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1  
Introdução 

 
 
O que é o povo – Tudo. O que tem sido ele até 

agora na Jurisdição Constitucional? – Nada.  O que é que 
ele pede? – Ser alguma coisa1. 

Democracia e constitucionalismo, isoladamente 
considerados, encontram-se entre as mais belas e 
complexas temáticas do Direito. Quando essas duas 
temáticas se entrecruzam é possível localizar-se em uma das 
mais frutuosas discussões que envolvem diversas áreas do 
conhecimento desde muito tempo. 

Decerto o local onde esse confronto se apresenta 
com mais evidência é na estrutura da Teoria da Decisão de 
uma Jurisdição Constitucional que opere construtivamente. 
Trata-se de um debate que ainda hoje ocupa as reflexões de 
juristas, filósofos, cientistas políticos e sociólogos em todo 
o mundo. 

O Brasil vive um momento ímpar nessa seara onde, 
certamente, mais estudos apresentam-se necessários para 
buscar colaborar com tão intensa controvérsia. Assim, 
verifica-se na sociedade brasileira, o sentimento de uma 
total crise de legitimidade em relação as mais diversas 
esferas do poder. Escândalos de corrupção, receios de 
decisionismos, ineficácia do poder público etc, tudo parece 

                                                      
1 Estrutura baseada na obra de Emmanuel Joseph Sieyès (1997). 
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saltar aos olhos como nunca entre o povo brasileiro, 
passeatas, manifestações, campanhas em redes sociais... 

Nesse meio os poderes parecem digladiar. Entre os 
diversos desgastes e embates cada vez mais frequentes, no 
tempo do desenvolvimento deste trabalho foi possível 
verificar (em um intervalo de poucos dias), novos capítulos 
da disputa. De um lado, no Congresso Nacional, uma 
Proposta de Emenda à Constituição2 (PEC) que tentava 
limitar o poder do Supremo Tribunal Federal (STF). De 
outro, no STF, uma liminar para suspender a tramitação de 
projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e 
recebido do Senado Federal3, que, em tese, poderia 
restringir direitos políticos de novos partidos. 

E o povo? E os cidadãos? Esses continuam fora da 
arena política. Continuam sujeitos a decisões de seus 
representantes, ainda que estes possam estar atuando 
contra os interesses dos próprios representados, 
especialmente se estiver em jogo interesses pessoais dos 
representantes que, sujeitos a forte influência econômica e 
política de grandes corporações e do Poder Executivo, 
acabam por desconsiderar por completo a vontade do povo 
de onde deve(ria) emanar todo o poder. 

Na teoria da decisão de uma jurisdição 
constitucional a situação se mostra com uma complexidade 
que não fica apenas na prática de um parlamento 
acostumado ao “jeitinho brasileiro”, mas alcança 
questionamentos jurídicos e filosóficos que já ultrapassam 
os séculos mesmo em outros países.  

Como a decisão de uma jurisdição constitucional 
pode legitimar-se democraticamente se uma de suas 

                                                      
2 Referência à PEC 33/2011 (BRASIL, 2011) de autoria do Deputado 
Nazareno Fonteles. 

3 Liminar concedida no MS 32033 que suspende a tramitação do PL 
4470/2012 (BRASIL, 2012a), aprovado na Câmara dos Deputados e 
recebido no Senado Federal como PLC 14/2013 (BRASIL, 2013a). 
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próprias razões de ser consiste exatamente em apresentar-
se em defesa de uma regra contra-majoritária pela proteção 
do direito das minorias? 

Cada vez mais se verifica que o aparente paradoxo 
inexiste. O problema consiste basicamente em ter uma 
vazia concepção de democracia que se restrinja a considerar 
esta, simplesmente, como a vontade da maioria.  

Decerto, não é assim que a situação se passa. A 
jurisdição constitucional pode se apresentar não apenas 
como útil, mas até mesmo como imprescindível para a 
defesa da democracia própria! Dizer como isso se passa e 
fundamentar com uma proposta definidora de uma teoria 
da decisão é o ônus a que esse trabalho, certo de seus 
muitos limites, se propõe contribuir. 

O contexto de crise de legitimidade democrática de 
uma teoria da decisão na jurisdição constitucional brasileira 
certamente exige o estudo de como as coisas se passaram 
por aqui no desenvolvimento do direito constitucional do 
último século, principalmente na transição entre 
paradigmas positivistas (de uma matriz exegética para uma 
matriz normativista) a criar grave cisma democrático na 
atividade judicial.  

Dessa forma, a abordagem juspositivista presidirá 
os estudos iniciais deste trabalho, inclusive, expondo as 
razões de sua insuficiência que pretendem ver serem 
superadas pelo paradigma que possa suceder-lhe. 

No capítulo seguinte, como base nas deficiências 
apontadas na visão positivista, buscar-se-á uma concepção 
de pós-positivismo que seja adequada às necessidades 
contemporâneas do direito. Nesta seara, sem dúvidas, os 
avanços da teoria jurídica da norma, a evolução da 
hermenêutica filosófica e uma mudança de compreensão 
do direito constitucional, podem permitir que sejam 
apresentadas as primeiras bases de uma teoria da decisão 
em uma jurisdição constitucional que se disponha pela luta 
contra uma decisão judicial arbitrária e que, além de 
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democrática, permita uma adequada proteção dos direitos 
fundamentais. 

O quarto capítulo será marcado pelo estudo de 
autores que, na vigente distinção sobre a compreensão da 
forma de atuação e do papel de uma jurisdição 
constitucional, se situam tanto na corrente substancialista 
(Ronald Dworkin) quanto na corrente procedimentalista 
(Peter Häberle e Jürgen Habermas), tal análise permitirá 
que sejam fixadas as bases teóricas fundamentais dos 
pontos centrais do trabalho a serem defendidos no capítulo 
seguinte. 

No quinto capítulo, inicialmente, pretende deixar 
fixas as bases teóricas indispensáveis para qualquer teoria 
da decisão que busque se apresentar democrática 
basicamente por uma construção que se mostre apta a 
impedir o surgimento de uma decisão arbitrária.  

Em seguida, se colocará em cheque a difundida 
divisão apríoristica entre compreensões do papel da 
jurisdição constitucional que situam, de um lado, autores e 
teorias substancialistas e, de outro, autores e teorias 
procedimentalistas, para propor uma compreensão que se 
verifique, a posteriori, apenas diante da apresentação de um 
caso e conforme as necessidades e possibilidades do nível 
de realização dos direitos fundamentais dos intérpretes, 
sendo esta uma das principais propostas deste trabalho. 

Por fim, serão discutidos dois casos julgados pelo 
Supremo Tribunal Federal que bem podem ilustrar como 
se encontra a discussão na jurisdição constitucional de 
nosso país, denotando, inicialmente, um modo equivocado 
de compreender os princípios jurídicos e que assim poderia 
gerar decisões arbitrárias e, posteriormente, indicando 
formas corretas e equivocadas de compreender uma 
atuação procedimental e/ou substancial da jurisdição 
constitucional. 



 

2  
Teoria da decisão e 
jurisdição constitucional no 
positivismo. Surge a 
necessidade de 
democratização do debate 
constitucional 
 

Para toda e qualquer temática que atualmente se 
debruce uma pesquisa jurídica que analise a evolução do 
direito, decerto que não prescindirá de acurada atenção ao 
embate, ainda atual, das correntes jusfilosóficas de modelos 
positivistas e pós-positivistas.  

No mais das vezes, inclusive a análise da concepção 
jusnaturalista, mormente em sua versão contemporânea, se 
mostrará necessária. Aos limites do presente trabalho 
mostra-se prescindível o tratamento em um tópico 
específico a essa última corrente, embora, incidentalmente, 
far-se-ão as necessárias incursões também na seara 
jusfilosófica do direito natural sem o comprometimento da 
estrutura geral que ora se empreita.  
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A necessidade de uma teoria da decisão em uma 
corte constitucional não foge a essa regra. Com facilidade 
pode-se afirmar tratar-se tal modificação da teoria do 
direito (do positivismo ao pós-positivismo) de um 
fenômeno indutor e até condicionador da necessidade de 
redefinição do papel e da forma de atuação das cortes 
constitucionais, em especial pelas mudanças em sua relação 
com a democracia. 

No mesmo sentido também é o que se afirma em 
relação ao modo de observar o próprio instituto mesmo da 
democracia e a própria existência/estrutura das cortes 
constitucionais contemporâneas. Ambas receberam 
verdadeiras releituras com as modificações paradigmáticas 
jusfilosóficas em comento, denotando a 
imprescindibilidade do tratamento ora proposto. 

Inicialmente, se entende imperioso compreender 
qual versão do positivismo se pretende superar (item 2.1), 
com o consequente estudo de suas características essenciais 
(item 2.2), para ao fim (item 2.3) compreender as condições 
em que tal corrente jusfilosófica acabou por apresentar uma 
jurisdição constitucional deslegitimada democraticamente a 
requerer uma nova forma de se compreender- interpretar o 
direito. 

 
2.1 ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES: 
QUAL POSITIVISMO SE SUPERA NA 
TRANSIÇÃO ANUNCIADA? UM FOCO NO 
POSITIVISMO NORMATIVISTA. POR QUE 
INSISTIR NA LUTA CONTRA UM JÁ 
DERROTADO JUIZ BOCA-DA-LEI? 
 

Bem nos socorre Lenio Luiz Streck (2011, p.31) na 
posição de afirmar necessário indicar o “lugar de fala” 
quando consideramos tomadas de posição acerca dos 
conceitos de positivismo(s) e pós-positivismo(s). 
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Aqui, de modo muito especial, a afirmação da 
essencialidade que permeia o estudo de uma transição do 
positivismo jurídico ao pós-positivismo (neopositivismo ou 
antipositivismo4 como possam querer alguns) exige, como 
condição sine qua non, especialmente em uma comunidade 
jurídica como a brasileira e suas equívocas importações 
teóricas, um esclarecimento sobre qual positivismo5 se 
encontra em superação. 

Tal consideração permitirá definir os rumos do 
pensamento jurídico denominado (muitas vezes 
atecnicamente) pós-positivismo, mas que não supera os 
principais caracteres do positivismo.  

Urge a distinção histórica entre os tipos de 
positivismo, em especial dois deles: o positivismo exegético 
(legalista) e o positivismo normativista (lógico) para que, 
compreendendo o que se pretende superar, sejam definidas 
as armas adequadas. 

                                                      
4 Dimitri Dimoulis (2006, p. 50) entende preferível a utilização do 
termo “antipositivismo” frente ao uso corrente no Brasil do termo pós-
positivismo, ao entender que há uma desvantagem cognitiva com base 
no critério da sucessão cronológica que chega a entender inexistente. O 
termo antipositivismo se apresentaria mais expressivo quanto ao 
conteúdo essencial que a corrente defende. No presente trabalho 
adotar-se-á com mais frequência o termo pós-positivismo vez que não 
percebe prejuízo conceitual que justifique o abandono de um uso 
corrente, ainda que em construção conceitual, da expressão no direito 
brasileiro, buscando, no presente trabalho, também colaborar com o 
bem delinear do que em verdade pretende ser um pós-positivismo não 
caricaturado bem defendido por aquele autor. 

5 É corrente a afirmação acerca da existência de vários positivismos. 
Nesse sentido veja-se Ricardo Maurício Freire Soares (2010, p. 44) ao 
afirmar a existência do positivismo legalista, do positivismo lógico e do 
positivismo funcionalista. Também em Dimitri Dimoulis (2006, p. 66) 
percebemos o caráter múltiplo do termo. No mesmo sentido, alertando 
sobre a complexidade de conceituar o positivismo, nos alerta Lenio 
Luiz Streck (2011, p.62). 
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Especialmente no Brasil, dados o contexto histórico 
social de país de modernidade tardia6 com a justa defesa de 
uma postura judicial que garanta a realização das promessas 
constitucionais até o momento incumpridas, tal análise se 
mostra ainda mais necessária. 

Assim é que, no mais das vezes, ao pregar a 
superação do positivismo no debate jurídico 
contemporâneo, defende-se uma postura ativa do juiz, via 
de regra, na insurgência contra uma aplicação mecânica da 
lei 7 ou contra um juiz boca-da-lei e a favor de uma maior 
liberdade do aplicador. 

Nesse ponto reside a primeira grande questão a ser 
esclarecida: lutar contra o positivismo exegético típico da 
École de l’exégèse, defendendo um espaço de liberdade para o 
juiz em face da lei, é posicionamento nítido do próprio 
positivismo, aqui normativista (de matriz 
kelseniana/hartiana). 

Assim se esclarece o lugar de fala. É preciso ter em 
mente que já há muito8 foi decretada a falência de um 
sistema onde seria possível resolver todos os problemas 
através de uma máquina de subsunção na qual seria 
transformado o juiz.  

Já em Hans Kelsen (2009, p. 393) e Herbert Hart 
(2005, p.141) o próprio positivismo se rende as 
impossibilidades de operar um silogismo perfeito nas 
decisões judiciais pela constatação da presença de lacunas, 

                                                      
6 Veja-se a propósito dos desafios de uma jurisdição constitucional no 
Brasil enquanto um país de modernidade tardia Lenio Luiz Streck 
(2006, p. 74) 

7 Veja-se a respeito as criticas de Dimitri Dimoulis (2006, p. 53) e Lênio 
Streck (2011, p.31). 

8 Robert Alexy (2011, p. 19) inicia a introdução de sua Teoria da 
Argumentação Jurídica denotando o caráter pacífico de tal afirmação, 
pelas palavras de Karl Larenz, já em 1975. 
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obscuridades, antinomias e do dinamismo e complexidade 
da vida social9. 

Nesse sentido, é impossível sustentar a existência 
contemporânea de um perfeito positivismo exegético, 
sendo certo ter sido ele superado pelo positivismo 
normativista. Neste, de modo diametralmente oposto 
àquele, o que se tem é uma liberdade de escolha do julgador 
(muitas vezes alargável ao seu talante), o qual age não em 
um ato meramente de conhecimento, mas também (e 
principalmente) de vontade. Nas palavras de Hans Kelsen 
(2009, p. 394): 

 
[...] na aplicação do Direito por um órgão jurídico, a 
interpretação cognoscitiva (obtida por uma 
operação de conhecimento) do Direito a aplicar 
combina-se com um ato de vontade em que o 
órgão aplicador do Direito efetua uma escolha 
entre as possibilidades reveladas através daquela 
mesma interpretação cognoscitiva.  

 
Assim, a superação de um positivismo que se opere 

no contexto contemporâneo, não se deve buscar na luta 
contra um já enterrado juiz boca-da-lei, mas sim contra um 
vivo e muitas vezes festejado juiz fora-da-lei10. 

A defesa de um ativismo judicial neste momento da 
história nacional e da evolução jurídico-filosófica do 
constitucionalismo pátrio é de fato imperiosa, deve ser 
defendida e aqui recebe manifestação de pleno apoio. Mas 
não a todo custo. Tal ativismo deve receber também as 
limitações aos riscos de arbitrariedades que possam gerar 

                                                      
9 Robert Alexy (2011, p. 19) apresenta “no mínimo” quatro motivos 
para o insucesso do positivismo exegético: a imprecisão da linguagem 
do Direito, os conflitos entre normas, casos sem regulação e casos 
especiais onde é possível uma decisão contrária a norma. 

10Hans  Kelsen (2009, p. 394) chega a afirmar que é valida e “autêntica” 
uma interpretação mesmo quando se situa fora da moldura normativa.  
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resultados às avessas11 do pretendido, sendo esse o grande 
contributo e o grande desafio de um pós-positivismo 
refletido para uma teoria da decisão (em especial) 
constitucional, como superação do positivismo, reafirme-
se, normativista. 
 
2.2 POSITIVISMO JURÍDICO DE VALIDADE E 
POSITIVISMO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO: 
UMA DISTINÇÃO NECESSÁRIA12 

 
Esclarecido o lugar de fala é necessário 

compreender uma separação pouco corrente na doutrina, 
mas que deve ser feita entre o positivismo jurídico de 
validade e o positivismo jurídico de interpretação.  

Assim é que, principalmente tendo em vista o 
embate sempre travado para uma teoria pura do direito13 a 
separar deste tudo que não pertença ao seu objeto, muitos 
representantes do positivismo acabaram por privilegiar o 
tratamento da questão da validade do direito em franca 
negligência à questão da interpretação. 

