Trata-se de uma 

concepção que entende que o Estado deve incorporar a vontade popular, revelada mediante 
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 No original: “Consideremos el caso em el que la decisión democrática infringe en forma clara el texto, que 

es el aspecto más saliente de la convención de acuerdo a las reglas tradicionales de interpretación. La 

decisión democrática puede ser impecable desde el punto de vista de los elementos del constitucionalismo 

liberal y participativo, pero ésta podría estar em contra del elemento que preserva el estado de derecho. 

Aunque no se vea violado ningún derecho, si se mantiviera la decisión democrática, la práctica social 

constituida por la constituición histórica podría verse debilitada y, como resultado de ello, la eficácia de las 

decisiones democráticas podría resultar enormemente afectada. En esta situación el juez puede intervenir en 

forma justificada para invalidar la ley democrática a fin de proteger la convención constitucional que 

garantiza la eficácia de las deciones democráticas mismas” (NINO, 2003, p. 281). 
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uso da razão pública, como agente legitimador das decisões políticas e expressão maior do 

autogoverno. Busca-se, ademais, a pesquisa de mecanismos que viabilizem o debate 

público
123

, dentro e fora dos espaços institucionalizados. 

 

A democracia deliberativa, assim, mostra-se mais promissora do que concepções 

concorrentes de democracia, por promover o ideal de igualdade que permita aos cidadãos 

as mesmas oportunidades para deliberar sobre temas de seu interesse, aumentando a 

qualidade e a legitimidade das decisões públicas.  
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 A preocupação com a viabilidade da democracia deliberativa já fora detectada por James Bohman, que 

apontou a existência de três efeitos: o primeiro, a ênfase no procedimento deliberativo em si mesmo, ao invés 

de seu ideal; o segundo, o destaque às instituições da sociedade, tornando-as mais deliberativas; e, por fim, o 

estudo empírico das dificuldades práticas observadas. No original: “In this survey, I review three different 

ways in which the ideals of deliberative democracy have changed in the light of practical concerns for 

feasibility, that is, by making increasingly central the problem of how this ideal would be approximated in 

societies characterized by deep disagreements, social problems of enormous complexity and the blunt 

instruments of available institutions. First, theories of deliberative democracy have come to emphasize the 

process of deliberation itself, rather than its ideal and counterfactual conditions and procedures. This has led 

to an increasing emphasis on the epistemic as well as moral aspects of public justification. Second, 

deliberative democrats have become increasingly interested in the problems of institutionalization, of making 

institutions such as voting and majority rule, representation, courts and constitutional law more deliberative 

rather than rejecting them for more direct democracy. Third, deliberative democrats are concerned with 

examining and comparing different settings and procedures of deliberation, pointing out empirical problems 

and obstacles that cannot always be anticipated by conceptual argument alone” (BOHMAN, 1998, p. 401). 
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CAPÍTULO IV: DIÁLOGO INSTITUCIONAL 

 

4.1. O diálogo e efetivação de direitos fundamentais 

 

A teoria dialógica, mais recentemente, tem se incorporado à concepção de democracia 

deliberativa, buscando incrementar as noções de participação popular, debate público e 

colaboração institucional. Evitando a ideia de que caberá ao Poder Judiciário a palavra 

final sobre questões polêmicas envolvendo direitos e políticas públicas, o diálogo 

institucional incentiva a comunicação e troca de experiências entre os diversos polos de 

poder, numa circularidade, essencialmente, democrática, porque inclusiva e participativa. 

 

A tese, portanto, reduz a tradicional oposição apontada entre democracia e 

constitucionalismo, mais especificamente consubstanciada no controle judicial de 

constitucionalidade, por torná-lo mais permeável às manifestações políticas de outros 

Poderes, bem como da própria sociedade, por intermédio dos mecanismos formais e 

informais de participação. Evita-se, desta forma, o que Mark Tushnet (2000, p. 57-63) 

chamou de distorções políticas (policy distortions) – em que a construção de políticas 

públicas é feita, indiretamente, por juízes – e debilitação da democracia (democracy 

debilitation) – em que o Legislativo elabora diplomas normativos sem atenção aos 

comandos constitucionais
124

. 

 

A discussão torna-se ainda mais relevante no atual cenário nacional, de evidente 

fortalecimento do chamado ativismo judicial
125

, em que se tem assistindo a uma 

concentração, nas Cortes, de demandas envolvendo temas objeto de profunda discordância 

no seio parlamentar e social. A tendência tem concentrado grande criticismo de boa parte 

da doutrina jurídica, justamente por gerar o enfraquecimento da democracia brasileira 
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 Para Mark Tushnet, as distorções políticas se operam: a) pela promoção da irresponsabilidade legislativa 

no que se refere a questões constitucionais; e b) por distorções na produção e discussão legislativas, em razão 

de os parlamentares se manterem à margem do desenvolvimento do debate constitucional, criando normas 

que posteriormente serão inutilizadas pela declaração de inconstitucionalidade (TUSHNET, 2000, p. 57-65). 
125

 Para Elival da Silva Ramos, "ao se fazer menção ao ativismo judicial, o que se está a referir é a 

ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento, principalmente, da função 

legislativa, mas, também, da função administrativa e, até mesmo, da função de governo. Não se trata do 

exercício desabrido da legiferação (ou de outra função não jurisdicional), que, aliás, em circunstâncias bem 

delimitadas, pode vir a ser deferido pela própria Constituição aos órgãos superiores do aparelho judiciário, e 

sim da descaracterização da função típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo 

essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes" (RAMOS, 2010-B, p. 116-117). 
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como um todo, ao se polarizarem instituições como heroicas – a magistratura – e vilãs – o 

Parlamento e a Presidência da República.  

 

Nesse sentido, o diálogo entre os atores políticos tem o condão de enriquecer a 

legitimidade das decisões finais, independentemente da instituição da qual emanem. A 

teoria do diálogo institucional visa a que Cortes e Parlamento, em especial, alcancem, 

conjuntamente, um equilíbrio de forças, com ganho democrático para todo o processo 

público de tomada de decisões. A teoria pode ser aplicada a qualquer Constituição que 

permita que o Poder Legislativo responda, por algum meio, a decisões judiciais que 

nulifiquem textos legais. Assim, o controle judicial de constitucionalidade não 

consubstanciaria barreira instransponível à instituição parlamentar. 

 

Dois dos precursores da tese, afirmam Peter Hogg e Allison Bushell que a Corte poderá 

forçar o Legislativo a analisar temas que este preferiria deixar à margem, uma vez que, 

muitas vezes, os termos de um novo texto legal poderão ser grandemente influenciados 

pela decisão judicial que iniciou o diálogo. Isso implicaria na observância, pelo 

Parlamento, dos princípios constitucionais mencionados pela Corte em sua decisão, de 

modo que o resultado final refletiria um debate democrático entre Poderes (HOGG; 

BUSHELL, 1997, p. 80). 

 

Evidentemente, é preciso que o Poder Legislativo participe ativamente do diálogo. 

Christopher P. Manfredi e J. B. Kelly (1999, p. 520), nessa linha, entendem haver seis tipos 

de respostas legislativas a uma decisão de inconstitucionalidade, que denominam os seis 

graus do diálogo, passando da inércia até a emenda da lei para acatar o comando judicial. 

Tais graus podem ser positivos ou negativos: serão positivos quando envolverem atividade 

legislativa de reparo e negativos quando promoverem o mero afastamento do texto 

impugnado pela Corte. Os autores defendem que somente haverá genuíno diálogo 

institucional quando o Legislativo assume postura positiva; de outro modo haverá mera 

conformação à decisão judicial
126

. Este último caso pode, inclusive, acarretar distorções 

nas políticas públicas vigentes. 
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 No original: “It is our contention that legislative sequels must be a positive exercise to constitute genuine 

dialogue and to facilitate an equal relationship between judges and legislators. Specifically, amending 

sections of impugned statutes represents dialogue because this is a positive response in which elected 

officials reflect on the implications of judicial decisions, and revise statutes to advance legislative objectives 

in a manner that complies with the Charter” (MANFREDI; KELLY, 1999, p. 520).  
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Haverá diálogo efetivo, pois, apenas quando o Poder Legislativo seja reconhecido como 

legítimo intérprete da Constituição, dotado de meios eficazes para reforçar determinada 

linha hermenêutica que entenda correta, sem qualquer tipo de subordinação a um 

monopólio das Cortes acerca da interpretação constitucional (MANFREDI; KELLY, 1999, 

p. 522-524)
127

.   

 

O diálogo voltado para a deliberação, como bem apontado por Luc Tremblay (2005, p. 632 

e seguintes), pressupõe que os participantes se reconheçam como iguais e estejam 

dispostos a conciliar suas posições originais, de modo a produzir uma decisão final que 

consubstancie o objeto dos argumentos racionais discutidos
128

. De um lado, as Cortes 

enfatizarão a importância dos direitos fundamentais e valores constitucionais; de outro, o 

Parlamento deverá atentar à promoção, na macroesfera, de objetivos sociais e econômicos. 

Apenas então haverá um ganho de legitimidade na produção do resultado. 
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 A tese não é unânime. Em sentido contrário, Jamie Cameron entende que tal forma de diálogo 

institucional é perigosa e defeituosa – perigosa porque suprimiria o papel judicial de controle; e defeituosa 

porque extremamente flexível, com comprometimento da jurisprudência embasada em precedentes. No 

original: “As for dialogue, the concept is dangerous, in the first instance, because it invites Parliament to 

override Supreme Court of Canada authority by ordinary legislation and thereby avoid paying the 

institutional price of relying on s. 33. It is dangerous for a second reason, because dialogue not only deflects 

criticism of the judiciary but simultaneously serves the purposes of activism and restraint; as such, it is 

inherently malleable. By upsetting the Charter's principle of hierarchy - that constitutional rights are supreme, 

unless and until s. 33 is invoked - Mills will have a de-stabilizing effect on precedent and the protection of 

rights” (CAMERON, 2001, p. 1068). Igualmente, Jean Leclair defende que a teoria do diálogo institucional 

viola a separação de poderes, a qual enfatiza o conflito institucional, e não a cooperação, para fins de controle 

mútuo: “Le dialogisme institutionnel proposé par la Cour suprême est difficilement réconciliable avec le 

principe de la séparation des pouvoirs. En lien avec ce premier problème, la notion de dialogue énoncée par 

la Cour a pour effet de télescoper les rôles respectifs du judiciaire et du législatif. La Cour suprême a élaboré 

une approche dialogique où les organes de l’État se rendent mutuellement des comptes, dans un esprit de 

‘respect mutuel’. Cette conception ‘élitiste’ de la bonne gouvernance n’a que peu d’affinités avec le principe 

de la séparation des pouvoirs. (...)Toutefois, l’idée de ‘conflit’ demeure une composante fondamentale du 

principe de séparation des pouvoirs et, selon moi, elle ne peut être conciliée avec l’affirmation faite par la 

Cour suprême que les pouvoirs judiciaire et législatif sont appelés à «se rendre mutuellement des comptes” 

(LECLAIR, 2003, 395-396). 
128

 No original: “By contrast, the word dialogue is sometimes used to describe a process of deliberation. I 

shall call this second form of dialogue ‘dialogue as deliberation’. (…)  No dialogue as deliberation could 

operate or sustain itself unless it satisfies certain conditions. First, each participant must recognize the other 

as an equal partner. Each participant must be equally entitled to put forward theses, to make proposals, to 

defend particular options, and to take part in the final decision” (TREMBLAY, 2005, p. 631-632). Frise-se 

que o autor, de forma geral, não considera o diálogo institucional desejável para fins deliberativos, porque os 

juízes não devem subordinar suas próprias convicções ao julgamento de outras instituições, sob pena de 

comprometimento do Estado de Direito. Não obstante, o próprio autor reconhece que o Executivo e o 

Legislativo podem abrir um canal comunicativo com o Judiciário e defender determinada lei ou política 

pública impugnadas (TREMBLAY, 2005, p. 635). Com efeito, não se trata, aqui, se suprimir a independência 

judicial, sujeitando-a ao resultado da deliberação, mas de prover o Parlamento de meios de eventual 

superação da decisão judicial, reiniciando, assim, o diálogo. 
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De logo, a teoria esbarra em algumas dificuldades, em especial a aguda crise de 

representatividade da instituição parlamentar, extremamente descreditada junto à sociedade 

em virtude dos diversos escândalos de corrupção, além das próprias limitações políticas 

inerentes a seu funcionamento. Por isso, questiona-se se o ativismo judicial seria essencial 

à proteção de direitos fundamentais ou se haveria arranjos institucionais alternativos, 

capazes de evitar o atrofiamento do Legislativo e o consequente agigantamento do 

Judiciário. 