Nesse sentido, muito se escreveu na busca de se 
definir o conceito de direito14, mas pouco se disse acerca da 
aplicação do direito, o que leva até mesmo autores 
ferrenhos defensores do positivismo (DIMOULIS, 2006, p. 

                                                      
11 Inclusive tal situação encontra precedente na história constitucional 
estadunidense, em período que ficou conhecido como Era de Lochner, 
quando a Suprema Corte impediu edição de legislações que 
aproveitariam classes menos favorecidas com base em uma leitura 
substantiva do princípio do devido processo legal. 

12 A distinção vem de Dimitri Dimoulis (2006, p. 50) e com outras 
palavras é ressaltada por Lenio Luiz Streck (2011, p. 33 e 502) que 
indica existir em Hans Kelsen uma “cisão entre direito e ciência do 
direito” que irá determinar seu conceito de interpretação.  

13 Onde se recorda obra de mesmo nome. 

14 Onde se recorda obra de mesmo nome. 
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218) a reconhecerem “a ausência de uma teoria 
juspositivista no âmbito da interpretação” ante os poucos 
estudos a respeito. 

 
2.2.1 Os critérios definidores de um positivismo 
jurídico de validade15 

 
Conforme nos anuncia Hans Kelsen (2009, p. 01) o 

positivismo jurídico busca “única e exclusivamente16 
conhecer o seu próprio objeto”. Tal objeto, e aqui reside a 
primeira grande característica do positivismo jurídico, é 
considerado como um fato e não um como valor. O direito 
é percebido como um conjunto de fatos e permite ser 
estudado como os objetos das ciências naturais em nítida 
abstenção de juízos de valor. 

Nos alerta Ricardo Maurício Freire Soares (2010, p. 
45) que o positivismo jurídico privilegia tão somente a 
validade da norma jurídica e o faz por meio do exame de 
compatibilidade estabelecido com a norma que lhe é 
superior e que lhe dá fundamento. Assim, será válida aquela 
se produzida de acordo com o conteúdo, a competência e o 
procedimento definidos por esta17. 

Ainda acerca do positivismo jurídico de validade, ao 
lado da teoria de validade da norma jurídica e de modo 
intrínseco com essa, se encontra a teoria da validade do 
ordenamento jurídico. Assim, e novamente com Dimitri 
Dimoulis (2006, p. 113), se a norma é considerada válida 

                                                      
15 Não pretende com a expressão fazer tábua rasa da sábia distinção 
entre os planos da existência, validade e eficácia, apenas utilizando a 
expressão em respeito à denominação já corrente na matéria.  

16 Aqui novamente expressa-se a redução ao estudo positivista apenas 
ao seu âmbito da validade. 

17 Dimoulis (2006, p. 114) acrescenta ainda como condições os limites 
temporais e espaciais de validade e as regras que permitem resolver os 
casos de antinomias jurídicas. 
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conforme o acerto de sua pertença formal ao ordenamento, 
o mesmo raciocínio não se presta para a validade deste.  

Acerca do estudo da validade do ordenamento, 
verifica-se, em situação de preponderância, as teorias de 
Hans Kelsen e Herbert L. A. Hart. Trata-se de um 
momento ímpar na teorização do positivismo jurídico vez 
que, ao contrário de muitos aperfeiçoamentos do 
positivismo jurídico, trata-se de teoria que “foi ‘inventada’, 
isto é introduzida ex novo pelo próprio positivismo 
jurídico”(BOBBIO, 2006, p. 197). 

Hans Kelsen, ao tratar do ordenamento jurídico, 
lança mão da necessidade de se pressupor de forma 
hipotética a existência de uma norma fundamental 
(Grundnorm), que tem por mérito oferecer fundamento de 
validade às normas supremas do ordenamento, as quais, 
por conseqüência, funcionarão como fundamento de 
validade para as que lhe seguem. A norma fundamental é 
nesse sentido o fundamento de validade do ordenamento. 

O mestre de Viena (KELSEN, 2009, p. 222) assim 
descreve a norma fundamental: 

 
Neste sentido, a norma fundamental é a instauração 
do fato fundamental da criação jurídica e pode, 
nestes termos, ser designada como constituição no 
sentido lógico-jurídico, para a distinguir da 
Constituição em sentido jurídico-positivo. Ela é o 
ponto de partida de um processo: do processo da 
criação do Direito positivo. 
 

Outra, no entanto, é a teorização de Herbert L. A. 
Hart ao tratar da validade do ordenamento jurídico. O 
jurista lança mão de fundamentação relacionada ao 
reconhecimento, por parte dos agentes estatais, dos 
tribunais e dos particulares, acerca do direito válido em 
determinado tempo e espaço denominando tal norma de 
regra de reconhecimento.  
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Em Hart a validade do ordenamento depende de 
práticas sociais que assim o reconheçam, é questão 
empírica. Herbert L. A. Hart (2005, p.161) não encontra 
problema em fundamentar a validade do ordenamento em 
fatos sociais ou práticas de pessoas e grupos, podendo 
incluir elementos de natureza formal ou material e, apenas 
verificável, mediante observação de cada lugar e tempo. 

De forma mais detalhada, o autor indica a regra de 
reconhecimento como uma regra de segundo grau, já que 
tem por objeto os comandos diretos (que são as regras de 
primeiro grau), os quais estabelecem deveres jurídicos. A 
regra de reconhecimento não existe de forma explícita e 
deve permanecer externa ao ordenamento para assim 
permitir que cumpra os seu papel.  

Por fim18, acerca de validade no direito positivo, 
costuma- se trabalhar também na trilha de uma delimitação 
conceitual negativa, onde sobressaem as teses da separação 
entre direito e moral e direito e política, esta última menos 
usual, mas também muito oportuna em nosso contexto de 
(des)legitimação de uma jurisdição constitucional.  
 
2.2.1.1 A separação entre direito e moral 
 

O positivismo jurídico adota uma tese de absoluta 
separação entre direito e moral, sendo essa uma de suas 
principais características. A “validade de uma ordem 
jurídica positiva independe de sua concordância ou 
discordância com qualquer sistema moral” (KELSEN, 
2009, p. 76). Não é necessária para a validade de uma 
norma sua conformidade com critérios de justiça e 
correção. 

                                                      
18 Entre outros aspectos da teoria do ordenamento que poderiam ser 
expostas se encontram, certamente, as características da unidade, 
coerência e completude. Nesse sentido veja-se Noberto Bobbio (2006, 
p. 202). 
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Para os adeptos do positivismo jurídico há clara 
distinção entre valor e validade do direito, sendo aquele 
despiciendo para o encontro desta, em nítida preferência da 
forma sobre a substância. No dizer de Noberto Bobbio 
(2006, p. 131) ao tratar das características fundamentais do 
positivismo jurídico: 

 
Na linguagem juspositivista o termo “direito” é 
então absolutamente avalorativo, isto é, privado de 
qualquer conotação valorativa ou ressonância 
emotiva: o direito é tal que prescinde do fato de ser 
bom ou mal, de ser um valor ou um desvalor. 
Deste comportamento deriva uma particular teoria 
da validade do direito, dita teoria do formalismo 
jurídico, na qual a validade do direito se funda em 
critérios que concernem unicamente à sua estrutura 
formal [...]  
 

Assim, o simples fato da defesa de alguma 
vinculação da validade do direito a critérios de ordem moral 
ou valorativa, via de regra, exclui tal pensamento teórico da 
corrente juspositivista. 

 
2.2.1.2 A separação entre direito e política 
 

A separação entre direito e política, ora trazida à 
baila, muito embora também presente em muitos estudos 
da teoria positivista do direito, o é com menos frequência 
que a precedente. Aqui é preciso iniciar esclarecendo situar-
se a separação entre direito e política de modo distinto e 
menos simplista que a separação entre direito e moral. 

É necessário mencionar, e trata-se de constatação 
de certo modo clara entre os juspositivistas (DIMOULIS, 
2006, p. 106), que há uma “conexão genética entre o direito 
e a política: o direito é oriundo da política e dela depende”. 

A separação entre o direito e a política para uso 
como critério distintivo desponta, em verdade, no aspecto 



Matheus Souza Galdino  27 
 

 

conceitual. É a afirmação de que o conceito de direito 
exclui, em sua definição, referências à política, essa é a 
denominada indiferença política do juspositivismo. 

Como consequência da junção de caráter 
(normo)genético conclui-se que o dever de aplicar normas 
é de origem política, bem assim os temas tratados nas 
normas e os efeitos de sua aplicação. No entanto (e aqui a 
separação), o aplicador não pode aproveitar de tais 
naturezas para promover opções “políticas”.  

Em resumo, para o positivismo jurídico o aplicador 
do direito não pode fazer uso de opções políticas que não 
as já adotadas pelo criador das normas.  

Seguindo a linha de pensamento já adotada, o 
entendimento que sustente a junção conceitual entre o 
direito e a política fatalmente se exclui da categoria 
juspositivista. 

São as reações contra tais teorias de separação entre 
direito, moral e política19 que abrirão muitos dos espaços 
para as novas teorizações no direito inclusive, para uma 
atuação democrática na atividade cortes constitucionais nos 
termos que aqui será sustentado. 

 

                                                      
19 Naturalmente acrescido da ausência de preocupação com a 
concretização da norma conforme será exposto no item seguinte. 
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2.2.2 O positivismo jurídico de interpretação e a 
discricionariedade forte: o calcanhar de Aquiles20 
juspositivista21 

 
Mas é do positivismo jurídico de interpretação que 

sobressai o principal impulso de superação do positivismo 
normativista. As críticas ao tratamento da decisão judicial, 
especialmente ao seu caráter amplamente voluntarista, 
indicam que esta se torna um espaço interno de des-
ordenamento jurídico e des-purificação do direito. 

É como se restasse o sentimento de que os 
positivistas deixaram de lado um ponto crucial, talvez o 
mais importante em sua teoria: a prática. Assim, com 
arrimo em crítica trazida à baila por Lenio Luiz Streck ao 
tratar dos casos difíceis (2011, p. 64), quando mais 
necessitamos de orientação, o positivismo jurídico 
emudece.  

Ao tratar dos posicionamentos de dois dos 
principais autores do positivismo jurídico acerca da 
interpretação do direito, a um só momento é possível 
verificar dois importantes aspectos: a um, o total desacerto 
em criticar o positivismo jurídico de corrente que defenda a 
aplicação mecanicista da lei; a dois, a insuficiência de tal 

                                                      
20 Expressão que é referência ao ponto fraco da teoria positivista 
tomado de empréstimo da mitologia grega que em diversas obras tratou 
do herói Aquiles. O episódio que teria dado origem a expressão surgiria 
na guerra de Tróia (mais logamente obra Ilíada de Homero). Aquiles, 
filho da deusa Tétis e do rei Peleu, teria sido banhado por sua mãe nas 
águas do rio Estige para que tornasse indestrutível. Ao segurar o ainda 
bebê Aquiles pelo calcanhar sua mãe teria deixado esta única parte do 
seu corpo vulnerável e que, futuramente, ao ser transpassado na guerra 
de Tróia, permitiria a morte do héroi pela flecha de Páris. 

21 Data máxima vênia aos que consideram a norma fundamental como 
o principal problema do positivismo de validade kelseniano, aqui se 
afirma ser o “ponto fraco” de todo o positivismo normativista, a 
teorização (ou falta dela) acerca da aplicação do direito. 
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corrente teórica para uma teoria da decisão, dado o grau 
excessivo de liberdade que outorga ao aplicador. 

 
2.2.2.1 As propostas de Kelsen e Hart e o problema da 
discricionariedade (arbitrariedade) judicial. Uma 
decisão entre “molduras” e “penumbras” 

 
Hans Kelsen em poucos momentos de sua obra se 

refere a uma teoria da interpretação e, quando o faz, a 
exemplo de sua Teoria Pura do Direito (2009, p. 387), 
parece negligenciar-lhe importância despertando inúmeras 
criticas não apenas de adversários teóricos. 

O professor de Viena apresenta-nos a metáfora da 
moldura, criada pela norma jurídica, dentro da qual deve ser 
exercida a competência do intérprete na concretização da 
norma superior. Dentro da moldura criada pela norma o 
aplicador possui várias alternativas, cabendo a ele, em ato 
de (pura) vontade escolher a que será adotada. 

A concepção de moldura não se circunscreve a 
decisão judicial. Trata-se de uma sucessiva concretização 
desde as normas constitucionais, passando pelas 
autoridades competentes imediatamente inferiores até o 
aplicador que deverá concretizar a norma dentro da 
moldura estabelecida pela norma superior. 

Sustenta assim que a aplicação do direito possui 
duplo caráter: cognitivo e volitivo. Cognitivo, por meio do 
conhecimento das opções que se enquadrem dentro da 
moldura da norma, e volitivo, por meio de ato de vontade 
onde a autoridade competente escolhe uma dentre as 
possíveis opções de que dispõe. Nas palavras do autor: 

 
 [...] na aplicação do Direito por um órgão jurídico, 
a interpretação cognoscitiva (obtida por uma 
operação de conhecimento) do Direito a aplicar 
combina-se com um ato de vontade em que o 
órgão aplicador do Direito efetua uma escolha 
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entre as possibilidades reveladas através daquela 
mesma interpretação cognoscitiva. (KELSEN, 
2009, p. 394) 
 

Em outra passagem (KELSEN, 2009, p. 393) é 
ressaltada de modo definitivo a liberdade do julgador 
dentro da moldura normativa22 ao afirmar que “a produção 
do ato jurídico dentro da moldura da norma jurídica 
aplicanda é livre, isto é, realiza-se segundo a livre apreciação 
do órgão chamado a produzir o ato”. 

Em Herbert L. A. Hart, apesar de um estudo mais 
aprimorado23 da matéria, também não se encontra uma 
completa teoria da interpretação24. O autor crítica a 
insuficiência de posições de extremo formalismo ou de 
extremo antiformalismo (ceticismo) para a atividade do 
aplicador do direito. Para o professor, o grau de incerteza 
presente na linguagem humana não permite que em todos 
os casos (muito embora para alguns seja possível) se 
encontre facilmente uma decisão que se subsume à norma. 

Em sua teoria, Hart lança mão do conceito de 
“textura aberta do direito”25 (2005, p. 137) para justificar a 
existência de casos difíceis (hard cases) em contraposição aos 
casos de fácil solução. Naqueles, o aplicador, estando em 
uma “área de penumbra”26 não possuiria uma única decisão 

                                                      
22 Isso sem adentrarmos em comentário de trecho onde Kelsen (2009, 
p. 394), ao nosso entender, ultrapassa até a “moldura” da 
discricionariedade para o terreno de uma teoria-pura-da-arbitrariedade, 
ao afirmar que é valida e “autêntica” uma interpretação mesmo quando 

se situa fora da moldura normativa. 

23  Objetivo indicado expressamente pelo autor e, sem dúvida, 
alcançado. 

24 Adrian Sgarbi (2006, p. 130) nos indica a intenção do autor, como a 
de “fornecer informações essenciais para a compreensão dos 
problemas da linguagem do direito”. 

25 Como um reflexo da incerteza da linguagem humana já referida. 

26 Gerada pela textura aberta do direito. 
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correta a estabelecer, podendo exercer um poder 
discricionário na escolha da decisão a ser tomada, momento 
em que “cria” judicialmente o direito. Assim dispõe o 
autor: 

 
Em qualquer sistema jurídico deixa-se em aberto 
um vasto e importante domínio para o exercício do 
poder discricionário pelos tribunais e por outros 
funcionários, ao tornarem precisos padrões que 
eram inicialmente vagos, ao resolverem as 
incertezas das leis ou ao desenvolverem e 
qualificarem as regras comunicadas, apenas de 
forma imperfeita, pelos precedentes dotados de 
autoridade. (HART, 2005, p. 149). 
 

A teoria hartiana, muito embora diminua a penumbra 
presente na teoria kelseniana da interpretação (se é que se 
pode sustentar a existência de tal teoria), de modo algum 
alcança tornar sua aceitação um easy case. Críticas muito 
parecidas às dirigidas a teoria de Hans Kelsen podem lhe 
ser direcionadas, vez que muitas questões semelhantes 
ficam sem uma resposta (correta)27. Não há métodos ou 
critérios que permitam controlar a liberdade do aplicador. 
Não há indicação de critérios para se diferenciar os casos 
fáceis dos casos difíceis. Não fica explícita a posição 
juspositivista sobre os casos fáceis entre muitas outras 
questões que podem ser postas. 

De modo geral, o positivismo jurídico de 
interpretação atravessa o século XX entre dois extremos do 
exegetivismo ao normativismo. Parte-se de uma aplicação 
do juiz boca-da-lei para a aplicação da lei boca-do-juiz. De tais 
extremos, decerto que o primeiro deles já tende a ser visto 
como superado no momento jurídico atual, estando o 
último em tamanha ascensão que, para alguns, até soa 

                                                      
27 No sentido do texto também nos afirma Dimitri Dimoulis (2006, p. 
216). 
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heróico ser assim considerado, muito embora por vezes 
(atecnicamente) se apresentem como pós-positivistas. 

Indubitavelmente os extremos indicados são 
prejudiciais para o direito28 devendo apresentar-se solução 
teórica que dê ao aplicador do direito uma liberdade 
suficientemente ampla para que possa solucionar de forma 
adequada os casos que lhe são apresentados, mas 
suficientemente reduzida para proibir-lhe que dê uma 
solução inadequada ao caso.  

Eis o maior desafio para uma teoria da decisão 
neste período da evolução e que, conforme aqui 
sustentado, não restou resolvido pelo positivismo jurídico 
normativista, muito pelo contrário.  

Difícil desafio? Mas não podemos mais pensar que 
é possível compreender uma sociedade cada vez mais 
complexa de forma simplificada. 

 
2.2.2.2 O intérprete positivista entre a voluntas legis e 
a voluntas legislatoris: O aprisionamento ao 
paradigma sujeito-objeto 
 

Ponto imprescindível à construção do raciocínio 
proposto, e reconhecido como momento onde “começa a 
problemática central da teoria jurídica da interpretação” 
(ENGISCH, 2004, p. 170), é o estudo sob “qual deve ser o 
escopo da interpretação jurídica” , a qual, em longa 
contenda positivista, se polariza entre: a) os que defendem 
como resposta a busca da vontade do legislador 
(subjetivistas); b) e os que defendem como resposta a busca 
da vontade da lei (objetivistas). 

Tal questão deve ser historicamente considerada 
com o olhar fixo sobre as relações entre as diferentes 
funções do Estado ao longo do tempo. Assim, de forma 

                                                      
28 Fato inclusive salientado muito bem pelo próprio Herbert L. A. Hart 
(2005, p. 143), mas deixado sem solução satisfatória em sua obra. 



Matheus Souza Galdino  33 
 

 

ainda mais específica, deve-se olhar para a posição que a 
função judicial assume ou deve assumir diante de um texto 
normativo. 

A teoria subjetivista, cronologicamente anterior, 
surge como resultado da prevalência do legislativo sobre o 
judiciário a permitir uma preponderância do historicismo 
sobre o racionalismo (LARENZ, 1997, p. 39). Nesse 
sentido a busca pela voluntas legistatoris é consequência lógica 
do conceito de democracia vigente nesse período, ao dar 
privilégio à vontade histórica do legislador enquanto 
legítimo representante do povo. 

Com Ricardo Maurício Freire Soares (2010, p. 94), 
ao traçar um perfil do pensamento subjetivista, podemos 
afirmar que para tal corrente a “interpretação deve verificar, 
de modo retrospectivo, o pensamento do legislador 
estampado no modelo normativo” e nada mais. 

A teoria objetivista, tendência prevalecente sobre a 
anterior na atual quadra da história, defende a 
desvinculação da atividade interpretativa da vontade do 
criador do texto normativo, ou novamente com Karl 
Engisch (2004, p.172), defende que “com o acto legislativo, 
dizem os objectivistas, a lei deprende-se do seu autor e 
adquire uma existência objectiva. O autor desempenhou o 
seu papel, agora desaparece e apaga-se por detrás da sua 
obra”. 

Entre os diversos argumentos na defesa da teoria 
objetivista um deles, no dizer de Karl Larenz (1997, p. 43), 
granjeou muitos adeptos, a necessidade da adequação 
efetiva de uma proposição jurídica às circunstâncias “sob as 
quais ela deva vir a ter a sua vigência”. Nesse sentido 
novamente com o autor, dado que essas circunstâncias 
variam com o tempo, a interpretação da proposição jurídica 
tem também de adaptar-se a tais alterações e ser sempre 
“referida à actualidade”. 

Dissertando sobre os objetivistas, arremata, com a 
clareza que lhe é peculiar, Karl Engisch (2004, p. 173): 
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As novas disposições legais reflectem sobre as 
antigas o seu sentido e modificam-nas. Mas não é 
só uma mudança no todo do Direito que arrasta 
atrás de si, como simpatia, o Direito preexistente: 
também o fluir da vida o leva atrás de si. Novos 
fenômenos técnico, econômicos, sociais, políticos, 
culturais e morais têm de ser juridicamente 
apreciados com base nas normas jurídicas 
preexistentes. 
[...] Não pode ser nossa tarefa deixarmos o presente 
com seus problemas e retrocedermos anos ou 
décadas para entrar no espírito de um legislador 
que propriamente não nos interessa já. 

 
A teoria objetivista ganhou força durante todo o 

século XX à medida que foi sendo verificada, inclusive 
dentro do próprio positivismo, tratar-se de um mito a antes 
festejada onipotência do legislador, que agora perde sua 
(oni) potência para uma maior autonomia do judiciário, na 
busca por interpretar objetivamente a lei no momento de 
sua aplicação, a fim de fazer justiça para o caso concreto 
(LACOMBE, 2003, p. 133).   

Em que pesem a relevância dos argumentos e o 
peso dos defensores da corrente objetivista é preferível 
entender que foram úteis para a atividade interpretativa 
tanto uma como outra teoria. 

A defesa pela vontade do legislador permite(iu), em 
muitos casos, limitar o risco de abuso do judiciário 
(ENGISCH, 2004, p. 181) bem como se reverte(u) em 
função estabilizadora da ordem jurídica. Por outro lado, a 
defesa pela vontade da lei permite(iu) ao intérprete a 
investigação das condições e dos valores que circundam o 
caso concreto e a época de sua ocorrência, bem como se 
reveste(iu) de função renovadora e atualizadora da ordem 
jurídica (SOARES, 2010, p. 94).  
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De derradeiro, deve-se salientar que ambos os 
posicionamentos, presos no positivismo jurídico e por isso 
neste espaço retratados, não passam pela filtragem da 
virada linguístico-ontológica (vide item 3.2 abaixo) ocorrida 
no século XX que (entre as outras reflexões que propiciou) 
permite a redefinição da posição do intérprete, agora daisen 
(ser-aí) e longe do aprisionamento ao paradigma sujeito-
objeto no qual se encontram as teorias subjetivistas e 
objetivistas.  

Referida virada linguístico-ontológica, pela 
importância que desempenha para os fins destas linhas, 
receberá tratamento específico mais adiante. 
 
2.3 O POSITIVISMO E A JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL: DO POSITIVISMO 
TRADICIONAL-EXEGÉTICO AO POSITIVISMO 
NORMATIVISTA. O ANÚNCIO DE UM CISMA 
DEMOCRÁTICO 

 
A interpretação constitucional seguiu o mesmo 

destino das concepções jurídico-teóricas do contexto em 
que foi realizada. Nesse sentido as interpretações 
constitucionais do período positivista-exegético foram 
fortemente marcadas pelo “culto ao texto” e pela a 
“supervalorização da lei” e do “procedimento lógico-
silogístico do aplicador” (SOUZA NETO, 2002, p. 71)29.  

Sobre forte influência do pensamento liberal a 
teoria (originária) da separação dos poderes fundamentava 
democraticamente a metodologia positivista tradicional 

                                                      
29 Na Alemanha, v. g., chegou-se a negar qualquer diferença entre 
interpretação constitucional e interpretação infraconstitucional. Nos 
Estados Unidos verificamos a legitimação da jurisdição constitucional 
no contexto positivista-exegético por meio das teorias interpretativistas 
e textualistas que negam veementemente, estas mais que aquelas, 
qualquer a atividade construtiva do intérprete. 
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com a separação entre política e direito. A neutralização 
política do poder judiciário evitava a acumulação indevida 
de poderes que poderia provocar arbitrariedades ante a 
inexistência de freios ou contrapesos. 

Da mesma forma que o positivismo-tradicional, a 
concepção de jurisdição constitucional que lhe é 
contemporânea acreditava em um direito positivo completo 
e coerente em que não existissem vaguezas, ambiguidades, 
conflitos ou ausências de normas para a regulação de cada 
caso concreto. Em verdade, pensava-se, que todas as 
situações alcançariam uma previsão legislativa anterior pela 
divindade onipotente do legislador. 

A compatibilização entre interpretação 
constitucional e democracia se apresentava teoricamente 
bastante clara e simples vez que, havendo leis previamente 
(auto)produzidas democraticamente, por representantes 
eleitos do povo, não poderia o juiz operar construtivamente 
e de modo solipsista, devendo ser apenas a boca-da-lei que 
é a vontade geral e coletiva. No contrário, restariam 
maculados os princípios da separação dos poderes, da 
segurança jurídica e o próprio conceito de democracia 
vigente à época. 

Ademais, deve-se ressaltar com Daniel Sarmento 
(2009, p.13), que, neste período, o conceito de jurisdição 
constitucional ainda se encontrava em formação, vez que, 
no velho continente, prevalecia “uma cultura jurídica 
essencialmente legicêntrica, que tratava a lei editada pelo 
parlamento como a fonte principal - quase como a fonte 
exclusiva - do Direito, e não atribuía força normativa às 
constituições”. 

No entanto, conforme já sustentado, o positivismo 
exegético não suportou o peso dos seus críticos, inclusive 
do próprio positivismo (agora normativista). Assim, a 
prática judicial apresentou para a teoria positivista 
tradicional a inegável e constante presença de lacunas, 
obscuridades e antinomias do direito bem como um 
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dinamismo e uma complexidade da vida social que 
impossibilitaram a sustentação de um positivismo 
tradicional fundado na onipotência do legislador e do papel 
meramente silogístico da atuação judicial. 

Registre-se que a evolução histórica30, durante essa 
transição (entre positivismos), logrou o aperfeiçoamento da 
força normativa da constituição, e, para os países 
partidários do civil law, a própria criação e disseminação do 
controle concentrado de constitucionalidade por meio da 
pena de grandes teóricos do positivismo normativista e 
entre eles, novamente, Hans Kelsen.. 

O mestre de Viena, nas palavras de Dirley da Cunha 
Jr. (2008, p. 275), “determinou o nascimento do controle 
‘concentrado’ de constitucionalidade das leis, com a 
atribuição da jurisdição constitucional a um único órgão 
judiciário, com exclusão dos demais [...]”. 

O sistema proposto pelo jurista tratar-se-ia de 
atribuir a um Tribunal uma atividade de “legislação 
negativa” onde não seriam julgadas pretensões concretas, 
mas apenas a compatibilidade abstrata entre uma lei e a 
Constituição. 

Kelsen, a pedido do governo austríaco, apresentou 
a idéia em um projeto à elaboração da Constituição que 
acabou promulgada em 1920. Em pouco tempo, em 
especial após a Segunda Guerra Mundial, o controle 

                                                      
30 Em Dirley da Cunha Jr (2008, p. 258) lemos que “o controle de 
constitucionalidade não nasceu de um ato genial de um só homem. Ele 
é o resultado de um paulatino processo de amadurecimento através de 
anos de história”. O renomado jurista nos leva até a antiguidade 
clássica, “em especial à civilização ateniense”, onde se distinguia entre 
os nómoi (leis constitucionais da época) e o pséfisma (leis ordinárias). 
Na continuidade há passagens obrigatórias pela idade Média com a 
concepção de superioridade do direito natural e pela doutrina de Sir 
Edward Coke, até alcançar como ápice o célebre case Marbury v. 
Madison que trouxe em definitivo as bases do judicial review 
estadunidense. 
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“austríaco” foi adaptado e aperfeiçoado na constituição de 
diversos países europeus. 

Indiscutivelmente, o surgimento e aperfeiçoamento 
da jurisdição constitucional provocou, ao menos em uma 
concepção preliminar, um abalo na então vigente 
concepção de democracia e nos tão caros entendimentos da 
separação dos poderes31 e da segurança jurídica. 

A jurisdição constitucional de então traz, como 
consequência, um freio à vontade majoritária expressa nos 
textos legislativos e não está sujeita a um contrapeso que 
lhe seja correspondente.  

Recorde-se que, conforme acima indicado (item 
2.2.2.1), para Kelsen a atividade judicial não envolve apenas 
uma atividade cognitiva, mas envolve também (e 
sobretudo) uma atividade volitiva, onde cai por terra a 
distinção clássica entre razão e vontade como atributos 
diferenciadores do judiciário e do legislativo. 

E diante disso, juntamente com Souza Neto (2002, 
p. 128), é possível questionar: “Como legitimar a declaração 
de inconstitucionalidade de uma norma produzida por um 
legislativo eleito, se o tribunal opera construtivamente? 
Tratam-se de dois atos de vontade e não um ato de vontade 
e outro de cognição.” 

Do ponto de vista democrático, para a concepção 
então vigente, salta aos olhos uma patente ilegitimidade e 
usurpação do poder popular que não mais está sujeito 
somente às normas auto-impostas, mas também à vontade 
judicial criada no (seu) caso concreto e à revogação 
legislativa (das mesmas leis auto-impostas) por um Tribunal 
Constitucional que opera construtivamente. 

O positivismo normativista, nesta senda, dota o 
mundo Europeu de instrumento que já provoca mudanças 
na atuação Estatal, e, mais do que isso, prepara o caminho 

                                                      
31 No sentido do texto novamente Souza Neto (2002, p.126), inclusive 
colacionando o tratamento do próprio Hans Kelsen acerca do tema. 
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para a atuação da jurisdição constitucional no Segundo pós-
guerra, onde um Tribunal Constitucional poderia vir a ser 
chamado a atuar não apenas como legislador (positivo 
mesmo), mas até mesmo como um constituinte.  

Neste ínterim é inegável a constatação de que a 
construção teórica normativista da inevitabilidade da 
discricionariedade judicial provocou um forte cisma na 
democracia, na separação dos poderes e na segurança 
jurídica32 por conta de uma teoria da decisão (ou ausência 
desta) nos moldes que propôs seu pensamento. 

A ausência de controlabilidade e de racionalização 
da atividade construtiva dos tribunais é a carência teórica 
que se transmuda em mola-propulsora do pensamento 
jurídico então por vir. É o que se segue. 

                                                      
32 Muito percuciente é a admoestação de Claudio Pereira de Souza 
Neto (2002, p. 129) acerca do comprometimento da segurança jurídica 
em Hans Kelsen, nas palavras do autor: “Quando o magistrado julga o 
caso concreto, está apreciando um fato ou um ato que ocorreu no 
passado. No entanto, como ele opera construtivamente, a norma 
aplicável ao caso será sempre elaborada posteriormente à realização do 
fato apreciado. [...] No tocante a esse tema, pode-se, portanto, concluir 
que, se o juiz possui o poder discricionário de estabelecer a norma 
aplicável ao caso concreto, através de um ato de vontade, os cidadãos 
não mais estão ‘ao abrigo das instituições’, mas à mercê dos 
homens/juízes”. 



3  
Pós-positivismo, 
hermenêutica e 
neoconstitucionalismo  

 
 
 
O fenômeno da positivação é, no dizer de Ricardo 

Maurício Freire Soares (2011, p. 42), “expressão palmar da 
modernidade jurídica” esta que, ao entrar em colapso33, o 
leva consigo e cede lugar aos elementos da pós-
modernidade. 

Como marco temporal que se queira localizar a 
ruptura jurídico-teórica sob comento costuma-se34 associar 
o fim da Segunda Guerra Mundial, que teria, neste aspecto, 

                                                      
33 Do mesmo autor confira-se o princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana (SOARES, 2010, p. 53), onde a crise da 
modernidade encontra consubstanciado estudo jurídico-filosófico 
indispensável ao conhecimento aprofundado de tema tão caro ao atual 
momento da pesquisa jurídica nacional. 

34 No sentido do texto entre outros, Daniel Sarmento (2009, p. 14), 
Luis Roberto Barroso (2009, p. 327) e Lenio Streck (2012, p. 37). 



Matheus Souza Galdino  41 
 

 

funcionado35 como o estopim da reviravolta contra o 
pensamento jurídico então vigente.  

A percepção de que, sob o manto de leis 
formalmente válidas e de aplicações concretamente livres, 
as maiorias políticas poderiam provocar o desfacelamento 
das garantias mínimas da existência humana, a comunidade 
jurídico-filosófica da época passou a refletir sobre 
imprescindível mudança teórica. 