 

A teoria do diálogo institucional possui muitas versões. Não obstante, todas possuem, em 

comum, a recusa do monopólio judicial na construção da hermenêutica constitucional, bem 

como a rejeição da existência de uma última palavra, a ser proferida exclusivamente pelas 

Cortes. Defende-se, destarte, que o controle judicial de constitucionalidade não implica, 

necessariamente, num sistema marcado pela supremacia judiciária. Como bem salientado 

por José Ribas Vieira et al. (2012, p. 32-33), a teoria dialógica visa ao reconhecimento de 

que nenhum dos Poderes estatais revela-se, por si só, apto a solucionar as polêmicas 

questões de direito: é imprescindível a contribuição de outras esferas, sejam as do poder 

político organizado, sejam as da própria sociedade civil participativa. A supremacia, assim, 

não deve ser de uma ou outra instituição – deve recair sobre os próprios direitos
129

.  

 

                                                           
129

 Sobre a construção da supremacia judicial no Brasil, afirmam José Ribas Vieira et. al.: “No cenário 

nacional, antes mesmo da Constituição de 1988, independentemente de aspectos valorativos, a jurisdição 

constitucional brasileira já iniciava uma transição institucional. Na ocasião, Bittencourt apontava como o 

STF e a própria doutrina no fim dos anos 1940 direcionavam-se a uma articulação com o judicial review e 

com o modelo kelseniano de controle de constitucionalidade. (...) Associa-se ainda a expressiva abertura de 

meios de ação e legitimados à sua provocação, circunstância que favoreceu a exponencial judicialização dos 

temas de fundo político – e, com isso, o espaço institucional de ação do STF. A afirmação que inaugura o art. 

102 da Carta de 1988 – “compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição” 

– traduz a consolidação do processo de redemocratização, complementando o princípio de equilíbrio e 

harmonia entre os poderes, e ao mesmo tempo, compromete-se em preservar aquela nova ordem 

constitucional recém-inaugurada, repleto de esperanças de avanço social e construção da solidariedade. Na 

ocasião, a principal preocupação era proteger o texto constitucional que, ao marcar a superação de um 

período de exceção política e institucional, haveria de ser revestido de uma sobrevalorização, sem a qual a 

acalentada recuperação da normalidade democrática não se verificaria. Na origem, portanto, a supremacia do 

Judiciário apresentava-se como garantia da abertura política, ao confiar-se ao STF, em particular, a honrosa 

tarefa de, em nome da guarda da constituição, proteger a democracia” (2012, p. 28-29). 
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4.2. Teorias dialógico-metodológicas 

 

Alguns autores da teoria dialógica defendem que esta seria mais eficaz se associada a um 

sistema brando de controle judicial de constitucionalidade (weak-form judicial review), 

adotado em alguns países. A marca da proposta é a cláusula não obstante (notwithstanding 

clause), originalmente canadense, que permite que o Parlamento aplique determinado 

diploma legal considerado inconstitucional pela Corte
130

. Busca-se, assim, um equilíbrio 

institucional que enriqueça a democracia e assegure direitos fundamentais.  

 

Nesse sentido, a Corte assumiria, também, um papel de aconselhamento – a técnica 

jurídica trabalharia em prol da recomendação de cursos de ação ao Legislativo e Executivo 

que tornassem mais efetiva a Constituição. Isso significa que, ao decidir pela 

inconstitucionalidade de um diploma normativo, caberia ao Supremo Tribunal Federal 

indicar meios de correção da inconstitucionalidade
131

 ou mesmo deixar de declará-la por 

determinado prazo, como já ocorre com as decisões sobre temas ainda constitucionais
132

, 

dando tempo ao Parlamento para que corrija incompatibilidades e ambiguidades. 

 

Defensores do aconselhamento judicial aduzem que o diálogo assim entabulado educaria 

os agentes políticos na elaboração de normas em conformidade com a Constituição. A 

Corte, então, cumpriria seu dever de proteção a direitos ao mesmo tempo em que 

incentivaria respostas políticas – ao invés de jurídicas – a questões constitucionais 

controversas, mormente as que impactassem em políticas públicas
133

. 

                                                           
130

 Trata-se do afamado artigo 33 da Carta de Direitos canadense (Canada’s Charter of Rights, Section 33). 

Outros países também adotaram a fórmula, a exemplo de Israel (Basic Law: Freedom of Occupation, Section 

8). Reino Unido e Nova Zelândia também adotam formas brandas de controle de constitucionalidade. 
131

 Esta forma de atuação é chamada por alguns doutrinadores de mapa constitucional. É o caso de Eric Luna: 

“Among the more radical forms of post-invalidation encouragement is what I call a ‘constitutional road map’. 

Under this judicial strategy, the Supreme Court strikes down the law in question but then suggests legislative 

alternatives consistent with the Constitution. In other words, the opinion offers a ‘road map’ for lawmakers to 

follow in creating a constitutional statute” (LUNA, 2000, p. 1127-1128). 
132

 Trata-se da chamada inconstitucionalidade progressiva (norma ainda constitucional/constitucionalidade 

em trânsito para a inconstitucionalidade). Consubstanciam situações constitucionais imperfeitas, localizadas 

entre a inconstitucionalidade absoluta e a constitucionalidade plena, em que circunstâncias fáticas justificam 

a manutenção da norma, para preservação da segurança jurídica. Nestes casos, não há fixação de prazo, mas 

apelo ao legislador. 
133

 O aconselhamento judicial, contudo, esbarra na mesma objeção já apontada aos trabalhos de 

substancialistas como Ronald Dworkin: pressupõem que caberia à Corte o papel de guiar os Poderes 

políticos, como se fosse mais capacitado do que estes para avaliar questões constitucionais. Esse é o teor da 

crítica feita por Christine Bateup: “The theory thereby serves to privilege the judicial voice as the key 

generator of constitutional discussion and meaning. It is also difficult to see how this privileging of the 

judicial role can successfully deal with democratic legitimacy concerns, as proponents of advice-giving 

techniques claim. While the utilization of advice-giving techniques may mean that fewer pieces of legislation 
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Diferentemente da teoria do aconselhamento judicial, em que a judicatura ativamente 

promove o diálogo com os demais Poderes, a teoria do minimalismo judicial demanda um 

afastamento do Judiciário, abrindo-se espaço para a atuação parlamentar. Aqui, antes de 

agir coercitivamente, o Poder Judiciário optaria pelo não agir persuasivo, dando tempo aos 

demais Poderes para que debatessem temas constitucionais polêmicos com a sociedade. 

 

Um dos maiores expoentes do minimalismo judicial, afirma Sunstein (1999, p. 10 e 11) 

que os juízes devem se valer da seguinte estratégia: ao tratar questões constitucionais 

sensíveis, devem decidir o mínimo necessário para a solução do caso diante de si. 

Aplicariam, deste modo, os princípios da estreiteza (narrowness) – segundo o qual os 

magistrados devem decidir apenas o conflito posto no caso concreto
134

 – e da 

superficialidade (shallowness) – pelo qual devem, também, evitar considerações abstratas 

de princípio na máxima medida possível. Agindo desta maneira, os magistrados estariam 

reconhecendo, implicitamente, a existência de grave e razoável discordância acerca de 

determinado tema numa sociedade heterogênea. 

 

O minimalismo judicial possuiria, segundo Sunstein (1999, p. 61), uma faceta substancial e 

outra procedimental. Do ponto de vista substancial, juízes minimalistas aceitam o consenso 

sobre direitos fundamentais já bem sedimentados numa determinada cultura política, como 

ocorre com as liberdades clássicas e a igualdade
135

. A seu turno, do ponto de vista 

procedimental, tais magistrados evitariam impor sua vontade ao corpo de instituições 

políticas e cidadãos, enxergando-se como parte de um sistema democrático deliberativo e 

incentivando, por isso, os ideais da participação, debate e responsabilidade política. 

Destarte, com relação a temáticas de grande dissenso, cortes minimalistas optariam por 

                                                                                                                                                                                
are actively struck down by judges, to claim that democratic self-government is enhanced by these techniques 

is rather disingenuous as this position does not allow real space for independent political judgment. 

Furthermore, given the privileging of the judicial voice in institutional exchanges, over time this approach is 

likely to lead to the gradual replacement of relevant legislative considerations with legal perspectives. 

Second, this understanding of dialogue reveals a corresponding distrust of the ability of the political 

branches, specifically the legislature, to reach acceptable answers without judicial intervention” (BATEUP, 

2005, p. 20). Não obstante, a tese pode ser combinada com outros mecanismos de diálogo, especialmente em 

países cuja tradição parlamentar é marcada por interesses individuais e irresponsabilidade política. 
134

 O autor frisa que, acaso a situação implique em tratar desigualmente indivíduos numa mesma situação 

fática, a Corte deve pender para decisões mais largas (SUNSTEIN, 1999, p. 11). 
135

 O autor elenca uma série de direitos que consubstanciariam o núcleo substantivo de uma democracia: a 

proteção contra prisão injustificada e contra a perseguição política, o direito de voto, a liberdade religiosa, a 

defesa da propriedade, a proteção contra o abuso policial, o estado de direito, a vedação à tortura, à 

escravidão e à discriminação com base em raça ou gênero, bem como as liberdades individuais, englobando a 

privacidade (SUNSTEIN, 1999, p. 63-68). O autor salienta ainda que este rol sofrerá alterações com a 

evolução da sociedade. 
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deixar determinadas questões fundamentais em aberto, para que sejam decididas através de 

discussões democráticas prolongadas
136

.  

 

O minimalismo, assim, avaliaria os custos de determinada decisão judicial, tentando 

reduzir as chances de erro: nos casos em que indivíduos e empresas buscassem esclarecer o 

conteúdo da lei para fins de planejamento, os magistrados deveriam favorecer decisões 

mais amplas, sob pena de o custo da decisão ser repassado a outros juízes, no julgamento 

de casos semelhantes posteriores. É o que ocorreria, por exemplo, com decisões acerca dos 

limites da liberdade de expressão. Por sua vez, nos casos especialmente de novos direitos, 

mormente aqueles ligados ao uso da internet, a necessidade de amadurecimento das 

discussões poderia recomendar a utilização de uma abordagem minimalista.  

 

O objetivo da tese minimalista é encorajar o diálogo interinstitucional e a deliberação 

coletiva em questões constitucionais objeto de relevante discordância na sociedade. A 

democracia significaria um compromisso coletivo em prol da igualdade e responsabilidade 

políticas, bem como da deliberação racional na esfera pública. A teoria responde com 

sucesso às objeções contramajoritárias feitas ao controle judicial de constitucionalidade, 

bem como as críticas referentes às distorções que ensejam nas políticas públicas, uma vez 

que a resolução de matérias constitucionais em abstrato passa pelos canais democráticos 

antes de ser atingido um resultado final. 

 

Não obstante, o uso indiscriminado do minimalismo judicial poderia minar a legitimidade 

e competência do Judiciário para participar de discussões constitucionais, o que faz que 

Sunstein (1999, p. 40) o recomende apenas para situações excepcionais, de grande 

complexidade principiológica e que geram grave desacordo moral na sociedade. O autor 

alerta ainda para a realização de certa análise substancial, de modo a não se incentivar a 

perpetuação de injustiças
137

. 