Conforme nos anuncia Luis Roberto Barroso (2004, 
p. 325), após a Segunda Grande Guerra “a idéia de um 
ordenamento jurídico indiferente a valores éticos e da lei 
como estrutura meramente formal, uma embalagem para 
qualquer produto, já não tinha aceitação no pensamento 
esclarecido”. 

Na teoria jurídica a transição para o programa pós-
moderno abre espaço para diversas reflexões, muitas delas, 
e por todas Ronald Dworkin (2010, p.35), com o fim de 
“lançar um ataque geral contra o positivismo”.  

Tais teorias implicarão em alterar definitivamente o 
panorama jurídico vigente onde, para alguns36 (não todos 
reafirme-se), não há mais espaço para os ideais positivistas 

                                                      
35 Saliente-se que utilizar, como marco temporal, a Segunda Guerra 
mundial não significa entender, em abono ao entendimento de Dimitri 
Dimoulis (2006, p. 258), que a bárbarie ocorrida durante a Segunda 
Grande Guerra tenha sido consequência ou mesmo omissão do 
pensamento positivista. Trata-se apenas como afirmado, de um marco 
material de reflexão sobre a necessidade de uma modificação do 
paradigma jusfilosófico vigente ante a insuficiência (em muitos) 
despertada, em especial nos campos da discricionariedade do aplicador 
da norma, da (des)necessidade de aproximação entre direito e faticidade 
(com relação à moral e à política) e de uma teoria das fontes sociais a 
(des)prezar uma normatividade princípiológica, mormente quando 
ausente expressamente das regras infraconstitucionais. 

36 Deve-se ressaltar que, conforme anota Dimitri Dimoulis (2006, 
p.132), o debate sobre as diversas correntes positivistas permanece 
muito rico e atual, sobretudo na defesa de sua força, muito embora 
reconhecidamente de menor repercussão no Brasil. 
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em quaisquer de suas vertentes e estaria em plena 
construção uma corrente teórica não positivista, genérica, 
difusa que por muitos é nomeada, ainda que 
provisoriamente, de pós-positivismo. 

Nesse sentido se propõe analisar em que direção 
caminha essa corrente jusfilosófica em formação e que, no 
Brasil é denominada de pós-positivismo (item 3.1). Em 
seguida verificar-se-ão as bases filosóficas (item 3.2) que, 
surgindo no século XX, deram novos aportes teóricos às 
ciências sociais não podendo por sua importância e 
magnitude restar esquecidas pelo direito. Por fim, serão 
expostos os impactos na jurisdição constitucional (item 3.3) 
de todo o contexto apresentado e como isso anuncia um 
caminho por uma democratização do debate constitucional 
(item 3.4). 

 
3.1 O QUE É(SÃO) O(S) PÓS-POSITIVISMO(S)? 
POR QUE NÃO SE PODE ESQUECER O QUE SE 
BUSCA SUPERAR E O RISCO DE SE CAMINHAR 
PARA O LADO OPOSTO 
 

Muito complexa e sempre sujeita a equívocos é a 
busca por se definir algo cuja definição mesma se encontra 
ainda em construção. Nesta categoria certamente podemos 
incluir o pós-positivismo, o qual desde sua nomenclatura já 
é objeto de controvérsias37.  

Tal afirmação, todavia, não nos impede, ao menos 
em linhas gerais e nos limites dos atuais dos avanços 
doutrinários acerca do tema, de traçar singelas bases gerais 
por onde se entende que deve circundar o conceito em 

                                                      
37 Conforme acima sublinhado, Dimoulis (2006, p. 50) entende 
preferível a utilização do termo “antipositivismo” frente ao uso 
corrente no Brasil do termo pós-positivismo, ao entender que há uma 
desvantagem cognitiva com base no critério da sucessão cronológica 
que chega a entender inexistente. 
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discussão, o que se apresenta suficiente aos limites deste 
trabalho. 

Assim é que o conceito de pós-positivismo deve ser 
buscado essencialmente na percepção de seus teóricos 
acerca das insuficiências e conceituações próprias do seu 
oponente, o positivismo que se propõe a superar, mas, 
decerto sem desprezar os avanços por este empreendidos.  

Conforme sustentado acima, muito do que foi 
defendido pelo positivismo teve seu lugar na história e 
cumpriu com uma função, deixando ainda um grande 
legado teórico e prático para a posteridade, bem como, até 
mesmo suas insuficiências permitiram impulsionar a 
evolução do direito até a posição em que ele hoje se 
encontra. Neste sentido, novamente com Luis Roberto 
Barroso (2004, p. 328), o pós-positivismo “inicia sua 
trajetória guardando deferência relativa ao ordenamento 
positivo, mas nele reintroduzindo as ideias de justiça e 
legitimidade”. 

Principalmente no campo da interpretação é 
imprescindível modificar o (incipiente) entendimento 
positivista, nesta senda, conforme já se tem sustentado, o 
pós-positivismo deve procurar apresentar perspectivas 
teóricas e práticas que ofereçam soluções para a 
concretização do direito. 

E aqui se pede vênia para reafirmar, temendo soar 
repetitivo (remete-se o leitor ao item 2.1 supra), travar-se a 
luta pós-positivista contra o positivismo normativista, não 
devendo mais se buscar, nesse momento da história, a 
derrota de um já inexistente juiz boca-da-lei, típico do 
positivismo exegético, muito pelo contrário. Tal 
compreensão é imprescindível, sob pena de se tomar um 
perigoso (e festejado) atalho na contramão da teoria 
jurídica. 

Do positivismo busca-se a superação da decisão 
judicial como um momento de pura-vontade do intérprete 
que, entre as “molduras” (KELSEN, 2009) ou 
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“penumbras” (HART, 2005) normativistas, escolhe a 
solução que livre, pessoal e incontrolavelmente entende ser 
seu desejo. 

É assim, no âmbito da aplicação do direito, 
sobretudo na luta contra essa já sustentada 
discricionariedade (em sentido forte) outorgada ao 
intérprete pelo positivismo jurídico normativista de matriz 
kelseniana-hartiana, que devem se concentrar a maior parte 
dos esforços da teoria pós-positivista. 

Outras preocupações também devem estar 
presentes na conceituação esperada de um pós-positivismo 
que pretenda de fato superar as insuficiências positivistas.  

Nesse sentido, principalmente ante os clamores 
doutrinários do Segundo Pós-Guerra, também é preciso 
reavaliar a tese das fontes, uma das principais características 
positivistas na distinção de outras correntes teóricas 
conforme nos anuncia Dimitri Dimoulis (2006, p. 78). Na 
teoria das fontes é preciso (re)questionar: “somente o 
direito positivo é direito”?, para assim revisitar as relações 
entre direito e moral.  

Na pós-modernidade é necessária uma teoria do 
direito que reencontre com os valores que rejeitou, no 
contrário, será aquela rejeitada por perder seu valor como 
teoria. 

Por fim, não devem ser desconsiderados os 
importantes avanços do século XX no campo da filosofia, 
em especial o giro linguístico-ontológico, que, com fortes 
impactos sobre a hermenêutica, mudou por completo a 
compreensão da relação sujeito-objeto para um modo 
incompatível com a visão juspositivista. 
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3.1.1 Reflexões entre a faticidade e a validade: As 
contribuições de Jurgen Habermas e Ronald Dworkin 
para a releitura das relações entre direito e moral no 
pós-positivismo 
 

Seguindo o esquema acima proposto, mas apenas 
por uma questão de princípio38 invertendo a ordem de 
tratamento da matéria vejamos como deve se configurar 
uma teoria das fontes que se queira apresentar pós-
positivista. 

 O contexto em que são construídas e 
desenvolvidas as teorias positivistas é marcado por uma 
construção sociológica de uma sociedade, no dizer de 
Jurgüen Habermas (2012, p. 70), “descentrada, diferenciada 
funcionalmente e que se compõe de muitos sistemas que 
tendem a se separar”. Todo o empreendimento de uma 
purificação do Direito acabou por buscar um isolamento 
deste enquanto sistema. 

Segundo Jurgüen Habermas (2012, p. 71), em 
amparo teórico que, passando por Karl Marx e Husserl 
alcança seu ponto mais “sistematizado” em Luhmann, essa 
sociedade “estilhaçada policentricamente” é o resultado das 
mudanças de perspectivas levadas a cabo pela economia, 
para a qual “o direito perde sua posição-chave na estratégia 
teórica”. Como consequência, verifica-se, entre os muitos 
sistemas, o direito, que sobre uma perspectiva funcional, 
fecha-se como um sistema autônomo e “autopoiético”. 

Muito percuciente a esse respeito o que nos traz 
Ricardo Maurício Freire Soares (2010, p. 48), no sentido de 
que “o sistema autopoiético é autônomo por que o que 
nele se passa não é determinado por nenhum componente 
do meio circundante, mas por sua própria organização 
sistêmica”.  

                                                      
38 Parafraseando obra de mesmo título. 
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Um trecho de um autor positivista nos permite 
compreender como se traduziu o isolamento “sistemático” 
do direito nesta corrente justeórica, para esse fim e por 
todos vejamos o que nos traz Dimitri Dimoulis (2006, 
p.130): 

A definição dada pelo PJ strictu sensu ao direito 
válido se baseia no reconhecimento exclusivo de 
normas postas pelo legislador reconhecido para 
tanto em determinado espaço e momento histórico, 
excluindo interferência conceituais oriundas da 
moral, da política, dos costumes sociais, das regras 
de cortesia, da religião e de qualquer sistema 
normativo de outra origem, natureza, finalidade 
conteúdo e valor[...] 
Dessa forma, afirma-se a pela e absoluta 
independência conceitual do direito em relação aos 
demais sistemas normativos. 

 
Novamente com Jurgüen Habermas (2012, p. 73) é 

possível dizer que o sistema jurídico “é desengatado de 
todos os demais sistemas de ação” o que o desliga “de 
todas as relações internas com a moral e com a política”. 
Nesse sistema, o direito precisa deduzir sua validade apenas 
a partir do direito vigente lançando fora quaisquer 
pretensões de legitimidade que ultrapassem esse nível.  

No dizer de Lênio Luiz Streck (2011, p. 456) o 
positivismo permite que se opere uma cisão entre validade 
e legitimidade “sendo que as questões da validade seriam 
resolvidas por uma análise lógico-semântica dos enunciados 
jurídicos, ao passo que os problemas de legitimidade – que 
incluem uma problemática moral – deveriam ficar sob os 
cuidados de uma teoria política...”.  

Um legítimo pós-positivismo jurídico precisa 
(re)enfrentar a legitimidade no direito (re)valorizando as 
relações do direito com a moral. Para esse fim Jürgen 
Habermas apresenta-nos sua proposta. 
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3.1.1.1 Relação de diferenciação e complementaridade 
entre direito e moral  

 
A teoria habermasiana acerca da relação entre 

direito e moral é decerto um momento ímpar de sua teoria 
do direito. O autor, ao amparo do desenvolvimento 
histórico já desenvolvido em seus escritos, bem como na 
própria obra Direito e Democracia, nos capítulos que 
antecedem o tratamento da matéria, alerta acerca do abalo 
dos fundamentos de um engate vigente até o século XIX, 
onde as doutrinas do direito natural ainda se refletiam em 
um (único e uniforme) ethos da sociedade global. 

Segundo o autor (2012, p.43), em tal período, se 
encontra cristalizada o modelo da sociedade tradicional 
cujo complexo de convicções afirma um tipo de validade 
revestida do poder factual, “no modo de uma autoridade 
ambivalente que vem ao nosso encontro de forma 
impositiva”. Instituições detentoras de poder com uma 
força de convicções aglutinadoras, totalmente subtraídas à 
problematização. 

Em tal modelo de sociedade todos os domínios da 
vida social encontram-se referidos a um conjunto de 
valores (em regra religiosos ou míticos) que dão sentido as 
ações e interpretações de todos os membros da 
comunidade (NOBRE, 2008, p. 15) de modo único e geral. 

Nesse sentido e implicando diretamente no direito, 
as “sanções impostas pelos homens são secundárias: elas 
apenas vingam transgressões contra uma autoridade 
cogente e obrigatória que vem antes dela” (HABERMAS, 
2012, p.43). A idéia que subordina o direito positivo ao 
direito natural é própria dessa sociedade. 

Mas no que Jurgen Habermas (2012, p. 129) 
interpreta como “racionalização do mundo da vida”, tal 
engate se rompe e tal sociedade se torna complexa. 
Segundo o autor (2012, p.128): 
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Nas doutrinas do direito natural clássico, 
especialmente o aristotélico, vigente até o século 
XIX, e do direito natural cristão, transformado por 
Tomás, ainda se reflete um ethos da sociedade 
global que perpassa as camadas da população, 
interligando as diferentes ordens sócias. 
[...] 
No impulso do desenvolvimento que eu interpreto 
como racionalização do mundo da vida, esse engate 
é rompido. As tradições culturais e os processos de 
socialização são os primeiros a caírem sob a pressão 
da reflexão, de tal modo que eles gradativamente 
passam a ser tema dos próprios atores. 

 
Dessa sociedade (pós-racionalização do mundo da 

vida), agora complexa, pluralizada, profanizada e cada vez 
mais diferenciada, as ordens normativas buscam manter-se 
sem as garantias meta-sociais de antanho. É nesse contexto 
que vai surgir toda a relação de diferenciação e 
complementação recíproca entre o direito positivo e a 
moral autônoma. 

Aqui Jürgen Habermas inclui a teorização sobre a 
diferenciação entre direito e moral, até então inexistente. 
Na forma da teoria habermasiana, o direito e a moral 
simultaneamente se diferenciaram do “ethos da sociedade 
global” (2012, p. 141), “no qual o direito tradicional e a 
ética da lei ainda estavam entrelaçados entre si”. 

Ambos, direito e moral, assumem fardo semelhante 
em tal contexto social: “ordenar legitimamente relações 
interpessoais e coordenar entre si ações servindo-se de 
normas justificadas”, mas sob ângulos diferentes. 

Assim é que, na teoria do autor, há um princípio 
denominado “princípio do discurso” (D) que se refere a 
normas de ação em geral se ramificando em normas morais 
e jurídicas. 

Segundo o princípio D, “são válidas as normas de 
ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o 
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seu assentimento, na qualidade de participantes de 
discursos racionais”. Desse princípio geral do discurso 
decorrem as especificações em princípio moral e princípio 
da democracia. E aqui é estudada a diferenciação entre 
direito e moral que, antecipe-se, ocorre sem qualquer 
subordinação entre os ambos. 

O princípio moral resulta da especificação para 
normas de ação que só podem ser justificadas sob o ponto 
de vista da consideração simétrica dos interesses dos atores. 
Por outro lado, o princípio da democracia resulta da 
especificação para normas de ação que surgem na forma do 
direito e que podem ser justificadas com o auxílio de 
argumentos pragmáticos, ético-políticos e morais, e não 
apenas por esses últimos. 

Nas palavras do autor (2012, 142): 
 
Pois o princípio moral resulta de uma especificação 
do princípio geral do discurso para normas de ação 
que só podem ser justificadas sob o ponto de vista 
da consideração simétrica dos interesses. O 
princípio da democracia resulta de uma 
especificação correspondente para tais normas de 
ação que surgem na forma do direito e que podem 
ser justificadas com auxilio de argumentos 
pragmáticos, ético-políticos e morais – e não 
apenas com o auxílio de argumentos morais. 
 

A especificação dos argumentos indicados como 
integrantes a cada especificação facilitará a compreensão 
deste momento necessário ao raciocínio da distinção.  

São considerados para o autor argumentos 
pragmáticos (portanto submetidos a justificação do 
princípio da democracia) aqueles que interferem na busca 
de meios apropriados para a realização de objetivos e fins já 
determinados, onde estão em jogo uma escolha 
fundamentada em técnicas, estratégias, prognoses etc. 
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São considerados argumentos ético-políticos 
(portanto também submetidos a justificação do princípio da 
democracia) aqueles onde as próprias objetivos e fins são 
objeto de discussão a fim de decidir sobre o que se quer 
realmente. 

Por fim, acerca dos argumentos morais, estes 
justificam normas de ação sob o ponto de vista da 
consideração simétrica dos interesses. Cada participante 
pode assumir a perspectiva de todos os outros. 
Independente da norma de ação a seja aplicado, os 
argumentos morais irão defender uma justiça onde todos 
(generalização que lhe é imanente) possam querer que a 
norma seja seguida por qualquer pessoa. 