                                                           
136

 Nesta qualidade, o minimalismo seria favorável à democracia. No original: "The first suggestion is that 

certain forms of minimalism can be democracy-promoting, not only in the sense that they leave issues open 

for democratic deliberation, but also and more fundamentally in the sense that they promote reason-giving 

and ensure that certain important decisions are made by democratically accountable actors. Sometimes courts 

say that Congress, rather than the executive branch, must make particular decisions; sometimes they leave 

open the most fundamental and difficult constitutional questions; they also attempt to promote democratic 

accountability and democratic deliberation. Judge-made doctrines are thus part of an effort to ensure that 

legitimate reasons actually underlie the exercise of public power" (SUNSTEIN, 1999, p. 5). 
137

 No original: "From these points it is clear that we cannot, in the abstract, decide whether and how much 

minimalism is appropriate. This is not a sensible question. The choice between minimalism and the 
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Conclui, por isso, que se deve favorecer o minimalismo sempre que: a) o caso estiver 

inserido num contexto de grande desacordo moral e circunstâncias instáveis; b) houver 

grande risco de decisões contraditórias no futuro; c) não houver relevante necessidade de 

planejamento por parte dos sujeitos de direito; d) não estiverem ameaçadas as precondições 

da democracia; e) direitos fundamentais não forem particularmente promovidos por uma 

decisão mais ampla. De outro lado, deve-se favorecer o maximalismo quando: a) os juízes 

alcançarem um razoável grau de certeza no mérito da decisão; b) a amplitude da decisão 

puder diminuir grandemente a incerteza jurídica; c) houver necessidade de planejamento 

por parte dos sujeitos de direito; d) promover direitos fundamentais, especialmente 

defendendo direitos essenciais à democracia (SUNSTEIN, 1999, p. 57). 

 

Mark Tushnet, em amplo estudo sobre o tema, considera que o modelo forte de controle 

judicial de constitucionalidade (strong-form judicial review) entrega ao Judiciário 

autoridade geral para determinar, de forma definitiva, o significado da Constituição. As 

decisões da Suprema Corte, portanto, seriam a última palavra em termos de hermenêutica 

constitucional, com o condão de vincular os demais Poderes, ao menos em curto e médio 

prazo. Por sua vez, um modelo brando permite ao Legislativo, por regras de maioria 

qualificada, afastar o comando da Corte de forma imediata (TUSHNET, 2003, p. 2784-

2786). O autor defende que o design institucional poderia ser alterado para colocar 

determinadas matérias sobre controle brando de constitucionalidade, enquanto outras 

permaneceriam sob o controle forte, nos moldes tradicionais. 

 

Afirma Tushnet que a própria Corte, em sistemas de controle forte de constitucionalidade, 

pode optar por não exercer inteiramente suas prerrogativas, abrindo espaço para que o 

Parlamento realize adequações que evitem a declaração de inconstitucionalidade da lei. 

Disso decorre, porém, um problema evidente: a inércia legislativa sempre que o custo 

político de tal adequação seja maior do que o do afastamento do diploma normativo. 

 

                                                                                                                                                                                
alternatives depends partly on pragmatic considerations and partly on judgments about the capacities of 

various institutional actors. (...) If democratic processes are not deliberative and fail at compiling and using 

information, courts should feel less cautious about intruding into them. (...) But none of these general 

conclusions can claim much support. More particular questions have to be asked about the settings in which 

leaving things open is an option" (SUNSTEIN, 1999, p. 56-57).  
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Nessa linha, Rosalind Dixon (2007 p. 391 e ss.) atribui duas causas ao fenômeno da 

passividade legislativa: a existência de pontos cegos (blind spots), quando o Poder 

Legislativo não compreende inteiramente o seu dever de agir na proteção e garantia de 

direitos
138

; e os fardos de inércia (burdens of inertia), que traduzem escolhas políticas do 

Parlamento, no sentido de que lhe seria eleitoralmente menos custoso manter-se 

inerte
139

.Em distorções desta espécie, competirá, ainda que não exclusivamente, à Corte 

agir para dar maior visibilidade a questões e interesses que venham passando ao largo da 

deliberação parlamentar. A teoria dialógica permite que a Corte adote, nestas hipóteses, 

uma abordagem que poderá - embora não necessariamente - ser coercitiva, mas também - e 

preferencialmente - comunicativa. 

 

As teorias diálogo-metodológicas dependem, pois, de uma efetiva “vontade de colaboração 

de intercâmbio entre as estruturas formais de poder, de modo que o Judiciário efetivamente 

se veja sensibilizado a desenvolver uma pedagogia constitucional e o Legislativo mostre-se 

aberto a receber estas mesmas lições” (RIBAS et. al., 2012, p. 94). São criticadas por sua 

ausência de conexão com a realidade prática do controle de constitucionalidade, cuja 

dinâmica é marcada por extrema inércia parlamentar e corrupção. O bom funcionamento 

das teses aqui expostas depende, principalmente, de uma postura ativa dos Poderes 

políticos em participar do diálogo e responder às iniciativas da Corte, sob pena de 

comprometimento de direitos fundamentais. 

                                                           
138

A autora aponta três possíveis explicações para os chamados pontos cegos, que envolvem equívocos de 

aplicação, perspectiva e acomodação. No original: "Blind spots can arise in the legislative process for several 

reasons. First, legislatures may fail to recognize that a law could be applied in a way that infringes rights; this 

failure could come about because of time pressures on legislative deliberations or because of other limitations 

on legislative foresight (blind spots of application). Second, legislators may fail to anticipate the impact of 

laws on rights because they do not appreciate, adequately, the perspective of rights claimants with very 

different life experiences and viewpoints (blind spots of perspective). And, third, legislators who are focused 

on a particular legislative objective, and who have limited legal experience, may be ill-equipped to perceive 

ways in which a rights-based claim might more fully be accommodated, without undue cost to the relevant 

legislative objective (blind spots of accommodation)" (DIXON, 2007, p. 402). 

139 A autora indica que os fardos de inércia podem decorrer de questões relativas a prioridades 

parlamentares ou coligações partidárias. No original: "Legislative processes may also be subject to burdens 

of inertia in achieving rights-based protection because legislation is a time-consuming process and must 

operate within the capacity constraints of a given legislative session. In these circumstances, a legislature 

may fail to address rights-based claims simply because competing legislative priorities appear electorally 

more pressing or salient (priority-driven burdens of inertia). Alternatively, inertia may come about because 

an issue divides a political party in such a that the benefits of pursuing a more responsive legislative outcome 

are outweighed by the costs involved for party integrity (coalition-driven inertia). Finally, where the 

realization of a rights-based claim requires sustained and complex forms of administrative action, delay and 

inertia in the process of legislative oversight may combine with inertia within the executive or administrative 

branch to produce compound burdens of inertia" (DIXON, 2007, p. 402-403). 
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4.3. Teorias dialógico-estruturais 

 

As teorias estruturais do diálogo defendem a existência de mecanismos político-

institucionais que permitam aos demais Poderes responder a uma decisão judicial em caso 

de desacordo. Consoante definição de Christine Bateup, o diálogo, aqui, emerge quando 

estes instrumentos de resposta são acionados, permitindo o debate entre a Corte e outros 

atores constitucionais (BATEUP, 2005, p. 32).  

 

Nesse sentido, a teoria da construção coordenada defende que a hermenêutica 

constitucional é tarefa a ser compartilhada entre os Poderes Judiciário, Legislativo e 

Executivo - a cada um destes caberia interpretar a Carta Maior no exercício de suas 

funções típicas, submetendo-se à avaliação dos demais Poderes. Desta forma, enquanto a 

Corte verifica a atuação de outras instituições políticas por meio do controle judicial de 

constitucionalidade, estas também checam a atuação judiciária através de instrumentos 

próprios sempre que houver discordância acerca do conteúdo constitucional. Este sistema 

de freios e contrapesos impediria que o Poder Judiciário detivesse a palavra final acerca do 

significado da Constituição. 

 

Os mecanismos empregados pelos Poderes Legislativo e Executivo para fazer frente a uma 

decisão judicial podem ser os mais diversos, e dependem do regramento específico de cada 

país, englobando desde a recusa do cumprimento da decisão judicial até a possibilidade de 

elaborar nova norma a ela contrária, levando a uma nova rodada de discussões. Tais 

mecanismos, ademais, somente seriam utilizados em caso de forte divergência entre a 

Corte e os demais Poderes, ou a própria sociedade, acerca de temas constitucionais. O 

objetivo seria a construção do consenso, com o intercâmbio interinstitucional de 

argumentos.  

 

A maior vantagem da teoria é demonstrar que o Judiciário não deve ter o monopólio da 

interpretação constitucional, devendo receber as contribuições dos demais Poderes, os 

quais também possuem competência e legitimidade para decidir sobre matéria 

constitucional. Coloca-se, assim, o controle judicial de constitucionalidade no círculo 

democrático de procedimentos voltados à discussão do texto da Carta Magna, com 

incremento na qualidade dos resultados. A decisão judicial poderá, destarte, ser submetida 

à avaliação política e revisada por outras instituições. 
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Defensores da teoria, Neal Devins e Louis Fisher (1998, p. 91) salientam que o direito 

constitucional é construído para além das Cortes. Deste modo, a defesa do texto 

constitucional, e dos direitos ali contidos, não é exclusividade judicial: em realidade, a 

ausência de compromisso dos demais ramos políticos pelo seu cumprimento enfraquece a 

Constituição
140

. As instituições democráticas devem, portanto, zelar tanto pelos direitos 

constitucionais que, pelos mais diversos motivos, não chegam às Cortes, quanto pelos 

direitos que, debatidos judicialmente, são objeto de grande desacordo na sociedade. Aqui 

haverá, então, verdadeira cooperação. 

 

A cooperação interinstitucional ofereceria ao debate constitucional riqueza argumentativa e 

estabilidade, na medida em que magistrados e agentes políticos possuem diferentes 

perspectivas acerca de questões político-sociais. Através deste procedimento dinâmico de 

decisão, a Constituição seria regularmente adaptada para buscar a harmonia entre os 

princípios legais e as necessidades de uma sociedade em constante mudança, evoluindo 

dialética em lugar de unilateralmente (DEVINS; FISHER, 1998, p. 106). 

 

Os autores concluem que nenhuma instituição detém a palavra final em matéria 

constitucional. A abertura de um diálogo interinstitucional é o que permite a uma Corte 

formada por membros não eleitos funcionar numa sociedade democrática, estabelecendo-se 

uma troca de experiências, com exposição de fraquezas e excessos os quais, possivelmente, 

não seriam notados no âmbito interno. Ao participar deste procedimento, o público a ele 

adiciona legitimidade e significado às decisões que, de outra forma, poderiam se tornar 

documentos inefetivos
141

.  

 

                                                           
140

 No original: "For the Constitution to truly operate as a stabilizing force, it must be relevant to the lives of 

democratic government and the American people. Judicial exclusivity cannot accomplish this task; rather, 

stability can only be achieved through a give-and-take process involving all of government as well as the 

people" (DEVINS, FISHER, 1998, p. 91). 
141

No original: "No single institution, including the judiciary, has the final word on constitutional questions. 

It is this process of give and take and mutual respect that permits the unelected Court to function in a 

democratic society. By agreeing to an open exchange among the branches, all three institutions are able to 

expose weaknesses, hold excesses in check, and gradually forge a consensus on constitutional values. By 

participating in this process, the public has an opportunity to add legitimacy, vitality, and meaning to what 

might otherwise be an alien and short-lived document. Therein lies true stability" (DEVINS, FISHER, 1998, 

p. 106). 
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Estudando a teoria no contexto canadense, que permite à legislação ordinária impor, 

justificadamente
142

 e por um período específico, limites aos direitos fundamentais tal como 

interpretados pelas Cortes, Kent Roach considera a nonwithstanding clause importante 

instrumento para o diálogo entre juízes, legisladores e cidadãos, evitando a supremacia 

exclusivamente judicial ou parlamentar (ROACH, 2004, p. 55). Havendo a previsão de 

mecanismo desta espécie, não seria necessário à Corte evitar ou minimizar decisões acerca 

de direitos fundamentais para deixar espaço para atuação legislativa. 

 

A utilização da nonwithstanding clause iniciaria uma fase de análise de proporcionalidade 

por parte da Corte, acerca dos impactos da decisão, dos argumentos parlamentares e das 

políticas públicas envolvidas. Nesse sentido, o mecanismo promoveria a democracia na 

medida em que permite aos legisladores dirigirem-se a decisões judiciais específicas, com 

debate acerca de suas razões e consequências, levando a discussão constitucional ao seio 

parlamentar de forma concreta. 

 

Outros instrumentos de diálogo incluem as decisões ainda constitucionais, pelas quais se 

permite ao legislador revisar seus posicionamentos constitucionais e agir antes de a Corte 

pronunciar-se definitivamente pela inconstitucionalidade de determinado diploma legal. De 

modo geral, para Roach, a teoria do diálogo institucional procura, ao invés de oferecer 

respostas a casos difíceis, focar em formas pelas quais o Parlamento e a sociedade podem 

reagir a decisões judiciais possivelmente defeituosas (ROACH, 2004, p. 67). 

 

O diálogo, por sua vez, não reduz a relevância do controle judicial de constitucionalidade 

para a efetividade do texto constitucional, pois o Judiciário reconhecidamente possui papel 

único na consecução da democracia. É no seio de demandas judiciais que muitas questões 

constitucionais ganham destaque, por serem excluídas, pelos mais diversos fatores, do 

ambiente legislativo. Num processo judicial, as partes têm o mesmo direito de participação 

e o mesmo direito a uma decisão motivada, tornando paritárias as regras do debate. As 

Cortes, portanto, exercem importante desempenho na garantia de direitos de grupos 

minoritários, bem como na interpretação constitucional e legal, em regra amplamente 

fundamentada.  

                                                           
142

 No original: "In order to justify a limit on Charter rights, however, the government must do more than 

clearly state in legislation its intent to limit rights. The legislation must also be justified on the basis of a 

legitimate and important governmental objective" (ROACH, 2004, p. 58).  
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Para Roach, isso significa que, dando-se ao Parlamento o poder de reverter decisões 

judiciais, confere-se também mais espaço à Corte para decisões mais amplas, com maior 

margem de erro (ROACH, 2004, p. 72)
143

. O diálogo não implica, assim, numa deferência 

ao legislativo em prejuízo da atuação judicial: ele possibilita, ao contrário, uma troca de 

razões, prevalecendo o melhor argumento. Mencione-se, ainda, que decisões judiciais 

sobre temas polêmicos costumam tornar determinados temas largamente debatidos na 

sociedade, provocando reações de outras instituições e posicionamento dos cidadãos. Para 

Roach, a democracia se mede não apenas pela possibilidade de resposta parlamentar, mas 

também pelo grau de discussões com a sociedade civil (ROACH, 2004, p. 89). Em outras 

palavras, a existência de meios de reversão de uma decisão da Suprema Corte, mesmo 

quando não utilizados, aumentaria a legitimidade destas mesmas decisões e enriqueceria o 

debate público.  

 

A aceitação de uma decisão judicial pelo Parlamento poderia refletir, simplesmente, o fato 

de que a matéria não seria prioridade na agenda legislativa; ou, ainda, que a alteração teria 

um alto custo político, ante a ausência de entendimento pacífico na sociedade. 

Empiricamente, o legislativo parece relutante em exercer papel mais protagonista na 

interpretação constitucional, ou em arcar com a responsabilidade política de enfrentar 

diretamente uma decisão judicial - o que pode sugerir, como bem concluiu Roach (2004, p. 

92) que a hermenêutica constitucional é vista pela sociedade como tarefa de juízes e que a 

atuação do Parlamento nesse sentido poderia carecer de apoio popular. Neste caso, a 

supremacia judicial poderia derivar não da estrutura constitucional ou dos instrumentos de 

diálogo, mas da ausência de vontade ou habilidade políticas do legislativo em oferecer 

interpretações alternativas convincentes. 

 

Diferentemente da construção coordenada, a chamada teoria dos princípios judiciais 

entende que o Poder Judiciário deve exercer papel proeminente no diálogo institucional, 

por ser de sua competência a interpretação das questões de princípio. Um dos mais 

conhecidos defensores da tese, Michael Perry (2003. p. 635), remontando a Bickel, afirma 
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 No original: "The fact that their decisions under the Charter can be revised or reversed by the legislature 

suggests that judges can afford to err on the side of more robust approaches to judicial review. This does not 

mean that they can afford to be irresponsible or simply impose their own personal views of the good society. 

They must still make a god faith effort to offer a reasonable interpretation of the text and the purposes of the 

Charter and to respond to the arguments of the parties, including the section 1 justification offered by the 

government" (ROACH, 2004, p. 71-72). 
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que os magistrados são responsáveis por preservar e proteger princípios constitucionais, 

através da análise de casos concretos. Os juízes, destarte, estariam melhor posicionados 

para resolver controvérsias envolvendo direitos fundamentais, em razão de sua 

independência política. Embora não descarte a importância de outras instituições na defesa 

de direitos, Perry alega que os demais ramos do poder, porque motivados por interesses 

eleitorais, comumente optariam por não se manifestar acerca de determinadas questões 

que, a despeito de sua polêmica, demandam solução
144

. A teoria não nega, contudo, a 

possibilidade erro judicial, que seria corrigido através de instrumentos de diálogo, levando 

a uma construção aproximada da resposta correta
145

. 

 

A teoria destaca, outrossim, a expertise legislativa na criação e gerenciamento de políticas 

públicas, considerando a diversidade de interesses espelhada na casa parlamentar, com 

análises de impacto social e econômico. Como tais questões muito comumente encontram-

se entrelaçadas a outras de cunho principiológico, o legislativo poderia oferecer 

importantes contribuições no diálogo com outras instituições, em especial acerca de limites 

a direitos fundamentais.  

 

Christine Bateup critica a teoria por oferecer uma visão competitiva do diálogo, o que 

poderia levar à conclusão que a instituição mais fortemente posicionada acerca de 

determinado tema constitucional iria prevalecer na batalha pelo significado constitucional 

- com consequente proeminência da Corte. A autora salienta que o resultado do processo 

deliberativo deve envolver uma educação coletiva acerca de determinada temática, levando 

a uma mudança substancial dos posicionamentos iniciais de cada um e consequente 

adaptação constitucional (BATEUP, 2005, p. 39). Alerta ainda para o risco de que o 

legislativo passe a apenas adotar passivamente a interpretação dada pelo judiciário em seus 

projetos de lei, ao invés de engajar-se numa discussão e deliberação próprias acerca do 

sentido constitucional (BATEUP, 2005, p. 56).  

                                                           
144

 No original: "The nonjudicial, electorally accountable branches of government - the legislative and 

executive branches - frequently have insufficient political or institutional (bureaucratic) incentives to attend 

to a claim - or, if they do attend to it, to take seriously the claim - that government has violated, or is 

violating, na articulated human right. Indeed, they sometimes have powerful incentives - above all, 

incumbency - to ignore or at least to discount such a claim" (PERRY, 2003, p. 655). Salientando a relevância 

do diálogo: "The choice liberal democracies face is not either/or. The argument for empowering courts to 

protect human rights is not a case against empowering nonjudicial governmental institutions and officials to 

protect human rights too" (PERRY, 2003, p. 653). 
145

 Por embasar-se nos conceitos de questões de princípio e resposta correta, supostamente atingida mais 

facilmente por juízes, a teoria sofre as mesmas críticas já dedicadas a Bickel e a Dworkin. 
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Por tais motivos, Barry Friedman prefere uma abordagem dialógica de equilíbrio, em que 

não se confere ao judiciário qualquer privilégio na interpretação constitucional - busca-se, 

ao contrário, incentivar a discussão constitucional de forma ampla na sociedade, visando à 

construção do consenso. Para o autor, o controle judicial de constitucionalidade nos 

Estados Unidos ocorre não pela imposição da vontade dos magistrados ao resto da 

sociedade, mas através de elaborado debate entre juízes e o corpo político institucional 

(FRIEDMAN, 1993, p. 653). 

 

Nesse sentido, a Corte facilitaria e modelaria o diálogo constitucional ao escolher uma 

vertente interpretativa, iniciando assim a dinâmica discursiva: após a decisão da Suprema 

Corte, a questão será noticiada pela mídia, com publicação de artigos e análises, e a 

matéria passará a ser ativamente debatida entre os indivíduos, formal e informalmente. 

Surgiriam novos casos judiciais semelhantes em busca do mesmo resultado. Instituições e 

órgãos públicos passariam a atuar em conformidade com a decisão. Este seria o ciclo de 

ação que, a seu turno, geraria mais atenção midiática, com maiores fluxos de opinião, 

propostas legislativas, campanhas eleitorais. Eventualmente novos juízes seriam nomeados 

e confirmam ou revisariam a decisão anterior, a depender da natureza do debate social, e 

assim sucessivamente (FRIEDMAN, 1993, p. 656-657). 

 

As Cortes, para o autor (FRIEDMAN, 1993, p. 669 e 670), desempenhariam duplo papel 

neste diálogo: o de orador (speaker) e o de facilitador (facilitator). Enquanto oradora, a 

Corte exerce suas funções tradicionais, de declarar e reforçar direitos. Já enquanto 

facilitadora, deve interagir com as demais instituições na definição do significado 

constitucional. Cabe à Corte sintetizar e consolidar a opinião pública acerca de direitos 

fundamentais e incentivar a discussão coletiva, ao escolher uma linha hermenêutica em 

prejuízo de outras. Assim agindo, a Corte confere foco ao debate e torna-se catalisadora de 

seu aprofundamento, especialmente quando modifica o status quo. 

 

Ademais, a Corte conferiria voz e corpo ao diálogo, tornando centrais determinadas 

posições,  introduzindo novas teorias e provocando outras instituições a se manifestar. 

Finalmente, a Corte modelaria e direcionaria o debate ao fortalecer o processo político e 

equilibrar a separação de Poderes. Aqui, os juízes seriam restringidos pelo sistema de 

governo no qual operam - de certa forma, na medida em que são membros e vivem entre o 
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povo, as decisões judiciais refletem a vontade popular até determinado grau
146

. Quando, de 

fato, suas decisões forem contramajoritárias, começam a sofrer pressões para um 

realinhamento, de modo que, embora possam afastar-se um pouco do posicionamento 

central, este afastamento dificilmente será extremo (FRIEDMAN, 1993, p. 672 e ss.). A 

autoridade da Corte apenas se perpetua porque considerada correta, razoável e aceitável 

pelos cidadãos. 

 

Friedman (1993, p. 677) destaca, ainda, que os juízes da Suprema Corte são, em regra, 

nomeados por possuir ideologias que se aproximam dos interesses governamentais, os 

quais, por sua vez, costumam refletir a vontade majoritária. No entanto, posteriormente, os 

ciclos políticos se alterariam mais velozmente do que os ciclos judiciais, levando a um 

embate entre o Congresso e a Corte. Este desenho institucional teria sido projetado pelos 

founding fathers justamente para evitar uma tirania da maioria e para garantir maior 

equilíbrio entre os Poderes
147

. É a divergência entre legislativo e judiciário que impulsiona 

o diálogo, criando a tensão dinâmica que move a hermenêutica constitucional. 