A fim de explicar o modo como ocorre essa 
aplicação dos argumentos morais a ambos os princípios 
conforme acima ressaltado pelo próprio autor, mas 
alterando a ordem que se encontra disposto em sua obra 
por fins didáticos, deixa-se explícita a diferença entre as 
normas jurídicas e as demais normas de ação. 

O princípio moral se aplica a todas as normas de 
ação justificáveis com o auxilio de argumentos morais 
enquanto o princípio democrático se aplica apenas na 
medida das normas do direito, independentemente de quais 
espécies de argumentos tais normas exijam.  

Os argumentos morais são uma espécie de 
intersecção39 entre o princípio moral e o princípio da 
democracia, sendo que eles (argumentos morais) podem 
justificar normas de ação jurídicas e não jurídicas e o 
princípio democrático (aplicável apenas juridicamente) 
pode ser justificado por outros argumentos que não apenas 
morais (também pragmáticos e/ou ético-políticos). 

Ainda a título de diferenciação pode-se afirmar uma 
distinção entre os princípios pela própria origem das 
jurídicas e demais normas de ação. As normas do direito 

                                                      
39 Expressão não presente textualmente em Jurgen Habermas. 
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nascem de interações complexas, possuem um caráter 
artificial, são normas de ação produzidas intencionalmente 
e aplicáveis a si mesmas, o que não ocorre com as demais 
normas de ação. As normas morais nascem de interações 
simples, naturais se encontrando quase prontas.  

Eis o motivo pelo qual o princípio da democracia 
precisa orientar a produção do próprio médio do direito. E 
aqui se verifica a distinção de níveis entre os princípios da 
democracia e o princípio moral, é o que se passa a 
explicitar. 

Enquanto princípio moral funciona como regra de 
argumentação para a decisão racional de questões morais, o 
princípio da democracia pressupõem a possibilidade de 
uma decisão racional em questões práticas, atuando na 
institucionalização de um sistema de direitos que garanta 
aos atores o igual direito de participação no processo de 
formação da política racional da opinião e da vontade. 

O princípio moral atua no nível da constituição 
interna do jogo de argumentação (com a sua carga de 
justiça) enquanto o princípio da democracia atua no nível 
externo para a garantia da eficaz participação simétrica da 
formação discursiva da opinião e da vontade. 

Exposta a relação de diferenciação entre princípio 
moral e princípio da democracia e excluída qualquer análise 
que indique subordinação de qualquer um dos princípios, 
passemos a análise da complementaridade entre eles, 
conceito que se apresenta como uma moralização do 
direito e o inicio de uma redefinição da teoria das fontes 
frente à visão positivista. É neste ponto que, de modo 
muito próprio, o autor promove na teoria das fontes o 
reencontro entre o direito e a moral. 

A relação de complementaridade entre direito e 
moral surge no mesmo contexto acima exposto. Assim é 
que “a constituição da forma jurídica torna-se necessária, a 
fim de compensar déficits que resultam da decomposição 
da eticidade tradicional” (HABERMAS, 2012, p. 148). 
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A explicação da necessidade da forma jurídica se 
justifica assim pelo desengate da prática tradicional, cujo 
ethos societário global, agora jaz em simples convenção. 
Difunde-se uma moral crítica, racional e problematizadora. 

Essa nova moral (da razão) especializa-se em 
questões de justiça à luz da universalizabildade e que tem 
por fim um saber “capaz de orientar para o agir” (correto), 
mas sem ser “capaz de dispor para o agir correto”. A moral, 
nesse mundo da vida racionalizado não se mantém mais 
vinculada com os motivos que impulsionavam os juízos 
morais para a prática, tendo alterado e reduzido sua forma 
de eficácia para a ação.  

Nesse sentido, segundo Jurguen Habermas (2012, 
p.149), a “sua eficácia para a ação depende mais do 
acoplamento internalizado de princípios morais no sistema 
da personalidade do que da fraca força motivacional 
contida em bons argumentos”.  

Com tamanha limitação de sua eficácia (a depender 
da internalização, de um substrato de estruturas da 
personalidade) torna-se necessário um outro caminho que 
complemente a moral do ponto de vista da eficácia para 
ação, e aqui se apresenta o direito. O direito complementa a 
moral na medida em que a auxilia na sua eficácia para a 
ação. 

A teoria habermasiana da complementação entre o 
direito e a moral nos apresenta as dificuldades da pessoa 
que julga e age moralmente indicando em que medida o 
direito complementa a disposição de tais atores para a 
prática, por meio do alívio de exigências: a) cognitivas, b) 
motivacionais e c) organizatórias. 

a) A exigência cognitiva se apresenta por meio das 
incertezas que sobrecarregam o ator que busca julgar e agir 
moralmente na medida em que a moral não possui 
condições de elaborar um catálogo de direito e deveres de 
fácil cumprimento. 
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A moral exige que o próprio indivíduo forme o seu 
juízo, transformando o igual respeito por cada um, a justiça, 
a lealdade (e demais normas generalizáveis) em um dever 
em determinado caso concreto, o que por muitas vezes 
depende de uma análise complexa e que sobrecarrega 
cognitivamente a formação do juízo moral próprio.  

Para essa finalidade se apresenta o direito que, 
mediante um processo de legislação, pratica de decisões 
judiciais institucionalizadas e uma dogmática profissional 
que sistematiza decisões e concretiza regras, alivia a 
capacidade analítica do indivíduo permitindo e facilitando 
uma maior disposição para a ação. 

b) A exigência motivacional se apresenta com 
relação à sua força de vontade para agir seguindo intuições 
morais, mesmo contra seus interesses, vez que é necessário 
harmonizar deveres e obrigações.  

Para a incerteza motivacional que se apresenta, o 
direito coercitivo com suas ameaças de sanção determina 
um agir conforme normas libertando o ator de um peso 
motivacional ao permitir que os destinatários atenham às 
consequências de suas ações. 

c) As exigências organizatórias surgem 
especialmente em relação a deveres positivos que exigem 
esforços cooperativos para combater problemas de grande 
amplitude e que exigem a imputabilidade de tais obrigações 
e uma complexa divisão de trabalho que deve ser 
organizado, via de regra, por meio de instituições, 
organizações e outros sujeitos de direito fictícios. 

O direito, para compensar o déficit organizatório 
moral e a ausência de uma imputabilidade, forma cadeias de 
ação e realização para o combate aos males de uma 
sociedade complexa (fome, miséria, etc) em uma divisão 
moral do trabalho compensando uma fraqueza de vontade 
e dificuldade de organização dos atores que agiriam 
moralmente. 
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Por fim, ressaltando uma importância adicional à 
moral outorgada pelo autor em sua teoria (HABERMAS, 
2012, p. 204-210), deve-se salientar que os argumentos 
morais possuem uma prioridade em relação aos demais 
argumentos, pois “antes de querer ou aceitar um programa, 
é preciso saber se a prática correspondente é igualmente 
boa para todos”.  

Aqui há uma clara prioridade da justiça antes de se 
ter como aceita uma norma jurídica, independentemente da 
espécie de argumento que a justifica. Assim, o autor nos 
indica, uma adicional relação entre direito e moral onde 
aquele deve se reportar a esta para se ter como válido e 
aceito. 

 
3.1.1.2 Uma nova teoria da norma: A normatividade 
dos princípios pela proposta de Ronald Dworkin. A 
necessidade de uma leitura princípiológica não 
arbitrária. 
 

Ronald Dworkin, sob o objetivo de lançar um 
ataque ao positivismo, de logo inicia sua abordagem 
questionando o conceito de direito. Segundo o autor (2010, 
p.36) “o positivismo é um modelo de e para um sistema de 
regras”. Ocorre que, para o autor, os juristas utilizam 
outros “padrões que não funcionam como regras”, mas que 
funcionam diferentemente, “como princípios, políticas e 
outros tipos de padrões”. Assim Ronald Dworkin inicia a 
sua teoria sobre a normatividade dos princípios. 

Muitos outros jusfilósofos40 colaboraram 
grandemente com a compreensão desse fenômeno que 
ainda causa tanta celeuma no mundo jurídico, mas, para os 

                                                      
40 Eros Roberto Grau (2006, p. 173) apresenta-nos distinções entre 
princípio e regra nas obras de Jean Boulanger e Crisafulli, Zagrebelsky, 
Alexy, Canotilho e Luís prieto Sanchis. 
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limites e a compreensão deste trabalho, poucos como a 
teoria dworkiana. 

Indubitavelmente a contribuição de Ronald 
Dworkin é digna de aplausos no sentido de apresentar uma 
compreensão que, ao mesmo tempo em que confere 
normatividade direta a outros padrões que não regras, 
permite que sua compreensão de tais padrões sejam limites 
diretos para a discricionariedade41judicial, apresentado uma 
resposta (que entendemos correta) para o acima indicado 
problema da teoria (ou ausência de) da interpretação 
positivista. 

Segundo o autor, entre outros tipos de padrões é 
possível afirmar, em sua análise, padrões que funcionam 
diferentemente das regras, mas que funcionam como 
princípios e também como políticas. 

Para Ronald Dworkin, o termo princípio pode ser 
utilizado de forma genérica para indicar todo o conjunto de 
padrões do direito que não são regras, mas também pode 
ser utilizado de forma mais específica como um padrão que 
deve ser observado por ser uma exigência de justiça, 
equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Eis 
para a teoria dworkiana o modo por meio do qual a moral 
se reaproxima do direito. 

Além de regras e princípios o autor apresenta ainda 
como padrão o que denomina como política. Segundo sua 
teoria, políticas são os padrões que estabelecem um 
objetivo a ser alcançado, via de regra, objetivos de ordem 
social, econômica ou política. 

A fim de clarificar sua teoria, Ronald Dworkin inicia 
o tratamento da diferenciação entre os padrões 
apresentados. Inicialmente a diferenciação aparece entre os 
princípios (em seu sentido genérico) e as regras. 

Para o autor, em um critério de diferença lógica, as 
regras são aplicáveis no modo tudo-ou-nada, nesse sentido, 

                                                      
41 Em sentido forte, conforme concepção do autor. 
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conforme a ocorrência ou não dos fatos estipulados pela 
regra, ou ela é valida e deve ser aceita sua consequência 
normativa, ou a regra não é válida e em nada contribuirá 
para a decisão.  

Já os princípios, são padrões que não determinam 
de modo absoluto (tudo ou nada) a decisão, apenas 
conduzindo o argumento em uma certa direção, mas 
necessitando de uma decisão particular. 

Um outro critério de distinção utilizado para 
diferença entre princípios e regras é o critério quanto à 
colisão. Segundo o autor, em caso de colisão entre regras 
uma delas não pode ser válida, sendo o conflito entre regras 
solucionado através de outras regras que estabelecem 
critérios de precedência à regra hierarquicamente superior, 
temporalmente posterior, tematicamente mais específica 
etc. 

Por outro lado, em caso de colisão entre princípios 
é necessário recorrer a uma dimensão de peso, para avaliar 
no caso em discussão qual a força e a importância de cada 
princípio, sendo solucionado quando de sua aplicação. 

A teoria dworkiana apresenta os princípios jurídicos 
dentro do conceito de direito em contraposição de uma 
teoria positivista que os exclui de categoria jurídica, 
externando sua posição o autor afirma: 

 
Podemos tratar os princípios jurídicos da mesma 
maneira que tratamos as regras jurídicas e dizer que 
alguns princípios possuem obrigatoriedade de lei e 
devem ser levados em conta por juízes e juristas 
que tomam decisões sobre obrigações jurídicas 
(DWORKIN, 2010, p. 46). 
 

A compreensão de Ronald Dworkin sobre a 
normatividade dos princípios aparece aqui como elemento 
que, frente à teoria positivista, realiza o um fechamento 
hermenêutico de uma interpretação discricionária dentro da 
textura/moldura normativa. Conforme nos adverte o autor, 
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a alternativa “trata os princípios como obrigatórios para os 
juízes, de tal modo que eles incorrem em erro ao não 
aplicá-los quando pertinente” (DWORKIN, 2010, p. 48). 

Ainda no aspecto descritivo da classificação 
proposta pelo autor ressalta-se, por fim, a distinção entre 
princípios (em sentido estrito) e políticas. Para o autor, esta 
distinção se resolve na linha da diferença entre um direito e 
um objetivo. Os princípios se apresentam como 
proposições que descrevem direitos enquanto as políticas 
são proposições que descrevem objetivos. 

É possível observar, sem muito esforço, certa 
semelhança nos tipos de argumentos (ou padrões) que se 
encontram presentes nas reflexões de Jürgen Habermas e 
Ronald Dworkin para a reaproximação entre direito e 
moral. 

A teoria habermasiana trabalha com o conceito de 
argumentos morais e pragmáticos o que, na teoria 
dworkiana42, se apresentam nos padrões de princípios 
strictu sensu.  

Por outro lado, Jungem Habermas trabalha ainda 
com as classificações de argumentos ético-políticos, os 
quais fundamentam a escolha dos objetivos. Também esses 
argumentos podem ser encontrados em Ronald Dworkin, 
em conceito aproximado do que este denomina por 
políticas. 

Fixadas o que compreende como sólidas premissas 
teóricas de um pós-positivismo jurídico de validade, agora 
em renovadas relações com a moral, é possível buscar bases 
filosóficas constitutivas de uma teoria da decisão que seja 
constitucionalmente adequada ao momento jusfilosófico de 
superação do positivismo. 

 

                                                      
42 Guardadas distinções periféricas, no entender do autor deste 
trabalho. 
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3.2 A VIRAGEM LINGUÍSTICO-ONTOLÓGICA 
COMO CONTRIBUIÇÃO DA FILOSOFIA PARA 
UMA NOVA TEORIA DA DECISÃO: O 
ROMPIMENTO COM A FILOSOFIA DA 
CONSCIÊNCIA 
 

A filosofia entre os séculos XIX e XX alcançou 
concepções que redimensionaram completamente a 
interpretação jurídica. Segundo Ricardo Maurício Freire Soares 
(2010, p.76) a investigação filosófica assim se justifica “por que 
o horizonte tradicional da hermenêutica técnica se revela 
insuficiente para o desiderato da interpretação do direito”. A 
hermenêutica filosófica se apresenta como alternativa para um 
novo paradigma cognitivo.  

Esse movimento, verdadeira revolução copernicana 
para as ciências sociais, permitiu a ruptura com uma filosofia da 
consciência altamente subjetivista e arbitrária. Consagra-se a 
passagem de uma filosofia rendida a um modelo de 
conhecimento fixado na percepção e representação de objetos, 
para um modelo de conhecimento mediado pela linguagem e 
referido ao agir.  

Trata-se da superação de uma compreensão, onde, 
desde a metafísica aristotélica, a ciência buscada “não seria 
outra coisa que ontologia... diga-se o que disser de qualquer 
coisa, sempre se expressará sua realidade dizendo que é: é isto 
ou aquilo, deste modo ou de outro modo, em qualquer 
circunstância é” (STRECK, 2009, p. 123).  

Em Aristóteles, a linguagem (apenas) significa as coisas. 
A palavra é um símbolo para as coisas, só possuindo um 
sentido por que as coisas possuíam uma essência. Como se verá 
(a partir da viragem linguística) as coisas mudam.  

No campo do direito, estas novas reflexões alcançarão 
superar paradigmas marcadamente positivistas de uma histórica 
contenda entre defesa de interpretações que se fundamentavam 
ser a atividade do intérprete buscar ora a vontade da lei, ora a 
vontade do legislador. O giro linguístico-ontológico trará novas 
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bases hermenêuticas que libertarão o intérprete desse, 
marcadamente positivista, paradigma sujeito-objeto que outrora 
reinou na teoria da decisão. 
 
3.2.1 A viragem lingüística 

 
A viragem linguística se apresenta em uma evolução 

de pensamentos que alcançam deixar de lado as concepções 
metafísicas da existência de uma realidade que se apresenta 
ao sujeito como pronta e definitiva, para uma realidade que 
se tem acesso apenas pela mediação linguística de 
significado e de sentido realizada. 

No lugar de um sujeito solipsista que constitui seus 
objetos, se compreende uma prática intersubjetiva situada 
em um contexto histórico mediado linguisticamente. A 
linguagem “não representa um terceiro instrumento, ao 
lado do signo e da ferramenta” (GADAMER, 2002, p. 
176), mas é “médium da experiência hermenêutica” 
(GADAMER, 2008, p. 497). 