 

Em suma, ao canalizar e nutrir o diálogo interinstitucional e com a sociedade civil, a Corte 

deixaria de ser apenas voz adicional do debate e passaria a se engajar diretamente num 

intercâmbio argumentativo que, em última análise, levaria a um equilíbrio sobre o 

significado do conteúdo constitucional. 
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 O próprio Barry Friedman, em obra sobre o tema (2009, p. 19 e ss.), afirma que juízes constitucionais irão 

favorecer a opinião pública porque a Suprema Corte requer suporte popular para permanecer uma instituição 

política verdadeiramente eficaz. O autor, ao analisar quatro períodos críticos do relacionamento entre a 

Suprema Corte norte-americana e a opinião pública, aponta uma evolução voltada à acomodação das 

correntes dominantes de pensamento na sociedade, com consequente aumento da autoridade das decisões 

judiciais. Reconhece, contudo, que a própria identificação do que seja a “opinião pública” por vezes 

apresenta grandes dificuldades, e não raro sequer existe acerca de inúmeras questões constitucionais, sendo, 

de todo modo, influenciada e moldada por debates liderados pela elite intelectual do país, propaganda 

midiática, grupos ativistas e partidos políticos, o que restringe a genuinidade de sua expressão. Conclui o 

autor que, a despeito da vagueza e indeterminação do conceito de opinião pública, e dos instrumentos pelos 

quais direciona a vontade dos julgadores, os próprios juízes, enquanto membros do corpo social, estão 

submetidos às mesmas influências dos cidadãos, compartilhando com estes, portanto, grande parte de seus 

valores e atitudes.  
147

No original: "This tentative thinking suggests a picture of a judiciary that rarely is completely on target 

with the body politic but is never too far ahead or behind. The judiciary can be at times visionary, and at 

times reactionary, but never too much of either. When toward either extreme a correction begins, moving the 

wave back in the other direction. One oft-studied example may be the progress of the Warren Court's 

expansion of constitutional rights. In the model of judicial behavior that arose from the Warren era, courts are 

supposed to protect minorities. The judiciary can pursue this role because its relative isolation from ordinary 

politics allows it to do unpopular things that the political branches cannot" (FRIEDMAN, 1993, P. 678). 
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De forma semelhante, enfatizando a apatia política de grande parte dos cidadãos, bem 

como a redução dos níveis de participação, Christine Bateup (2005, p. 71) adota um 

modelo participativo de diálogo, o qual se foca nas contribuições de todas as instituições 

políticas, sem que isso implique em reconhecer qualquer supremacia ao Poder Judiciário. 

Todos são, assim, iguais participantes no processo decisório constitucional. A autora 

salienta que juízes e parlamentares compartilham a responsabilidade de decidir acerca de 

temas de direitos fundamentais, cada qual oferecendo uma perspectiva diferente, 

considerando-se suas características institucionais e responsabilidades. 

 

Tais abordagens destacam-se por não considerar o Poder Judiciário mais moralmente 

capacitado para decidir acerca de questões de direito, oferecendo ainda a vantagem de dar 

espaço às instituições democráticas para que pensem em soluções a problemas 

constitucionais.  
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4.4. Desenho institucional brasileiro e a possibilidade de diálogo 

 

A teoria do diálogo institucional, como visto, prevê a formação de diversas instâncias de 

discussão de problemas constitucionais, ampliando a possibilidade de se chegar à melhor 

solução possível. Busca-se, portanto, evitar o protagonismo de uma instituição em 

detrimento das demais, bem como incentivar que o exercício da cidadania abarque, 

também, o debate constitucional. A participação popular é extremamente relevante para a 

criação de uma cultura política em que o indivíduo seja ativo na discussão e defesa de 

direitos fundamentais, criando um diálogo de longo prazo. 

 

O objetivo da teoria dialógica é oferecer uma alternativa que permita maior debate público 

antes da manifestação final por parte do Judiciário, a quem compete, segundo o artigo 102 

da Carta Magna, a guarda da Constituição. Historicamente, a previsão buscou garantir a 

efetividade do texto constitucional após um período ditatorial de ampla repressão a direitos 

fundamentais. A atuação do Supremo Tribunal Federal, desde então, tem consolidado a sua 

legitimidade argumentativa, comumente determinando a palavra final em diversas 

temáticas ligadas a questões de direito
148

.Em julgamentos desta espécie, o Supremo 

Tribunal Federal sempre primou pela ampla exposição de razões e pela fundamentação 

principiológica amparada, inclusive, no Direito comparado, em regra salientando o papel 

de sentinela que lhes autorizava a decidir com autoridade constitucional.   

 

Permanece, contudo, em aberto as formas pelas quais cada sistema jurídico pode trabalhar 

para conseguir uma otimização em termos participativos, seja da própria sociedade civil, 

seja de instituições políticas tradicionalmente passivas. No Brasil, questiona-se se o Poder 
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 Dentre as principais contribuições do Supremo Tribunal Federal, destacam-se: a) a ação penal 307, acerca 

da inviolabilidade domiciliar e provas ilícitas, quando restou consignada a inadmissibilidade, como prova, de 

laudos de degravação de conversa telefônica e de registros contidos na memória de microcomputador, 

obtidos por meios ilícitos; b) o habeas corpus 82.424-2, sobre combate ao racismo e qualquer forma de 

discriminação, determinando que escrever, editar e comerciar livros fazendo apologia de ideias 

preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica constitui crime de racismo sujeito às 

cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade; c) a ação direta de inconstitucionalidade 3510, que 

decidiu pela constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas para fins 

terapêuticos; d)  habeas corpus 91.952-9, que culminou na Súmula Vinculante n. 11, sobre a 

excepcionalidade do uso de algemas; e) o habeas corpus 87.585, que levou à redação da Súmula Vinculante 

n. 25, declarando ilícita a prisão do depositário infiel;  f) a Súmula Vinculante n. 14, com seus precedentes, 

que consolidou os princípios do contraditório e ampla defesa ao permitir ao defensor, no interesse do 

representado, ter acesso aos elementos de prova documentados em inquérito policial; g) a ADI 4277 e ADPF 

132, que, priorizando a igualdade, deram tratamento isonômico à união heterossexual e à união homoafetiva; 

h) a ADPF 187, no contexto da marcha da maconha, reconhecida como manifestação legítima; i) a ADC 29 

que ratificou as novas hipóteses de inelegibilidade trazidas pela Lei da Ficha Limpa; j) a ADPF 54, que 

permitiu o aborto de fetos anencéfalos; dentre outros. 
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Legislativo, em especial, estaria apto a exercer plenamente seu papel no diálogo, ao invés 

de simplesmente submeter-se aos pronunciamentos judiciais acerca de temas 

constitucionais. Discute-se, ainda, se a cultura política brasileira aceitaria a legitimidade de 

posicionamentos do Congresso que divergissem da interpretação judicial. 

 

Nesse sentido, no julgamento da ADPF 54, salientou o Ministro Marco Aurélio Mello, em 

seu voto, que "os parlamentos modernos funcionam com base na construção de acordos, 

participação e preservação de maiorias e minorias, lideranças partidárias, liderança de 

governo e de oposição, lobby, institucionalizado ou não"
149

. Para o Ministro, o processo de 

aprovação de leis polêmicas leva comumente a textos propositadamente vagos, de pouca 

técnica e polissêmico, permitindo que as mais diversas posições de interesse possam se 

sentir contempladas pelo conteúdo normativo. Em situações desta espécie, prossegue o 

Ministro, torna-se difícil a identificação de uma vontade coesa do legislador
150

, já que 

muitas leis são criadas com a finalidade de "transmitir a responsabilidade de concretização 

de um conteúdo estável ao Judiciário, quando a necessidade fizer com que este poder, que 

para os liberais clássicos deveria apenas subsumir o fato à norma, tenha de enfrentar a 

situação de aplicar a norma"
151

. 

 

Assim, entendeu, por maioria, o Supremo Tribunal Federal, que sua declaração de 

inconstitucionalidade in casu não violava a separação de poderes, uma vez que a soberania 

legislativa deve conviver com o respeito ao conteúdo constitucional. Frisou, ademais, o 

Ministro Celso de Mello, que, a despeito da relevância do princípio majoritário no 

processo decisório que se desenvolve no âmbito das instâncias governamentais, não se 

pode legitimar, na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional, a 

supressão, a frustração e a aniquilação de direitos fundamentais, sob pena de 

descaracterização da própria essência que qualifica o Estado democrático de direito. 
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 STF - ADPF n. 54/DF - Rel. Min. Marco Aurélio Mello, publicado em 30.04.2013.   
150

 Ibidem. No original: "Nesse diapasão, como identificar e determinar a vontade do legislador? A vontade a 

pesquisar seria aquela expressa em documentos oficiais do procedimento legislativo? Ou a da bancada da 

maioria que participou da votação da norma? Ou a da minoria computada para atingir o quorum exigido? Ou, 

ainda, a vontade da liderança governista, ou a da oposição? Existiria mesmo uma vontade do legislador? A 

conclusão mais plausível parece ser, no mínimo, a da impossibilidade de determinar concretamente essa 

vontade do legislador responsável por texto de lei a mais das vezes aprovado com emendas aditivas, 

supressivas e/ou modificativa". 
151

 Em sentido contrário, no mesmo julgamento, o voto do Ministro Ricardo Lewandowski, para quem "não é 

lícito ao mais alto órgão judicante do País, a pretexto de empreender interpretação conforme a Constituição, 

envergar as vestes de legislador positivo, criando normas legais, ex novo, mediante decisão pretoriana. Em 

outros termos, não é dado aos integrantes do Poder Judiciário, que carecem da unção legitimadora do voto 

popular, promover inovações no ordenamento normativo como se parlamentares eleitos fossem". 
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Outrossim, na ADPF 132, o Ministro Luiz Fux estatuiu que o Supremo Tribunal Federal, 

órgão de governo, deve suprir as lacunas deixadas pelo legislador, inclusive por meio de 

"ousadias judiciais"
152

. O Ministro Gilmar Mendes, embora com voto divergente, também 

defendeu que, conquanto inequívoco que a Corte estivesse promovendo uma resposta de 

caráter positivo, esta estaria legitimada pela falha do sistema político em produzir uma 

resposta satisfatória ao problema da união homoafetiva, compatível com um modelo 

mínimo de proteção institucional contra a discriminação: "evidentemente essa proteção 

poderia ser feita – ou talvez devesse ser feita – primariamente pelo próprio Congresso 

Nacional", no entanto "se destacou da tribuna (sic) as dificuldades que ocorrem nesse 

processo decisório, em razão das múltiplas controvérsias que se lavram na sociedade em 

relação a esse tema"
153

. 

 

Em continuação, o Ministro denunciou a inércia legislativa na espécie, afirmando que, ante 

as acusações de ativismo e excesso de intervenção judicial, "melhor saberia o Congresso 

encaminhar esse tema, como têm feito muitos parlamentos do mundo todo. Mas é verdade, 

também, que o quadro que se tem, como já foi aqui descrito, é de inércia, de não decisão 

por razões políticas várias que não valem (...)"
154

. 

 

Tem, deste modo, o Poder Judiciário nacional buscado realçar seu poder de superação de 

bloqueios estabelecidos no processo político, seja através de mecanismos comunicativos 

ou coercitivos, sempre em busca da máxima proteção a direitos fundamentais. Constatada a 

violação a estes direitos, abre-se um leque de opções à Corte, que variam em graus de 

provocação da atividade legislativa.  

 

Em primeiro lugar, há a conhecida técnica de interpretação conforme a Constituição, que 

se trata não apenas de preceito hermenêutico, mas de mecanismo de controle de 

constitucionalidade,  equivalente à declaração de nulidade sem redução de texto
155

. A 
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 STF - ADPF n. 132/RJ - Rel. Min. Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, publicado em 14.10.2011.   
153

 Ibidem. 
154

 Ibidem. 
155

 Em sentido contrário, Elival da Silva Ramos (2010-A, p. 299 e ss.), para quem a interpretação conforme e 

a declaração de nulidade sem redução de texto não se confundem. Isso porque na primeira declara-se apenas 

a constitucionalidade de certa interpretação, restando as demais variantes interpretativas à disposição do 

intérprete. Por sua vez, na declaração de nulidade sem redução de texto há expressa exclusão de variantes 

interpretativas consideradas inconstitucionais.  
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interpretação conforme decorre da supremacia das normas constitucionais e da presunção 

de constitucionalidade das leis e atos normativos emanados do poder público, 

determinando que, acaso a norma permita mais de uma interpretação, deve ser adotada 

aquela que melhor se conforme à Carta Maior. Evita-se, assim, a declaração de 

inconstitucionalidade da lei. 

 

Destarte, para obtenção da interpretação conforme a Constituição, ao intérprete abrir-se-ão 

duas possibilidades: poderá, de logo, declarar a inconstitucionalidade parcial da norma, 

realizando a denominada interpretação conforme com redução do texto; ou poderá, 

outrossim, conceder ou excluir determinada interpretação ao texto impugnado, de modo a 

compatibilizá-lo com a Constituição, quando então haverá a interpretação conforme sem 

redução do texto.  

 

Um segundo instrumento de diálogo é o chamado apelo ao legislador, ou aferição da lei 

ainda constitucional, em que a Corte admite a prospecção dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, conferindo prazo ao Legislativo para que edite nova norma, cuja 

vigência foi mantida por meio da modulação de efeitos. Nestes casos, após uma avaliação 

do interesse social e segurança jurídica, evita-se a retroação da declaração de 

inconstitucionalidade. 

 

Tal qual salientado por Alexandre de Moraes (2014, p. 779), o Supremo Tribunal Federal 

tem se utilizado desta forma de modulação em sede de ação direta, declarando a 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade da lei impugnada, com a consequente 

declaração do Congresso Nacional em mora, e fixando prazo de manutenção da vigência e 

eficácia da lei declarada inconstitucional (efeitos pro futuro)
156

, ora de 60 dias, ora de 18 

ou 24 meses, para que a situação legal pudesse ser regularizada
157

. 

 

Nesse contexto, a Lei n. 9868/99 permitiu uma evolução da jurisprudência do Supremo 

Tribunal, admitindo a mitigação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, cuja 

utilização tem sido cada vez mais frequente, convertendo-se em modalidade típicas de 

decisão cujos limites devem ser discutidos. Em uma breve análise retrospectiva da prática 
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 STF - ADI n. 3.458/GO - Rei. Min. Eros Grau, publicado em 21.02.2008. 
157

 STF - ADI n. 2.240/BA - Rei. Min. Eros Grau, publicado em 09.05.2007. Informativo STF n. 466; STF - 

ADI n. 3.316/MT e ADI 3.689/PA - Rei. Min. Eros Grau, publicados em 09.05.2007. 
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do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no julgamento da já citada ADPF 132, 

demonstra que a Corte, orientada comumente pelo dogma kelseniano do legislador 

negativo, tem adotado, mais recentemente, uma posição de self restraint ao se deparar com 

situações em que a interpretação conforme possa levar a uma decisão interpretativa 

corretiva da lei
158

.  

 

Gilmar Mendes observa, porém, que, analisando-se minuciosamente a jurisprudência do 

Tribunal, verifica-se que, em muitos casos, a Corte não se atenta para os limites, sempre 

imprecisos, entre a interpretação conforme delimitada negativamente pelos sentidos literais 

do texto e a decisão interpretativa modificativa desses sentidos originais postos pelo 

legislador
159

. Dando como exemplo o julgamento conjunto das ADIs 1.105 e 1.127, o 

Ministro afirma que o Tribunal, ao conferir interpretação conforme à Constituição a vários 

dispositivos do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), acabou adicionando-lhes novo 

conteúdo normativo, convolando a decisão em verdadeira interpretação corretiva da lei
160

. 

Em outros vários casos mais antigos
161

, também seria possível verificar-se que o Tribunal, 

a pretexto de dar interpretação conforme à Constituição a determinados dispositivos, 

acabou comportando-se como se legislador fosse. 

 

Um terceiro instrumento de diálogo consiste na declaração de inconstitucionalidade por 

omissão, a qual decorre de lacuna inconstitucional que caracterize descumprimento da 

obrigação constitucional de legislar
162

. A inconstitucionalidade por omissão pode levar ao 

reconhecimento da autoaplicabilidade da norma constitucional (incidência direta); à 
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 STF - ADI n. 2405/RS, Rel. Min. Carlos Britto, publicado em 17.02.2006; STF - ADI 1344/ES, Rel. Min. 

Moreira Alves, publicado em 19.04.1996; STF - RP 1417/DF, Rel. Min. Moreira Alves, publicado em 

15.04.1988. 
159

 É o caso das ADI 3324, ADI 3046, ADI 2652, ADI 1946, ADI 2209, ADI 2596, ADI 2332, ADI 2084, 

ADI 1797, ADI 2087, ADI 1668, ADI 1344, ADI 2405, ADI 1105, ADI 1127. 
160

 Trata-se das ADI 1105/DF e ADI 1127/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Ricardo 

Lewandowski. 
161

 É o caso das ADI 3324, ADI 3046, ADI 2652, ADI 1946, ADI 2209, ADI 2596, ADI 2332, ADI 2084, 

ADI 1797, ADI 2087, ADI 1668, ADI 1344, ADI 2405, ADI 1105, ADI 1127. 
162

 Frise-se que não se consideram as omissões legislativas ilegítimas a priori, mas sim avaliadas em 

contexto. Nessa linha, Conrado Hübner Mendes distingue entre pautas legislativas reprimidas (aquelas que 

ainda não foram canalizadas pelas instituições, apresentando-se em estado informal no debate público), 

estabilizadas (aquelas que refletem consensos advindos de rodadas deliberativas anteriores), congeladas 

(temas acerca dos quais se instou a manifestação da Corte ou do Parlamento, à espera de decisão) e aquecidas 

(temas que, apesar das diversas rodadas deliberativas, ainda não se estabilizaram, permanecendo acesos na 

ordem do dia). “Obviamente, essas não são categorias estanques. Há transitividade entre elas: alguns temas 

da pauta reprimida podem caminhar para a aquecida, congelar-se por um tempo e, eventualmente, estabilizar-

se. E assim por diante, via outras combinações. Um processo político ideal, aos moldes do ideal deliberativo 

traçado anteriormente, deve oscilar entre pautas aquecidas e estabilizadas. Pautas reprimidas e congeladas 

revelam, quase sempre, patologias institucionais que merecem ser atacadas.” (MENDES, 2011, p. 220). 
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declaração da omissão e constituição em mora do órgão omisso (declaração de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, já mencionada); bem como à 

necessidade de criar a norma para o caso concreto. 

 

Por sua vez, a inconstitucionalidade será parcial quando o poder público atua de modo 

insuficiente ou deficiente, ou, ainda, quando exclui categoria do âmbito de incidência da 

norma, ferindo a isonomia. A  declaração de inconstitucionalidade por omissão parcial 

pode levar à ciência ao legislador para tomar providências sem prazo ou, em hipóteses 

mais restritas, à extensão do benefício à categoria excluída
163

. 

 

Permite-se, inclusive, um quarto instrumento de diálogo: a reedição, pelo Parlamento, de 

lei com conteúdo idêntico àquele já considerado inconstitucional pelo Supremo
164

, ou, 

ainda, lei com conteúdo ligeiramente alterado - ambas situações em que há uma 

maximização deliberativa no processo legislativo
165

. O mesmo vale com relação à 

aprovação de emendas constitucionais com teor oposto ao quanto decidido pela Corte. 

 

Percebe-se, assim, que o diálogo depende da cultura política e legal de um determinado 

país. As instituições políticas brasileiras, muitas vezes, convidam conscientemente a Corte 

a deliberar, evitando legislar sobre questões morais constitucionais controversas. Não 

obstante, mesmo em sua acepção formal, ou seja, enquanto potencialidade, o diálogo ainda 

se mostra relevante por fazer recair sobre o Legislativo o ônus da aceitação ou não da 

decisão judicial - a inatividade, neste caso, será forma de corroborar o entendimento 
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 Um notável exemplo foi a aplicação, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, aos servidores 

públicos, da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada, 

promovendo extensão aditiva do âmbito de incidência da norma (MI 670, Rel. para o acórdão Min. Gilmar 

Mendes, MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, e MI 712, Rel. Min. Eros Grau, julgados em 25.10.2007). 

Entendeu a Corte, assim, que, ao deferir a injunção, poderá acrescentar aos seus efeitos mandamentais típicos 

o provimento necessário a acautelar o interessado contra a eventualidade de não se ultimar o processo 

legislativo, no prazo que fixar, concedendo-lhe, quando possível, a satisfação provisória do seu direito. 

Mencione-se também o RE 405.579, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, ainda pendente de 

julgamento, mas com votos favoráveis à extensão de benefício tributário a empresa não contemplada, para 

fins de equilíbrio comercial. 
164

 Nesse sentido, a Reclamação 2617/MG e a Reclamação 5442/PE. 
165

 O tema foi tratado por Mark Tushnet, que considera legítima a atuação do Legislativo quando elabora 

nova norma em oposição à interpretação dada a determinado dispositivo constitucional pela Suprema Corte. 

No original: "a legislator could certainly support proposals that 'actually concur[red] with the principles' the 

courts laid down. Supporting a proposal does not challenge judicial supremacy if the proposal is different 

from the one the courts held unconstitutional. Of course the legislator cannot know whether the courts will 

actually distinguish the proposal" (TUSHNET, 2000, p. 17). Ademais, haverá casos em que há chance de 

overruling: "the easiest way to give the Court a chance to overrule a precedent is to enact a statute 

indistinguishable from the one it held unconstitucional" (TUSHNET, 2000, p. 20). 
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judicial sobre determinado tema, com todas as consequências eleitorais que podem advir. 

A teoria dialógica tem, desta forma, a vantagem de explicitar responsabilidades e 

esclarecer os posicionamentos de cada instituição. 

 

Evidentemente, o diálogo material, aquele em que se discute o conteúdo dos direitos, 

mostra-se mais desejável para o pleno exercício da democracia, por envolver efetivo 

intercâmbio argumentativo. No Brasil, já houve alguns casos emblemáticos nesse sentido. 

Destaca-se, em primeiro lugar, o Recurso Extraordinário 197.917-8, acerca da fixação do 

número de vereadores por município. Na hipótese, foi declarada inconstitucional 

disposição da Lei Orgânica do Município de Mira Estrela que fixava, nos termos do artigo 

29, IV, a da Constituição, o número de vereadores em onze, considerado desproporcional 

com relação à população da cidade. 

 

O Ministro Maurício Correa, relator, argumentou que "a atuação legislativa deve realizar-

se em harmonia com o interesse público, não se admitindo a edição de leis destituídas de 

certa razoabilidade, sob pena de caracterizar-se excesso do poder de legislar"
166

. 

Acompanhando o voto do relator, o Ministro Gilmar Mendes salientou ainda que "a 

declaração da inconstitucionalidade da lei não afeta a composição da atual legislatura da 

Câmara Municipal, cabendo ao legislativo municipal estabelecer nova disciplina sobre a 

matéria, em tempo hábil para que se regule o próximo pleito eleitoral"
167

. 