Segundo Lenio Luiz Streck, a viragem lingüística 
supera a dicotomia do esquema sujeito-objeto.  

 
Nem mais o assujeitamento do sujeito às essências 
e nem o solipsismo do sujeito assujeitador dos 
objetos. [...] graças à viragem lingüística da filosofia 
e do nascimento da tradição hermenêutica – que os 
diversos campos da filosofia, que antes eram 
determinados a partir do mundo natural, poderiam 
ser multiplicados ao infinito através da infinitude 
humana.(STRECK, 2009, p.178)    

 
Segundo o autor (STRECK, 2009, p.167) tal 

movimento ocorreu em três frentes. 
Anteriormente, por meio de um neopositivismo 

lógico, buscava-se a linguagem ideal. Seguindo essa linha, 
entre outros teóricos podem-se incluir os escritos da 
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primeira fase de Ludwig Wittgenstein (em especial o seu 
Tratactus), o rigor lingüístico é essencial para a ciência.  

A linguagem deve ser capaz de reproduzir com 
absoluta exatidão a estrutura ontológica do mundo. No 
campo do direito deriva dessa frente a concepção do 
positivismo jurídico acima estudado. A linguagem ainda se 
encontra reduzida em uma estrutura coisificada, voltada 
para uma concepção ontológica da verdade.  

Em um segundo momento, também marcado por 
Ludwig Wittgenstein, agora em sua segunda fase e por 
intermédio da obra Investigações Filosóficas, o giro 
lingüístico encontra o caminho preciso de sua guinada. O 
autor reformula sua teoria e compreende que não temos 
um mundo em si, que independa da linguagem. Apenas 
temos o mundo na linguagem.  

Conforme explica Lenio Luiz Streck (2009, p. 170) 
sobre essa nova fase wittgensteinriana “não há essências. 
Não há relação entre nomes e coisas... é impossível 
determinar a significação das palavras sem uma 
consideração do contexto socioprático em que são usadas”. 
Tem-se lugar a superação do paradigma sujeito-objeto.  

A terceira frente se apresenta por meio do 
desenvolvimento da filosofia da linguagem ordinária. John 
Austin, retomando as questões propostas por Wittgenstein 
nos seus jogos de linguagem, alcança a distinção entre duas 
dimensões existentes nos enunciados, a dimensão 
constatativa, na qual se verifica como descrição da realidade 
e a dimensão performativa, onde o enunciado se apresenta 
como um ato não lingüístico. Com John Austin percebe-se 
que a linguagem é ação.  

Ademais, John Austin compreende que a linguagem 
ordinária precisa ser analisada, pois é perpassada de 
inadequações e arbitrariedades ao contrário do que 
compreendia Ludwig Wittgenstein. Conforme nos indica 
Lenio Luiz Streck (2009, p. 175) “a filosofia da linguagem 
ordinária tenta compreender a linguagem a partir do 
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contexto sócio-histórico, que gera os pressupostos 
possibilitadores dos atos de fala”.  

O giro lingüístico, ainda deve nos conduzir para 
novos rumos teóricos também indispensáveis à 
compreensão de uma nova teoria da decisão que seja 
adequada à evolução filosófica ocorrida no século XX. 
Nesse contexto, e nos limites deste trabalho, desponta o 
eixo Heidegger-Gadamer. 
 
3.2.2 Compreensão e interpretação a partir do eixo 
Heidegger-Gadamer: A Hermenêutica Filosófica 

 
Em conjunto com a viragem linguística e por meio 

dela, Martin Heidegger apresenta-nos uma hermenêutica a 
partir da existência. Com Ricardo Maurício Freire Soares 
(2010, p. 80) é possível dizer que a compreensão em Martin 
Heidegger “passa a ser visualizada não como um ato 
cognitivo de um sujeito dissociado do mundo, mas, isto 
sim, como um prolongamento essencial da existência 
humana”. 

Richard Palmer (2006, p. 135) nos apresenta que em 
Martin Heidegger “a compreensão é o poder de captar as 
possibilidades que cada um tem de ser, no contexto do 
mundo vital em que cada um de nós existe”.  

A compreensão heideggeriana se pauta inteiramente 
em uma estrutura ontológica essencial na obra do autor: o 
conceito de Daisen (ser-aí), onde o Da (aí) é o modo pelo 
qual as coisas chegam ao -isein (ser), não sendo as coisas 
propriedade do ser, mas o próprio ser. 

Lenio Luiz Streck (2009, p. 198), com arrimo em 
Váttimo, esclarece o tão caro conceito de heideggeriano do 
Daisen, senão vejamos: 

 
O homem é definido, pois, como existência, como 
poder-ser. É aí que entra a noção de ser-no-mundo. 
Se o estar aí é ser-no-mundo, diz Váttimo, o 
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resultado da análise da mundanidade deverá refletir-
se também na determinação das estruturas 
existenciais do Daisen. [...] O Daisen, nas palavras 
do próprio Heidegger, na sua intimidade com a 
significatividade é condição ôntica da possibilidade 
de descobrir o ente que se encontra no mundo, no 
modo de ser da prestabilidade. 

 
Pelo conceito de Daisen o mundo não é dado como 

um conjunto de objetos (enquanto seres entificados 
conforme preconizava a metafísica) com os quais 
posteriormente se relacionaria ao lhe dar funções e 
significados. As coisas já possuem significados e se 
manifestam como coisas enquanto inseridas em um 
conjunto maior de significados de que o Daisen já dispõe.  

A realidade só se dá pra nós na medida em que já 
temos sempre certo patrimônio de ideias, é dizer, certos 
pré-juízos que nos guiam na descoberta das coisas 
(STRECK, 2009 p. 198). Disso tudo se verifica que no 
Daisen reside uma pré-compreensão, a qual permitirá 
alcançar outro momento especial na teoria heideggeriana, o 
conceito de círculo hermenêutico.  

Pelo conceito de pré-compreensão a teoria 
heideggeriana entende que a interpretação se baseia em 
uma visão prévia a qual recorta o que foi assumido na 
posição anterior conforme uma possibilidade de 
interpretação apresentada. 

Conforme Maria Margarida Lacombe Camargo 
(2003, p. 53), de acordo Martin Heidegger a circularidade 
hermenêutica “funda-se na pré-compreensão, apoiada 
sobre o sentido daquilo que buscamos compreender”. 
Neste contexto, leia-se o termo sentido como algo que 
sustenta a compreensibilidade de alguma coisa.  

Pré-compreensão e círculo hermenêutico também 
serão conceitos marcantes na teoria gadameriana e por 
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meio desta pretendemos concluir o aclarar conceitual ora 
iniciado.  

Hans-Georg Gadamer, nesse sentido e sempre 
partindo dos avanços de Martin Heidegger, vai considerar 
que quem interpreta trabalha sempre com conceitos 
prévios, cuja tendência é a de serem substituídos por outros 
mais adequados de forma sucessiva. Quem compreende 
não tem uma mente vazia, mas ao contrário, já tem sempre 
uma pré-compreensão das coisas. Em Hans-Georg 
Gadamer, a estrutura circular da compreensão43 presente já 
na teoria Heiddegeriana, se apresenta por meio da metáfora 
do projeto: 

 
Quem quiser compreender um texto deverá sempre 
realizar um projeto. Ele projeta de antemão um 
sentido do todo, tão logo se mostre um primeiro 
sentido no texto. Esse primeiro sentido somente se 
mostra por que lemos o texto já sempre com certas 
expectativas, na perspectiva de um determinado 
sentido. A compreensão daquilo que está no texto 
consiste na elaboração desse projeto prévio, que 
sofre uma constante revisão à medida que 
aprofunda e amplia o sentido do texto. 
(GADAMER, 2002, p. 75) 
 

Conforme anota Richard Palmer (2006, p.93) o 
conceito individual tira o seu significado do horizonte no 

                                                      
43 A circularidade da compreensão em termos genéricos e já indicada 
em outros teóricos (Hans George Gadamer indica concepções de 
Schleiermcher e Dilthey até adotar a concepção de Heiddeger), também 
pode ser compreendida na relação entre a parte e o todo. Exemplifica-
se na relação palavra-frase: apenas compreendemos o sentido de uma 
palavra partido de uma pré-compreensão acerca da mesma e enquanto 
relacionada com a totalidade de uma frase. Por outro lado o sentido da 
frase é dependente do sentido das palavras. Eis a circularidade da 
compreensão. 
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qual se situa.  Este mesmo o horizonte, por sua vez se 
constrói com os próprios elementos aos quais dá sentido. 

É importante ressaltar que essa circularidade não 
retorna ao seu ponto de partida como em uma tautologia 
ou um círculo vicioso, mas sempre avança em revisões 
sucessivas numa penetração de sentido, sempre sujeita à 
revisão e como resultado do aprofundamento de um novo 
ir e vir.  

Desponta em Hans-Georg Gadamer, a partir da 
pré-compreensão e como parte do círculo hermenêutico, o 
legado da tradição, no qual o sujeito da compreensão se 
encontra (a)sujeitado desde sempre de forma compulsória e 
irrenunciável em sua historicidade.  

A tradição, segundo Hans-Georg Gadamer, é 
objeto de nossa (pré)compreensão e seu legado nos vem 
por meio da linguagem (STRECK, 2009, p. 212). A 
tradição se configura como uma transmissão que, após 
transmitida, mostra novos aspectos em virtude da 
continuação histórica do acontecer. 

Dentro da circularidade hermenêutica a tradição se 
apresenta como a consciência de que, na finitude humana, 
os que virão depois de nós compreenderão de forma 
diferente. Assim também nós nos apresentamos em relação 
aos que compreenderam antes de nós. Mas a história é 
apenas uma, de geração em geração, onde se escreve-
compreendendo continuamente. 

É nessa historicidade em que se situa a tradição que 
é possível explicar o que Hans-Georg Gadamer denomina 
fusão de horizontes. Onde, quem interpreta um texto 
histórico, o faz, a partir da sua (referindo ao intérprete) 
própria historicidade. Se fundem na interpretação, o 
horizonte aberto pelo texto (passado) e o horizonte do 
intérprete (presente). 

 Ricardo Maurício Freire Soares (2010, p. 81) com a 
clareza que lhe é peculiar, assim disserta:  
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Ao procurar-se compreender um fenômeno 
histórico a partir da distância histórica que 
determina a situação hermenêutica como um todo, 
encontra-se sempre sob os efeitos de uma história 
corrente. [...] é preciso tentar deslocar-se para a 
situação do passado para ter, assim, seu horizonte 
histórico. O ato de compreender é sempre a fusão 
de horizontes existenciais.  
 

O encontro com a tradição explicita essa tensão 
entre passado e presente que não pode ser ocultada na 
atividade hermenêutica. Ao contrário deve ser desenvolvida 
e controlada na fusão de horizontes pela atividade do 
intérprete. Tal atividade a qual Hans-Georg Gadamer 
denomina tarefa da consciência histórico-efectual.  

É consciência do momento (situar-se 
historicamente) em que se realiza a compreensão. 
Consciência de sua situação (hermeneuticamente falando).  
Tal consciência é o que permite a projeção de um horizonte 
histórico distinto do presente, mas não auto-alienado a uma 
consciência passada. 

Em decorrência da consciência histórico-efectual, o 
intérprete, de forma construtiva, produz um novo texto ao 
acrescentar-lhe sentido construindo a história e legando 
nova tradição, que de logo se incorpora na circularidade 
hermenêutica. Assim, em Hans-Georg Gadamer, a 
compreensão assume um caráter produtivo (e não 
reprodutivo) da história. 

Por fim, também de especial importância para os 
limites do raciocínio que se empreita, do caráter produtivo 
da compreensão é possível depreender a relação entre 
compreensão e interpretação na teoria gadameriana, o que 
apresenta  relevantes ganhos na seara jurídica. 

Assim é que, para Hans-Georg Gadamer (2008, p. 
378), não é possível cindir compreensão e interpretação.  
“A interpretação não é um ato complementar e posterior 
ao da compreensão, senão compreender é sempre 
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interpretar, e em consequência a interpretação é a forma 
explicita da compreensão.”  

Não se compreende um texto, para depois 
interpretá-lo e por fim aplicá-lo. Compreende-se, 
interpreta-se e aplica-se simultâneamente em uma só 
operação que se realiza na situação pre-sente no intérprete. 
É a applicatio hermenêutica de que fala o autor. Cada nova 
fusão de horizontes, cada nova leitura, será nova 
compreensão-interpretação-aplicação.  

Tais reflexões filosóficas permitem o tratamento 
embasado de uma teoria da decisão pós-positivista a se 
realizar em uma jurisdição constitucional. 
 
3.3 O REFLEXO DO PÓS-POSITIVISMO NA 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: O 
NEOCONSTITUCIONALISMO 
 

As mesmas reservas levantadas com relação ao pós-
positivismo, como conceituação de algo cuja definição 
mesma se encontra em construção, devem ser feitas em 
relação à expressão neoconstitucionalismo. Na verdade 
talvez seja possível nesse caso consagrar mesmo a 
existência de vários neoconstitucionalismos. Tal 
circunstância decerto justifica um acerto em ttulo de obra44 
organizada pelo jurista mexicano Miguel Carbonell, ao 
utilizar a denominação plural (CARBONELL, 2003). 

Neste trabalho, decerto assumindo um risco que 
considera calculado, pretende indicar o rumo pelo qual 
acredita pode caminhar uma conceituação da expressão. 
Assim, e na linha do que vem sendo definido até o 
momento neste trabalho, também o neoconstitucionalismo 
deve ser conceituado dentro da concepção de 

                                                      
44 Referência à obra Neoconstitucionalismo(s).  
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constitucionalismo que se pretende superar e a partir da 
superação do pensamento positivista45. 

Tal esclarecimento se mostra imprescindível, sob 
pena de se admitir que sejam defendidos posicionamentos 
que não superam os principais problemas de um 
constitucionalismo de matriz positivista, com os mesmos 
riscos para a democracia e para concretização dos direitos 
fundamentais a ela inerentes. 

Nesse sentido, sugere-se compreender a concepção 
neoconstitucionalista de uma jurisdição constitucional 
como pautada ao menos em três requisitos: a) uma teoria 
das fontes que compreenda a supremacia da Constituição 
sobre as leis; b) uma teoria da norma que compreenda 
regras e princípios e que admita intrinsecamente a estes, 
relações entre direito, moral e política; c) uma teoria da 
decisão judicial não mais subjulgada ao legislador, mas que 
atue em uma construtividade não arbitrária, a partir da 
Constituição e de forma a conciliar a defesa da democracia 
e dos direitos fundamentais; 

Como primeiro requisito, único ainda não tratado 
neste trabalho, deve-se afirmar ser, o reconhecimento da 
supremacia da constituição, uma condição de existência 
mesma de um neoconstitucionalismo.  

Deve-se ressaltar, nesse sentido, o que hoje se 
apresenta quase que de forma pacífica até bem pouco 
tempo na realidade brasileira considerava-se absurdo. 

 
No Brasil, nesse sentido, mesmo após a 
constituição de 1988, foi necessária uma luta 
doutrinária para o reconhecimento de 
normatividade ao texto constitucional. Tal luta foi 

                                                      
45 Conforme indicado, reconhece-se a admoestação de Daniel 
Sarmento (2009, p.10), acerca da existência de autores positivistas e que 
são considerados neoconstitucionalistas. Nesta obra tomam-se as 
expressões como incompatíveis em favor de uma evolução do 
pensamento jurídico.  
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travada pelo que a doutrina brasileira denominou 
constitucionalismo de efetividade, que assim é 
definido por Daniel Sarmento (2009, p. 24) 
 
Alguns autores, como Luis Roberto Barroso e 
Clèmerson Merlin Clève, passaram a advogar a tese 
de que a Constituição, sendo norma jurídica, 
deveria ser rotineiramente aplicada pelos juízes, o 
que até então não ocorria. O que hoje parece uma 
obviedade era quase revolucionário numa época em 
que nossa cultura jurídica hegemônica não tratava a 
constituição como norma, mas pouco mais do que 
um repositório de promessas grandiloquentes, cuja 
efetivação dependeria quase sempre da boa vontade 
do legislador e dos governantes de plantão. 
 