 

Como a decisão implicaria, ao adotar o critério aritmético na fixação do número de 

vereadores por município, na extinção de milhares de cargos no país, o Legislativo iniciou 

discussões de projeto de emenda constitucional (PEC 333/04), de modo a alterar a redação 

do artigo 29-A e acrescentar o artigo 29-B à Constituição Federal, para dispor sobre o 

limite de despesas e a composição das Câmaras de Vereadores. Este PEC foi 

posteriormente considerado prejudicado em razão da aprovação da Emenda Constitucional 

58/2009, a qual, alterando o inciso IV do art. 29 da Carta Magna, criou vinte e quatro 

faixas de composição das câmaras municipais - o que, na prática, ensejou o aumento de 

mais de sete mil cargos de vereadores.  
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 STF - RE n. 197.917-8 - Rel. Min. Maurício Corrêa, publicado em 06.06.2002, p. 13. 
167

 Ibidem, p. 41. 
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Outro exemplo foi a edição da Emenda Constitucional 32/01, que alterou o artigo 62 da 

Carta Maior para impedir a possibilidade de reedição de medidas provisórias, após diversas 

manifestações do Supremo Tribunal Federal em favor da medida executiva
168

. A emenda, 

porém, embora resolvesse o excesso de reedições, causou a possibilidade do trancamento 

da pauta legislativa pelo executivo, em razão da grande quantidade de medidas provisórias 

a serem apreciadas pelo Congresso. Ao determinar que as demais deliberações legislativas 

serão sobrestadas nos termos do artigo 62, §6o, a emenda ocasionou uma constante 

obstrução da pauta e dos trabalhos parlamentares.  

 

Não por outro motivo, o Congresso Nacional aprovou parecer que interpretava a expressão 

"deliberações legislativas", contida no referido §6o, como abrangente apenas das leis 

ordinárias, excluindo-se os instrumentos normativos impassíveis de regulação por medida 

provisória: as propostas de emenda constitucional, os projetos de lei complementar, os 

decretos legislativos e as resoluções. Alegou a Presidência da Câmara dos Deputados que a 

interpretação sistêmica era necessária tanto por razões políticas - a impossibilidade de 

legislar ante a expressiva quantidade de medidas provisórias pendentes de avaliação - 

como jurídicas - o próprio equilíbrio entre os Poderes, sem prevalência do Executivo sobre 

o Legislativo. Uma interpretação sistêmica da matéria, assim, concluiria que a 

excepcionalidade da medida provisória deveria ser compreendida restritivamente, sob pena 

de paralisação das atividades do Poder Legislativo. 

 

A questão foi judicializada através do Mandado de Segurança n. 27.931, tendo o relator, 

Ministro Celso de Melo, entendido que "a competência extraordinária de editar medidas 

provisórias não pode legitimar práticas de cesarismo governamental nem inibir o exercício, 

pelo Congresso Nacional, de sua função primária de legislar"
169

. Salientou, em seu voto, 

que, sucessivamente, os Presidentes da República vinham se utilizando indevidamente das 

medidas provisórias, transformadas em mecanismos legislativos ordinários, o que 

comprometeria o postulado constitucional da separação de poderes. Tal prática estaria, 

segundo o relator, levando ao progressivo esvaziamento das funções legislativas e 
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 Tais como as ADI 295, ADI 1617, ADI 1610, ADI 13971, ADI 1647. 
169

 STF - Medida Cautelar no Mandado de Segurança n. 27.931-1 - Rel. Min. Celso de Mello, publicado em 

27.03.2009, p. 9. Frise-se que este julgamento ainda não foi concluído. Após o voto-vista da Ministra 

Cármen Lúcia, que acompanhava integralmente o voto do relator, pediu vista dos autos o Ministro Roberto 

Barroso, tendo os autos sido devolvidos para julgamento em  31.08.2015. 
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submetendo, ilegitimamente, o Congresso à vontade unipessoal do chefe do Executivo, 

cuja hegemonia inibiria o poder de agenda parlamentar.  

 

O Ministro Celso de Melo destacou, ademais, a importância do diálogo institucional e do 

equilíbrio das relações entre a Presidência da República e o Congresso Nacional, sem as 

distorções que o uso desmedido da medida provisória vem gerando no plano político, 

violando a integridade do princípio constitucional da separação de poderes, com 

deformação do sistema
170

. Reconheceu, expressamente, haver, in casu, "reação 

institucional do Parlamento a uma situação de fato que se vem perpetuando no tempo e que 

culmina por frustrar o exercício, pelas Casas do Congresso Nacional, da função típica que 

lhes é inerente, qual seja, a função de legislar"
171

. 

 

Um terceiro leading case foi o Mandado de Injunção n. 444, que versava sobre o direito à 

aposentadoria especial de servidores públicos em razão do exercício de atividade laboral 

penosa, insalubre ou perigosa. O Supremo Tribunal Federal não conheceu da ação, 

entendendo que o artigo 40, §1o da Carta Maior estabelecia uma mera faculdade ao 

legislador de instituir outras hipóteses de aposentadoria especial, mediante norma 

reguladora. Frisou-se então que a hipótese era de atuação discricionária do legislador, 

conforme seu privativo juízo de conveniência e oportunidade
172

. 

 

Com diversas decisões judiciais no mesmo sentido, agiu o Poder Legislativo ao aprovar a 

Emenda Constitucional n. 20/1998, fixando a chamada reforma previdenciária. Alterou-se, 

substancialmente, o artigo 40 da Constituição, permanecendo, contudo, a reserva de lei 

complementar para a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos, nos 
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 Ibidem, p. 12. No original: “Se é certo, de um lado, que o diálogo institucional entre o Poder Executivo e 

o Poder Legislativo há de ser desenvolvido com observância dos marcos regulatórios que a própria 

Constituição da República define, não é menos exato, de outro, que a Lei Fundamental há de ser interpretada 

de modo compatível com o postulado da separação de poderes, em ordem a evitar exegeses que estabeleçam 

a preponderância institucional de um dos Poderes do Estado sobre os demais, notadamente se, de tal 

interpretação, puder resultar o comprometimento (ou, até mesmo, a esterilização) do normal exercício, pelos 

órgãos da soberania nacional, das funções típicas que lhes foram outorgadas”.  
171

 Ibidem, p. 13.  
172

 Nesse sentido, o voto do Ministro Celso de Mello estatuiu que: "A eventual inércia do Poder Público, que 

deixa de exercer a faculdade de legislar, não o faz incidir em situação configuradora de inadimplemento de 

uma prestação legislativa cuja concretização sequer lhe foi exigida. Sem imposição constitucional legiferante, 

torna-se inviável qualquer cogitação em torno da mora estatal no desempenho do encargo de legislar". STF -

MI n. 444 - Rel. Min. Sydney Sanches, publicado em 29.09.1994, p. 45.  
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termos do §4o. A questão retornou ao STF no Mandado de Injunção n. 592
173

, quando o 

relator, Ministro Marco Aurélio, corroborou o posicionamento da Corte, no sentido de que 

inexistia direito pendente de regulamentação, tendo a Constituição apenas aberto a 

possibilidade de edição de lei complementar, tratando-se, pois, de mera opção político-

legislativa. 

 

A Emenda Constitucional n 47/2005 trouxe nova modificação do texto do artigo 40,  

reiterando, porém, a disciplina dada pela EC 20/98 à aposentadoria especial de servidores 

públicos. A matéria mais uma vez foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal 

no Mandado de Injunção n. 721, que alterou enfim seu posicionamento - o Ministro Marco 

Aurélio, relator, reverteu entendimento anterior para estatuir que "passados mais de quinze 

anos da vigência da Carta, permanece-se com o direito latente, sem ter-se base para o 

exercício", competindo ao Supremo, "porque autorizado pela Carta da República a fazê-lo, 

estabelecer para o caso concreto e de forma temporária, até a vinda da lei complementar 

prevista, as balizas do exercício do direito assegurado constitucionalmente"
174

. 

 

Restou fixado no acórdão que os direitos constitucionais dependentes de regulamentação 

têm natureza mandamental e não simplesmente declaratória. Salientou, ademais, o relator, 

que a atuação judicial por via do mandado de injunção não se confunde com a atividade 

legislativa, por sua natureza concreta (não abstrata), em prol da viabilização do exercício 

de direito ligado a liberdades constitucionais e prerrogativa da cidadania. O 

pronunciamento judicial, por isso, estaria sujeito a uma condição resolutiva: o suprimento 

da lacuna regulamentadora por meio da edição de lei complementar. A inércia parlamentar, 

na hipótese, comprometeria a autoridade constitucional. 

 

Aprofundando-se no tema, o Ministro Eros Grau, em seu voto, questionou a razoabilidade 

de o Supremo Tribunal emitir decisões ineficazes, que se limitavam a solicitar ao Poder 

Legislativo que cumpra seu dever de legislar. Conclui que é possível que a Corte, ante a 

persistente mora parlamentar, profira decisão supletiva, sendo esta, precipuamente, 

exercício de sua função normativa. Embora o Poder Judiciário, ao decidir, produza norma, 
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 STF - Agravo Regimental no Mandado de Injunção n. 592 - Rel. Min. Marco Aurélio, publicado em 

04.03.2004.  
174

 STF - MI n. 721 - Rel. Min. Marco Aurélio, publicado em 30.08.2007, p. 8. 
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não haveria violação à separação de poderes, uma vez que o mandado de injunção é 

remédio constitucional contra omissões legislativas patológicas.  

 

Também houve relevante diálogo entre o STF e o Parlamento em diversos outros casos, 

dentre os quais a ADO 23/DF, versando sobre a entrega de recursos e os critérios de rateio 

do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; as ADIs n. 1351 e 1354, 

tratando da cláusula de barreira, que levou à Proposta de Emenda à Constituição n. 

02/2007; o Mandado de Injunção n. 670, que estendeu o direito de greve aos servidores 

públicos, nos termos da Lei n. 7783/89, enquanto não advier norma reguladora específica; 

os Mandados de Segurança 26602, 26603 e 26604, nos quais se reconheceu que o mandato 

parlamentar pertence ao partido político; o RE n. 197807/RS, negando a licença 

maternidade às mães adotivas, o que levou a grande número de projetos de lei em sentido 

contrário (PL 3525/2000, PL 3479/2000, PL 3406/2000, PL 3392/2000, PL 3266/2000 e 

PL 3216/2000) e ao Projeto de Emenda Constitucional n. 31/2000, que visava a alterar o 

artigo 7o da Constituição para prever expressamente a extensão do benefício às mães 

adotivas. 

 

Deve-se atentar, ainda, para um quinto instrumento de diálogo, mais sutil, observado pela 

Corte: trata-se da definição da agenda do STF. A definição da pauta de julgamento é feita 

pelo Presidente do Tribunal, sem obrigatoriedade de obedecer à ordem cronológica dos 

processos; uma vez iniciado o julgamento, a seu turno, qualquer ministro poderá 

interromper a sessão para requerer vistas e refletir sobre o tema, o que ocasiona diversos 

"engavetamentos" informais de questões polêmicas envolvendo direitos fundamentais, sem 

qualquer controle social
175

.  

 

Percebe-se, deste modo, que a prática dialógica não é estranha à realidade institucional 

brasileira, possibilitando esclarecer os posicionamentos de cada Poder sobre matérias 

político-jurídicas relevantes. A teoria dialógica cria, desta maneira, para cada instituição, 

                                                           
175 Um exemplo foi a ADI 3510, já referida, na qual o Ministro Marco Aurélio salientou: "Antes de tudo, 

registro a valia do pedido de vista formulado pelo ministro Menezes Direito. Permitiu a reflexão maior sobre 

o tema, ensejando, já agora, o término do julgamento. A iniciativa mostrou-se regimental e harmônica com o 

interesse coletivo no que repousa na segurança dos pronunciamentos do Supremo, porquanto, decidida a 

matéria, não há órgão judicante capaz de revisá-la". Posteriormente, o mesmo ministro declarou à Folha de 

São Paulo que decidira recolocar em pauta a ADPF 54, sobre o aborto de fetos anencéfalos. 
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um ônus argumentativo que, se não atendido, permite uma legítima reação por parte de 

outra instituição, pelos meios constitucionalmente previstos - não se trata, aqui, de 

desobediência à decisão judicial, mas de seu legítimo enfrentamento, pelos instrumentos 

legalmente previstos para tanto. A existência de uma decisão judicial não impede que a 

sociedade civil e os demais Poderes realizem seus próprios e independentes juízos de valor. 

 

Nesta temática, destaca Conrado Hübner Mendes (2011, p. 214-215) que a postura 

entrincheirada do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição, 

traz duas desvantagens: em primeiro lugar, mostra-se incompatível com o ideal 

deliberativo, beneficiando uma visão democrática hierárquica que empobrece a separação 

de poderes. Em segundo lugar, mitifica a figura do magistrado, a quem é atribuído o 

inalcançável ônus de, heróica e solitariamente, defender os direitos constitucionais contra 

os demais poderes e instituições. O Supremo Tribunal Federal deve, diversamente, 

enxergar-se como participante de um processo institucional na construção do significado 

da Constituição, intervindo energicamente sempre que detiver bons argumentos. Nesse 

contexto, eventual ativismo judicial será não um exercício autoritário de sua função de 

guardião, mas mecanismo capaz de provocar reações institucionais verdadeiramente 

fundamentadas. 
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CONCLUSÃO 

 

De todo o exposto, percebe-se que a teoria do diálogo institucional depende de uma 

concepção específica de democracia, que ultrapasse a versão tradicional centrada na mera 

soma de vontades individuais. Um modelo democrático procedimentalista poderia, se 

implementado no Brasil, levar a grandes violações de direitos fundamentais, ante as 

distorções do processo político e a desigualdade na distribuição de elementos essenciais 

para a formação de cidadãos engajados, em especial acesso à educação e a outros direitos 

sociais básicos. A representatividade de muitos grupos de interesse permanece baixa, 

mormente quando se opõem ao poder econômico. 

 

Por sua vez, a concepção substancialista de democracia parece depositar extrema confiança 

na infalibilidade judicial e favorece o elitismo político ao considerar incapazes de bons 

julgamentos as instituições representativas. A ausência de demandas ligadas ao 

posicionamento do Executivo e do Legislativo quanto a questões polêmicas envolvendo 

direitos essenciais apenas aumentará o ciclo de inércia parlamentar e administrativa com 

relação a tais temas, com sua consequente irresponsabilidade e descrédito frente à 

população. A contribuição das instituições representativas, pela sua própria estrutura, é 

imprescindível para a construção de uma democracia mais madura e solidificada. 

 

Destarte, é uma compreensão deliberativa da democracia que se mostra mais adequada à 

interação interinstitucional. O diálogo, a contrário do que comumente se pensa, não 

enfraquece o poder do Supremo Tribunal, nem compromete o controle judicial de 

constitucionalidade. Em realidade, objetiva que decisões relevantes, principalmente 

aquelas que envolvam direitos fundamentais, sejam amplamente justificadas mediante 

extenso debate entre as instituições políticas, bem como com a sociedade civil, de modo a 

que se atinjam conclusões cada vez mais próximas do consenso ideal. Tais conclusões, 

ademais, não são absolutamente terminativas, sendo possível reiniciar o diálogo sempre 

que houver novas razões favoráveis a direitos. 

 

Deve-se combater, enfaticamente, a noção de que o STF tem a última palavra em matéria 

de direitos fundamentais, uma vez que atrofia a participação de outras instituições, 

mormente a legislativa, na formulação do significado constitucional, em prejuízo da 

deliberatividade que deve existir numa democracia. Se é conferido monopólio aos 
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magistrados para decidir sobre temas constitucionais controversos, aliena-se a sociedade 

civil e seus representantes políticos de participar em decisões políticas de grande 

importância coletiva. Frutifica, neste cenário, a passividade e a irresponsabilidade dos 

congressistas e administradores, que não são provocados a debater e esclarecer seus 

posicionamentos, o que, por sua vez, dificulta qualquer forma de controle social sobre suas 

atividades.  

 

O estabelecimento de uma teoria do diálogo institucional implica, assim, em aproximar 

legislador e juiz constitucional enquanto atores políticos, sem que se confundam seus 

papeis institucionais; dispondo o legislador de instrumentos de superação da decisão 

judicial, sua utilização será legítima sempre que se articulem argumentos de melhor 

qualidade, ou seja, razões persuasivas que sejam substantivamente mais desejáveis. Busca-

se, com tal exigência substantiva, evitar retrocessos discricionários em sede de direitos 

fundamentais, especialmente aqueles que os privem inteiramente de conteúdo efetivo. 

Objetiva-se, outrossim, rejeitar a tese da última palavra legislativa de caráter formal, vez 

que a manifestação do Parlamento sobre determinada matéria poderá ser posteriormente 

questionada por outras instituições políticas sempre que oferecidos novos argumentos 

aptos a provocar melhores resultados em termos de proteção a direitos. 

 

Por sua vez, o Poder Judiciário deverá “buscar a solução mais justa, nos limites que o texto 

normativo comporta” (LARENZ apud RAMOS, 2010-A, p. 173
176

), dispondo, ainda, de 

mecanismos comunicativos e coercitivos que impulsionem a superação de bloqueios que se 

tenham verificado no processo político e que possam comprometer a fruição de direitos 

fundamentais. Deste confronto deliberativo institucional se produzem resultados 

democráticos otimizados, rejeitando-se a legitimidade meramente majoritário-agregadora 

dos parlamentos ao mesmo tempo em que se afastam os excessos do ativismo judicial. 

                                                           
176 No original: "A norma, que tem de se simplificar, porque quer abarcar uma série de situações fácticas, 

apreende em cada situação fáctica particular apenas alguns aspectos ou elementos. E descura todos os outros. 

Mas isto conduz não raramente à questão de se alguns dos elementos descurados na norma são, no entanto, 

tão relevantes no caso concreto, que a sua consideração seja aqui ineludível, se não se quiser (a partir da 

noção de Direito) tratar o desigual como «igual» e assim resolver «injustamente». Se isto é assim, surge a 

pergunta de se a norma, 'rectamente' entendida, não permitirá porventura uma restrição ou uma diferenciação 

que haja de possibilitar uma solução 'justa' e de se não deva ser aqui convocada outra norma que só 'à 

primeira vista' não parece aqui aplicável, se existe uma 'lacuna' no edifício normativo que possa ser 

colmatada de acordo com as ideias básicas de uma regulação ou com um princípio jurídico geral. Estas 

considerações e outras semelhantes impõem-se constantemente ao jurista no decurso do processo de 

aplicação do Direito e dão azo a que a mera 'aplicação' das normas se transforme nas suas mãos, em alguma 

medida, numa determinação do seu conteúdo e na sua complementação" (LARENZ, 1991, p. 294). 
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Com efeito, entende-se que a democracia deve empregar procedimentos institucionais 

abertos ao diálogo, inclusive com a ampliação de espaços públicos de debate, visando, 

contudo, à obtenção de resultados substantivamente desejáveis: quanto maior a 

possibilidade de diálogo, seja interinstitucional, seja com a participação da sociedade civil, 

melhores serão as condições para que se atinjam resultados capazes de proteger os 

princípios substantivos constitucionais, particularmente os direitos fundamentais. Tais 

resultados são o produto de esferas de construção de consenso, as quais devem ser 

amplamente estruturadas, ramificando-se pelas instituições políticas e pela sociedade. 

Pretende-se, assim, afastar as figuras do superlegislador, superjuiz ou mesmo 

supercidadão, estabelecendo-se um compromisso coletivo e dialético visando à máxima 

proteção de direitos fundamentais e do conteúdo constitucional.  

 

Viu-se, ainda, que uma teoria dialógica comprometida com a concretização de direitos 

fundamentais deve, em contrapartida à devolução ao Parlamento da liberdade de 

formulação de escolhas políticas, fornecer instrumentos eficazes que possibilitem ao Poder 

Judiciário promover a superação de imobilismos legislativos, numa atuação de intensidade 

progressiva que vise à concretização de resultados. Observe-se, contudo, que o “espectro 

de atuações judiciais possíveis”
177

 deve, além de se embasar nos textos normativos e 

precedentes, sempre ser justificada como a melhor possível dadas as circunstâncias, tendo 

o magistrado constitucional o ônus de demonstrar que a sua interpretação de preceitos 

constitucionais é a melhor em termos substantivos, ou seja, promoverá com mais eficácia 

direitos fundamentais.  

 

Nesse sentido, a utilização de métodos dialógicos em sede de controle judicial de 

constitucionalidade permite à Corte exercer papel ativo na proteção a direitos, sem que se 

usurpem competências legislativas, ficando com o Parlamento o ônus de deliberar e acatar 

ou não a decisão judicial, pelos meios juridicamente previstos para tanto. Em realidade, 

como visto, já houve diversas ocasiões em que a decisão judicial levou à reação 

parlamentar, seja através de projetos de emenda constitucional ou de lei.  

 

Neste contexto, os conflitos de poder político que opõem Cortes Constitucionais e 

Parlamentos constroem-se especialmente diante de omissões legislativas patológicas, 

                                                           
177

 A expressão é de José Ribas Vieira (VIEIRA, 2012, p. 106). 
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sendo necessário admitir formas de sua superação pelo Poder Judiciário, sob pena de 

grande dificuldade de contestar pautas legislativas imobilizadas por fatores políticos. O 

sistema jurídico nacional já admite, através do controle de constitucionalidade, 

mecanismos de deliberação que podem provocar o debate interinstitucional. Há espaço 

ainda, no entanto, para a assimilação de uma cultura de cooperação institucional, que 

combata a noção de que o Supremo Tribunal Federal detém o monopólio da última palavra 

e aprimore o papel do Legislativo na construção da hermenêutica constitucional.  

 

A manifestação legislativa, independentemente de seu direcionamento, promoveria, por 

seu teor abstrato, geral e impessoal, um encerramento satisfatório da rodada procedimental, 

favorecendo a segurança jurídica. Saliente-se, contudo, que a “necessidade política de se 

tomar decisões não exclui a responsabilidade coletiva de continuar a perseguir a melhor 

resposta” (MENDES, 2011, p. 211), de modo que o diálogo jamais se interromperá 

plenamente, sendo, ao contrário, constantemente reavivado sempre que trazidas novas 

razões capazes de oferecer a possibilidade de uma otimização de resultados. 

 

Tal proposta dialógica expressa o que ora se denomina “mecanismo de ajuste 

democrático”, que traduz a necessidade de uma aproximação entre o modelo ideal de 

democracia, aqui tido como aquele que estabelece uma plena circularidade dialógica entre 

parlamentos, cortes e sociedade civil em busca da máxima proteção a direitos 

fundamentais, e o modelo atualmente operante no Brasil, marcado pelo baixo exercício da 

cidadania por outras vias que não a do voto e por extrema passividade legislativa. 

 

Conclui-se, pois, que a atual proeminência judicial na garantia de direitos não é 

fundamentalmente desejável, mas uma anomalia que se deve paulatinamente corrigir 

através da otimização da atividade legislativa e da criação de foros civis de debate, visando 

a harmonização entre tais polos de poder político na defesa dos valores constitucionais. 

Mostra-se válida, aqui, a adoção de práticas de democracia deliberativa como a formação 

de minipúblicos, orçamentos participativos e conselhos visando a potencializar a 

participação política popular. Evita-se recair, assim, no já longamente denunciados 

paternalismo e salvacionismo judiciais, extremamente danosos à democracia na medida em 

que rejeitam a participação dialógica de outras instituições e da própria sociedade, 

conferindo-lhes ainda isenção de responsabilidade pelas escolhas realizadas acerca de 

direitos fundamentais.  
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O estudo do desenho institucional brasileiro revelou a existência de uma dinâmica político-

constitucional mais interativa do que se comumente se supõe, especialmente entre os 

Poderes Legislativo e Judiciário. O incentivo ao diálogo, no entanto, deve ser expresso e 

contínuo, buscando estabelecer não a última palavra ou verdades absolutas, mas um 

esforço conjunto, com responsabilidades compartilhadas, do uso da razão pública em prol 

da máxima garantia de direitos constitucionais.  
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