Conforme anota Dirley da Cunha Jr. (2012, p.38), 
inclusive para salientar a supremacia da constituição mesmo 
em casos de omissão, a constituição “vincula tanto os 
órgãos do Poder Público como os cidadãos [...] quer 
imponha uma abstenção (non facere) ou uma atuação (facere) 
do Estado, ou mesmo de uma pessoa”. A partir de tal 
supremacia a constituição irradia efeitos por todo o direito 
infraconstitucional. 

Com o neoconstitucionalismo “a constituição deixa 
de ser considerada um diploma normativo com um valor 
meramente programático [...] para operar com uma 
normatividade jurídica com eficácia direta e imediata” 
(SOARES, 2010, p. 124). 

Assim, qualquer espécie de constitucionalismo que 
de alguma forma negue supremacia ou efetividade às 
normas constitucionais, deve ser considerado como preso a 
um panorama já superado, não podendo ser considerado 
como neoconstitucionalismo. 

Tratando do segundo requisito, diante de tudo que 
já foi sustentado (item 2.2.1.1), o neoconstitucionalismo 
exige uma teoria da norma que compreenda regras e 
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princípios e que realize uma releitura da relação entre 
direito e moral. Neste sentido, disserta Ricardo Mauricio 
Freire Soares (2010, p. 125): 

 
De outro lado, o neoconstitucionalismo pressupõe 
a positivação jurídica de princípios, pautas 
axiológicas de conteúdo indubitavelmente ético, daí 
decorrendo importantes consequências, tais como a 
necessidade de adotar uma posição de participante 
para explicar o funcionamento do direito, bem 
como a necessidade de superar a ideia positivista de 
uma separação entre o Direito e a Moral. 
 

No entanto, deve-se salientar que não é suficiente 
uma concepção qualquer de normativismo princípiológico. 
É necessária uma concepção de normatividade de 
princípios que impeça seu uso como pretexto para 
arbitrariedades. Em verdade deve-se buscar concepções 
deste ainda tão intrincado conceito que limitem a 
discricionariedade judicial (em sentido forte), nos moldes 
em que foi apresentado acima (item 2.2.1.1) por meio da 
teoria dworkiana dos princípios. 

Por fim, em um último requisito que fora 
longamente tratado acima (referida no item 3.2), qualquer 
configuração de uma teoria da decisão que se pretenda 
adequada ao neoconstitucionalismo, deve atentar-se ao 
filtro da viragem linguística-ontológica, de modo realizar 
uma interpretação construtivista e não arbitrária da 
constituição, a qual supere o paradigma sujeito-objeto e que 
a atenda a uma compreensão-interpretação-aplicação já 
visitada pela hermenêutica-filósófica. 

Assim é que, tal interpretação, deve realizar-se 
numa conciliação simultânea entre defesa da democracia 
(atual e oriunda da tradição) e defesa de uma normatividade 
com regras e princípios, parâmetros que, em conjunto com 
a supremacia da Constituição devem limitar o intérprete na 
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luta contra um solipisismo hermenêutico causador da 
discricionariedade (em sentido forte) judicial. 

Eis as bases de um conceito de 
neoconstitucionalismo que devem guiar uma teoria da 
decisão constitucional em cortes constitucionais no atual 
contexto histórico dessa evolução jusfilósofica ainda em 
construção. 

 
3.4 DA POSITIVISTA TEORIA DA 
INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO À UMA 
TEORIA DA DECISÃO (NEO) 
CONSTITUCIONAL: AS LUZES DA 
DEMOCRACIA E DA NOVA HERMENÊUTICA. O 
ANUNCIO DE UM CAMINHO ENTRE TEORIAS 
PROCEDIMENTAIS E MATERIAIS 

 
Conforme acima sustentado (item 2.3), a passagem 

de um positivismo exegético para um positivismo 
normativista, ambos aplicados à seara constitucional, 
ocasionou uma aparente ausência de legitimidade 
(democrática) de uma jurisdição constitucional. Uma corte 
constitucional, por meio da conjugação de um ato cognitivo 
e um ato de vontade teria o condão de declarar a 
inconstitucionalidade de uma norma (auto)produzida por 
um Poder Legislativo eleito democraticamente.  

Decerto que a compreensão de jurisdição 
constitucional como instituto antidemocrático não deve ser 
assim definida aprioristicamente. Se um aparente cisma 
democrático se apresenta em tal mudança paradigmática 
entre positivismos, decerto que outras mudanças tanto no 
papel da jurisdição constitucional quanto no sistema de 
direitos e na compreensão mesma da democracia podem 
relegitimá-la em sua atuação. 

Caso seja compreendida a democracia 
simplesmente como prevalência da regra de maioria, não 
apenas a jurisdição constitucional seria antidemocrática, 
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mas assim também seria a própria Constituição. Trata-se de 
um mito central do pensamento político moderno 
(STRECK, 2011, p. 2011) esse paradoxo. Nesse sentido, 
conforme seja entendida a democracia, a jurisdição 
constitucional pode não apenas se compatibilizar com a 
democracia, mas até mesmo se tornar condição de sua 
possibilidade. 

Do mesmo modo, e independentemente do 
conceito que se dê a democracia, a própria atuação da 
jurisdição constitucional pode por si só revelar-se 
antidemocrática, a depender da interpretação que possa 
fazer da Constituição. Nesse sentido, uma atuação que não 
permita conjugar segurança jurídica com aceitabilidade 
racional de sua atuação, certamente cairá no contexto de 
uma interpretação discricionária (em sentido forte) ou até 
mesmo arbitrária. 

Nesse contexto, de uma interpretação 
constitucional pós-positivista que busque conciliação entre 
democracia e jurisdição constitucional, se apresentam no 
cenário jurídico duas possibilidades teóricas: o 
substancialismo e o procedimentalismo. Cada uma das 
correntes com seus vários defensores, cada um ao seu 
modo, muitos nem sempre atingindo o objetivo, o que 
desde logo se deve deixar claro. 

De um lado, as teorias as substancialistas-materiais 
defendem uma maior e mais ativa atuação da justiça 
consitutucional, principalmente em contextos de 
inefetividade dos demais poderes (legislativo e executivo) 
em realizar os direitos previstos na Constituição, como é, 
no mais das vezes, o próprio caso do Brasil. De outro lado, 
as teorias procedimentais, entendem que a justiça 
constitucional em uma sociedade plural deve 
prioritariamente proteger o processo de criação 
democrática do direito e não decidir com base em 
conteúdos substantivos. 
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Pontos de referência seguros na busca por essa 
conciliação entre jurisdição constitucional e democracia, 
dentro dos pressupostos já sustentados, certamente podem 
ser apontados com base nos escritos de Ronald Dworkin, 
bem assim em obras de Peter Häberle e Jürgen Habermas. 



4  
A nova hermenêutica 
constitucional, a 
racionalidade dialógica e a 
legitimação da jurisdição 
constitucional no estado 
democrático de direito. 

 
4.1 A DECISÃO JUDICIAL COMO RESPOSTA 
CORRETA EM RONALD DWORKIN. UM 
INTÉRPRETE QUE CONTINUA UMA HISTÓRIA 
INICIADA POR OUTROS INTÉRPRETES 

 
Uma das maiores lutas encampadas por Ronald 

Dworkin é a busca por uma teoria da decisão judicial que 
não fique à mercê de uma discricionariedade (em sentido 
forte), à qual entende encontrar-se presente no positivismo. 
Nesse sentido, sua teoria vai afirmar que existem respostas 
corretas. Mesmo em questões complexas de direito e 
moralidade política (DWORKIN, 2010, p. 429), os 



74 Teoria da decisão e democratização da jurisdição constitucional 
 

 

denominados “casos difíceis”, será possível ao intérprete 
encontrar a (única) resposta correta. 

 
4.1.1 Decisão judicial, argumentos de princípio e 
argumentos de política: a questão da democracia. 

 
Retomando a distinção46 entre argumentos de 

política (descrevem objetivos) e argumentos de princípios 
(descrevem direitos) o autor relaciona quais devem ser as 
bases argumentativas utilizadas pelo poder legislativo e pelo 
poder judiciário afirmando uma distinção (DWORKIN, 
2012, p.130).  

Segundo o autor, a justificação de um programa 
legislativo vai exigir a utilização tanto de argumentos de 
princípio como de argumentos de política. Ronald 
Dworkin, analisando o que ele denomina casos civis chega 
à conclusão de que o mesmo não deve ocorrer na atuação 
judicial, ainda que se trate dos denominados casos difíceis, 
onde o poder judiciário atua criativamente, e ainda que seja 
possível recorrer a argumentos de política, as decisões 
judiciais devem ser tomadas sempre com base em 
argumentos de princípio. 

O autor, tratando sobre a relação entre princípios e 
democracia, apresenta a histórica objeção à originalidade 
judicial, a qual afirma ser o juiz subordinado à legislação, 
sob pena de ser considerado um poder antidemocrático, 
tendo em vista que os juízes não são eleitos e que a 
originalidade judicial seria aplicar uma lei retroativamente, 
vez que criada no momento da aplicação. 

O autor reconhece a dificuldade que envolve as 
decisões sobre políticas, as quais necessitam da criação de 
um processo político que permita a formação de 
compromissos entre interesses concorrentes. Exigindo, em 
tais casos, condições procedimentais de um processo 

                                                      
46 Remete-se o leitor ao item 2.2.1.1.3. 
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político que entende não ser possível alcançar na atuação 
judicial. Assim afirma: 

 
Portanto, as decisões sobre políticas devem ser 
operadas através de um processo político criado 
para oferecer uma expressão exata dos diferentes 
interesses que devem ser levados em consideração. 
(DWORKIN, 2010, p. 133) 

 

No mesmo sentido, uma decisão com base em 
argumentos de política, poderia ser acusada de uma 
aplicação retroativa de um dever criado depois do fato. Mas 
o autor compreende que assim não se passa com 
argumentos de princípio. 

Quando uma decisão é tomada com base em 
argumento de princípio, ao contrário, não há pressões de 
maiorias políticas em uma ou outra posição, “o argumento 
de princípio estipula uma vantagem apresentada por quem 
reivindica o direito que o argumento descreve” 
(DWORKIN, 2010, p. 134). 

Acerca da segunda objeção semelhante questão se 
coloca. Não se trata de criação de um novo dever, mas 
apenas este dever pode não ter sido imposto por uma 
legislação explícita. Mas aqui há um fato interessante de se 
ressaltar, certamente se o dever tivesse sido criado por lei o 
réu teria tomado ciência desse dever de maneira muito mais 
explícita, o que de modo algum pode significar que o dever 
inexista apenas por se fundamentar em argumentos de 
princípios e não com base em regras. 

Ainda por meio da distinção entre argumentos de 
política e argumentos de princípio, Ronald Dworkin 
compreende o papel das tradições jurídicas na influência 
que estas exercem nas decisões judiciais, em especial na 
aparente tensão entre originalidade judicial e história 
institucional. 
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Não se trata do que afirma o pensamento positivista 
onde poderia se aceitar que as tradições do direito reduzem 
a área do poder discricionário do juiz, permitindo em uma 
segunda etapa de aplicação que esse poder ainda seja 
exercido. Para o autor “a história institucional faz parte do 
pano de fundo que qualquer juízo plausível sobre os 
direitos de um indivíduo deve levar em consideração”. 
(DWORKIN, 2010, p. 136). 

Assim o autor reconhece que os direitos são 
criações tanto da história quanto da moralidade, 
dependendo tanto da prática quanto da justiça de suas 
instituições, fazendo desaparecer a aparente tensão entre 
originalidade judicial e história institucional47.  

O autor se opõe a que sejam tomadas decisões que 
parecem certas isoladamente, mas que não sejam 
compatíveis com outras decisões igualmente consideradas. 
Denomina a necessidade da existência de uma consistência 
articulada entre as decisões. Deve-se tratar o caso de forma 
compatível com a solução adotada em outros casos em 
decisões anteriores bem assim com decisões que a 
instituição está preparada para tomar em circunstâncias 
hipotéticas. 

Tal exigência se torna fraca quando se trata de 
políticas, onde, para atingir um objetivo coletivo, os 
indivíduos podem ser tratados desigualmente, no entanto, 
nos casos de princípios, “a doutrina insiste na aplicação 
distributiva a todos os casos, pois não se admite a ideia de 
uma estratégia que possa ser mais bem servida pela 
distribuição desigual do benefício em questão” 
(DWORKIN, 2010, p. 138).  

                                                      
47 Retomando ainda que não expressamente a hermenêutica 
gadameriana no tratamento da tradição conforme se pode verificar na 
semelhança das argumentações em cotejo com o tratamento dado no 
item 3.2.2.. 
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Assim as objeções que poderiam acusar a atuação 
judicial de antidemocrática no sentido de se sujeitarem a 
uma moralidade pessoal do juiz perdem sua persuasão 
diante de argumentos de princípio, quando atendida 
exigência de uma consistência articulada. O que não sói 
ocorrer quando a decisão se baseia em argumentos de 
política, vez que não há exigência de consistência articulada, 
em tais casos, pois uma estratégia responsável para atingir 
um objetivo coletivo não precisa tratar todos os indivíduos 
da mesma maneira. 

 
4.1.2 O Juiz Hércules 

 
Para fundamentar sua tese de existência de 

respostas corretas em casos difíceis Ronald Dworkin 
apresenta-nos o seu modelo de Juiz, o filósofo Hércules. 
Conforme anota o autor “eu inventei um jurista de 
capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-
humanas, a quem chamarei de Hércules” (DWORKIN, 
2010, p. 165). 

Por meio do seu jurista fictício, Ronald Dworkin irá 
desenvolver sua teoria dos casos difíceis na busca de 
respostas corretas as quais deverão ser encontradas em cada 
hipótese, em regra cases extraídos da jurisprudência norte 
americana.  

Essa construção da atuação de um juiz e filósofo 
permite uma compreensão exemplificativa e concreta da 
possibilidade da resposta correta, sendo construída nesse 
caso de forma basta clara, não apenas a hipótese de 
incidência do direito aplicável, mas também as 
características da jurisdição onde Hércules atua, repleta de 
casos difíceis. Tudo condizente com sua tese. 

Ao longo das disposições dos casos alguns 
questionamentos em sua tese acerca dos direitos jurídicos 
tratarão da importância dos precedentes em ponto que 
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decerto muito contribuirá para os limites desse trabalho, 
senão vejamos. 

 
 

4.1.3 A força gravitacional do precedente, a teia 
inconsútil e o romance construído em cadeia. 

 
Ronaldo Dworkin apresenta-nos, dentro das muitas 

histórias do Juiz Hércules a análise de um caso difícil não 
previsto em nenhuma lei, eles “questionaram se as decisões 
de direito costumeiro, tomadas pelo tribunal de Hércules, 
quando devidamente compreendidas, dão a alguma das 
partes do direito a uma decisão favorável.” (DWORKIN, 
2010, p. 172). 

Hércules acaba por reconhecer que os procedentes 
possuem uma força sobre as decisões posteriores que 
denomina força gravitacional não existente v.g. entre 
legisladores, mas que, entre os juízes, era uma prática 
reconhecida.  

Ao analisar, por exemplo, que um legislador em seu 
voto não precisa mostrar que seu voto é coerente com os 
votos de seus colegas do poder legislativo ou com os de 
legislaturas passadas. Mas um juiz não demonstra em regra 
esse tipo de independência. 

Ao compreender a forma de atuação da força 
gravitacional do precedente, Hércules observa que essa 
força não pode ser assimilada pela idéia de uma força de 
promulgação, própria das leis. Seria preciso compreender 
de modo distinto.  

Hércules chega à conclusão que a força 
gravitacional dos precedentes “pode ser explicada por um 
apelo, não à sabedoria da implementação de leis 
promulgadas, mas à equidade que está em tratar os casos 
semelhantes do mesmo modo” (DWORKIN, 2010, p. 
176). Essa decisão faz parte da história para influenciar 
futuras decisões em casos similares. 
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A conclusão de Hércules é que sua teoria da 
equidade oferece uma explicação adequada à prática do 
precedente. Assim acaba por verificar outras duas 
conclusões importantes.  

Em sua atuação Hércules reconhece que tal força 
gravitacional apenas se encontra presente nos argumentos 
de princípio que foram utilizados no precedente, não 
podendo ser estendido aos argumentos de políticas vez que 
esses não exigem (salvo casos de extrema arbitrariedade), 
conforme já observado, qualquer consistência articulada. 

Se, como visto, a força gravitacional do precedente 
advém da equidade que pressupõe uma aplicação coerente 
dos direitos, segundo Ronald Dworkin (2010, p. 181) 
Hércules deve ter a atenção voltada não apenas para “ao 
precedente específico para o qual algum litigante dirige sua 
atenção, mas para todas as outras decisões no âmbito de 
sua jurisdição geral e, na verdade, também as leis”. Trata-se 
da aplicação da metáfora da trama inconsútil. 

A árdua tarefa que o autor atribui ao seu juiz, e que 
inclusive justifica o seu nome, seria a de construir um 
esquema de princípios (abstratos e concretos) que permita 
uma coerente justificação dos precedentes, das disposições 
constitucionais e das leis. A construção de tal esquema 
permitiria tratar o direito como uma teia inconsútil.  

Semelhante a ideia de coerência que se apresenta, na 
obra do autor, a prática interpretativa do direito também 
poderá ser vista como “um romance em cadeia”. 
Deslocando seu olhar da busca do direito a ser aplicado 
para a aplicação mesma do direito, o autor descreve a 
complexa atividade do intérprete ao aplicar uma norma do 
qual não é autor exclusivo. 

O autor faz uma analogia entre a interpretação no 
domínio da arte com a interpretação jurídica. Nesse 
sentido, compara o direito com um romance que é escrito 
em cadeia. Cada romancista deve interpretar os capítulos 
recebidos para só então escrever um novo capítulo, 
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buscando a escrever seu capítulo de modo a continuar, da 
melhor maneira possível, o romance em elaboração48.  

Como forma de submeter seu projeto à prova 
Ronald Dworkin apresenta as dimensões da adequação e da 
interpretação. Por adequação o autor entende que não deve 
ser adotada uma interpretação caso se acredite que ela não 
seria adotada por nenhum outro autor no mesmo contexto 
da obra.  

Uma postura adequada permite que a atividade da 
escrita do romance possa fluir ao longo do texto e isso não 
ocorreria ao ser adotada uma interpretação tão pessoal.  

Sobre a dimensão da interpretação ela se expressa 
no sentido que o intérprete, dentre as muitas leituras 
possíveis (vez que já foram descartadas as não possíveis), 
deve verificar qual se ajusta melhor à obra, tudo após 
verificar todos os aspectos do romance.  

O último (atual) novelista da cadeia (que continuará 
em elaboração) deve ler os capítulos que precederam a 
história e deixar ser inspirados por eles para bem realizar 
sua escrita que, em conjunto com os capítulos anteriores, 
serão projetados para casos e para os autores futuros. 
Assim é possível preservar uma coerência textual no 
romance.  

Ressalte-se, por fim, que pela teoria dworkiana, o 
juiz não deve simplesmente reproduzir a história, deve 
escrevê-la. Apenas não deve escrevê-la do nada ou para o 
nada. A escrita do juiz deve se realizar a partir de capítulos 
anteriores e na ciência de que haverá capítulos posteriores. 

 
 

                                                      
48 Novamente verifica-se grande semelhança com a hermenêutica 
gadameriana no tratamento da tradição conforme se pode verificar nas 
argumentações do autor em cotejo com o tratamento dado no item 
3.2.2. 
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4.2 DE UMA SOCIEDADE FECHADA PARA 
UMA SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES 
CONSTITUCIONAIS EM PETER HÄBERLE: 
NOVOS INTÉRPRETES SE APRESENTAM À 
CORTE 
 

Peter Häberle apresenta grande contribuição à 
Hermenêutica Constitucional ao tratar de tema que até sua 
obra, conforme admoesta o próprio autor, não havia ainda 
recebido maior significado, “a questão relativa ao contexto 
sistemático em que se coloca [...] o problema relativo aos 
participantes da interpretação” (HABERLE, 1997, p. 11). 

Segundo o autor, de regra a interpretação 
constitucional indaga acerca de duas questões 
fundamentais, a saber: a) sobre a tarefa e os objetivos da 
interpretação constitucional e; b) sobre os métodos de 
interpretação constitucional. O autor deseja trilhar uma 
terceira indagação: sobre os participantes da interpretação. 

 
4.2.1 Apresentação da tese 

 
O autor parte do entendimento de que a 

interpretação constitucional sempre esteve muito 
concentrada na atividade dos juízes e por isso seu âmbito 
de investigação se apresenta muito reduzido. Segundo o 
autor trata-se esta realidade de um modelo de interpretação 
de uma sociedade fechada.  

Para o autor se “se considera que uma teoria da 
interpretação constitucional deve encarar seriamente o tema 
‘Constituição e realidade constitucional’ [...] “então há de se 
perguntar, de forma mais decidida, sobre os agentes 
conformadores da ‘realidade constitucional’” (HÄBERLE, 
1997, p.12). 

O autor propõe então a seguinte tese: 
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no processo de interpretação constitucional estão 
potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, 
todas as potências públicas, todos os cidadãos e 
grupos, não sendo possível estabelecer-se um 
elemento cerrado ou fixado com numerus clausus de 
intérpretes da Constituição. (HÄBERLE, 1997, 
p.13) 
 

Para Peter Häberle, a interpretação constitucional é 
mais um elemento da sociedade aberta e assim deve passar 
a ser considerada. Para comprovar sua tese o autor 
pressupõe um conhecimento da interpretação pela forma 
que é tratada na atual compreensão de hermenêutica. 
Posteriormente o autor apresenta sua sugestão de 
participantes do debate constitucional para, à guisa de 
resultado, apresentar a forma que entende 
procedimentalmente democrática a atuação de uma corte 
constitucional. 

 
4.2.2 A teoria da interpretação de Peter Häberle e a 
superação do paradigma sujeito-objeto 

 
A teoria da interpretação em Peter Häberle, se 

apresenta certamente, já após a superação do paradigma 
sujeito-objeto. No seu entender “quem vive a norma acaba 
por interpretá-la ou pelo menos por co-interpretá-la” 

(HÄBERLE, 1997, p.13).  
Para o autor a norma não é uma decisão prévia 

simples e acabada. Ao contrário, afirma-se que a 
interpretação não é “um processo de passiva submissão [...] 
a vinculação se converte em liberdade na medida que se 
reconhece que a nova orientação hermenêutica consegue 
contrariar a ideologia da subsunção” (HÄBERLE, 1997, 
p.30). 

Aqui também podemos colocar uma distinção que 
nos é fornecida pelo autor. A distinção entre intérpretes em 
sentido lato e intérpretes em sentido estrito. Naqueles, se 
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inserem os cidadãos, órgãos diversos, opinião pública, 
grupos etc; já entre os últimos é possível inserir os que na 
jurisdição constitucional têm a última palavra. Mas, 
independente da posição que se insere na teoria 
interpretativa, todos são intérpretes. 

 
4.2.3 Os participantes do processo de interpretação 

 
Para o autor, o tratamento sobre os participantes de 

um processo de interpretação constitucional deve ser 
analisado por uma ótica sempre provisória, tendo em vista 
que “o tempo, a esfera publica pluralista e a realidade” 
sempre apresentam problemas constitucionais ampliando as 
necessidades e possibilidades (HÄBERLE, 1997, p.19) de 
nova estruturação de participação. 

Peter Häberle apresenta um catálogo sistemático de 
participantes como sugestão, dos que agora são chamados à 
composição do debate constitucional na teoria häberliana. 
Nesse sentido, o autor os distribui em quatro grupos, que 
englobariam: a) as funções estatais; b) os participantes nos 
processos de decisões estatais que não fazem parte do 
estado; c) a opinião pública democrática e; d) a doutrina 
constitucional. 

Uma leitura detalhada dos participantes conforme 
previsto na teoria do autor certamente presta grande auxilio 
à exata compreensão do círculo dos intérpretes previsto na 
sua teoria e assim se apresenta: 

 
(1) as funções estatais: 
a) na decisão vinculante (da Corte Constitucional): 
decisão vinculante que é relativizada mediante o 
instituto do voto vencido; b) nos órgãos estatais 
com o poder de decisão vinculante, submetidos, 
todavia, a um processo de revisão: jurisdição, órgão 
legislativo (submetido a controle em consonância 
com objetivo de atividade): órgão do Executivo, 
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especialmente na (pré) formulação do interesse 
público; 
(2) os participantes do processo de decisão nos 
casos 1a e 1b, que não são, necessariamente, órgãos 
do Estado, isto é: a) o requerente ou recorrente e o 
requerido ou recorrido, no recurso constitucional 
(Verfassungsbeschewerde), autor e réu, em uma, aqueles 
que justificam a sua pretensão e obrigam o Tribunal 
a tomar uma posição ou assumir um “diálogo 
jurídico” (“Rechtsgespräch”); b) outros participantes 
do processo, ou seja, aqueles que têm direito de 
manifestação ou de integração à lide, nos termos da 
Lei Orgânica da Corte Constitucional (v.g., §§ 77, 
85, nº 225, 94, nº1 a 4, §§ 65, 82, nº2, 83, nº2, 94, 
nº5), ou que são, eventualmente, convocados pela 
própria Corte Constitucional (v.g., § 82, nº 4, da Lei 
do Bundesverfassungsgericht); c) pareceristas ou experts, 
tal como se verifica nas Comissões Especiais de 
Estudos ou de Investigação (§ 73, do Regimento 
Interno do parlamento Federal) d) peritos e 
representantes de interesses nas audiências públicas 
do parlamento (§ 73, nº 3, do Regimento Interno 
do Parlamento Federal alemão), peritos nos 
Tribunais, associações, partidos políticos (frações 
parlamentares), que atuam, sobretudo, mediante a 
“longa manus” da eleição de juízes; e) os grupos de 
pressão organizados (§ 10, do Regimento Interno 
do Governo Federal); 
(3) a opinião pública democrática e pluralista e o 
processo político como grandes estimuladores: 
media (imprensa, rádio, televisão, que, em sentido 
estrito, não são participantes do processo, o 
jornalismo profissional, de um lado, a expectativa 
de leitores, as cartas de leitores, de outros, as 
iniciativas dos cidadãos, as associações, os partidos 
políticos fora do seu âmbito de atuação organizada 
(Cf. 2,d), das igrejas, teatros, editoras, as escolas da 
comunidade, os pedagogos, as associações de pais; 
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(4) cumpre esclarecer, ainda, o papel da doutrina 
constitucional nos nºs 1, 2 e 3; ela tem um papel 
especial por tematizar a participação de outras 
forças e, ao mesmo tempo, participar nos diversos 
níveis. (HÄBERLE, 1997, p.20). 
 

Pelo catálogo apresentado, o autor entende ter 
logrado demonstrar que deve ter acesso à interpretação 
constitucional todas as forças da comunidade política. 

Ainda dentro da perspectiva dos participantes da 
interpretação constitucional, e em vista da já apresentada 
distinção do autor quanto a intérpretes constitucionais em 
sentido lato e em sentido estrito, é importante salientar uma 
contribuição do autor para a prática da decisão de uma 
corte constitucional, que o distinguirá da postura adotada 
por outras compreensões de interpretação procedimental 
da constituição. 

Para o autor, a despeito do processo político ser um 
processo de comunicação de todos para com todos, deve 
ter cuidado para que sua abertura não provoque uma perda 
de autoridade na jurisdição constitucional. Assim, a difícil 
questão “sobre se e em que medida outros participantes, 
singular ou coletivamente considerados ou em grupos 
devem ser normativamente constitucionalizados” deve ser 
respondida de forma diferenciada. 

Peter Häberle, (e aqui se pode verificar uma forte 
distinção de sua teoria com teorias procedimentalistas de 
autores como Jürgen Habermas) entende que a ausência de 
“academical self-restraint”49 pode enfraquecer a força da corte, 
neste termos nos adverte o autor: 

 
É verdade que o processo político é um processo 
de comunicação de todos para com todos, no qual 
a teoria constitucional deve tentar ser ouvida, 

                                                      
49 Necessidade de um saber especializado que permita os trabalhos da 
corte constitucional. 
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encontrando um espaço próprio e assumindo sua 
função enquanto instância crítica. Porém, a 
ausência de (ein Zuwenig) de “academical self-
restraint” pode levar a uma perda de autoridade. A 
teoria constitucional democrática aqui enunciada 
temtambém uma peculiar responsabilidade para a 
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. 
(HÄBERLE, 1997, p. 55) 
 

Assim o autor cria, em contradição que é apenas 
aparente, certa restrição à abertura do debate constitucional 
travado na corte, quando considera necessário um saber 
especializado. Mas tal se passa apenas para atender sua 
exigência de participação efetiva (com a maior amplitude 
que se possa dar a esse termo) dentro das possibilidades 
dos trabalhos da própria corte. O que não quer dizer que 
ocorra um fechamento aos demais intérpretes, mas sim é 
uma possibilidade destes manifestarem sua interpretação de 
forma efetiva, ao tempo em que se mantém a autoridade 
necessária de jurisdição constitucional. 

Nesse ponto é necessário indicar ainda, que a obra 
de Peter Häberle tem encontrado bastante ressonância na 
jurisdição constitucional brasileira, sendo a utilização dos 
institutos das Audiências Públicas e do Amicus Curiae, forte 
exemplo da democratização do debate constitucional pátrio 
na esteira dos estudos do autor. 

 
4.2.4 Variação da intensidade do Controle de 
Constitucionalidade conforme a medida de 
participação dos diferentes grupos na interpretação 
constitucional 

 
Um último item tratado pelo autor que não pode 

restar despercebido pela imensa contribuição ao proposto 
neste trabalho é sua compreensão acerca da existência de 
uma certa gradação na intensidade do controle de 
constitucionalidade, conforme os casos que lhe são 
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apresentados e os níveis de participação dos intérpretes 
nesse processo. 

Assim, para o autor, a jurisdição constitucional deve 
controlar a participação dos diferentes grupos na 
interpretação da Constituição de forma que sua decisão 
contemple todos os interesses envolvidos, ainda que não 
tenham participado do processo. Assim se manifesta: 

 
Ademais, a Corte Constitucional deve controlar a 
participação leal (faire Beteiligung) dos diferentes 
grupos na interpretação da Constituição,de forma 
que, na sua decisão, se levem em conta, 
interpretativamente, os interesses daqueles que não 
participam do processo (interesses não 
representados ou não representáveis). [...] Um 
minus de efetiva participação deve levar um plus de 
controle constitucional. A intensidade do controle 
de constitucionalidade há de variar segundo as 
possíveis formas de participação. (HÄBERLE, 
1997, p. 46) 
 

Neste sentido, deve ser ressaltado que, na obra do 
autor, a intensidade do controle de constitucionalidade 
possui uma tarefa que varia conforme a realidade 
apresentada no caso e a depender da presença ou ausência 
de efetiva participação dos interesses envolvidos no 
processo. 

 
4.3 O PAPEL E LEGITIMIDADE DA 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NA TEORIA 
DO DISCURSO DE JÜRGEN HABERMAS: A 
CORTE NA DEFESA DO PROCESSO 
DEMOCRÁTICO 

 
A teoria habermasiana do direito carrega em si toda 

uma carga de completude e complexidade oriunda da 
produção teórica construída ao longo vida de seu autor. Sua 



88 Teoria da decisão e democratização da jurisdição constitucional 
 

 

fundamentação percorre áreas da filosofia, da sociologia, da 
ciência política apenas para citar algumas das grandes 
contribuições do autor para a ciência contemporânea. 

Sua teoria do direito parte de uma reconstrução da 
sociedade por meio razão comunicativa, que, na concepção 
do autor deve, substituir a razão prática (HABERMAS, 
2012, p. 19) não mais compatível com a filosofia 
contemporânea. 

A concepção de jurisdição constitucional de Jürgen 
Habermas é tida como uma das mais representativas 
construções teóricas da democracia procedimental e 
indubitávelmente pode contribuir muito com uma teoria da 
decisão que preze pela legitimação do debate 
constitucional. 

 
4.3.1 A teoria do agir comunicativo, os subsistemas 
sociais e o mundo da vida. 

 
Um dos momentos teóricos mais importantes da 

obra habermasiana se projeta em sua teoria da ação 
comunicativa.50 Segundo a teoria, o conceito de agir 
comunicativo atribui às forças ilocucionárias da linguagem 
orientada ao entendimento a importante função de 
coordenar uma ação. 

A exigência de uma ação orientada pelo 
entendimento é contexto imprescindível para a realização 
do agir comunicativo. Segundo o autor os atores (falantes e 
ouvintes) podem utilizar a linguagem para adotar dois tipos 
de enfoques: a) um enfoque objetivador (interessado no 
próprio sucesso); ou b) um enfoque performativo (dirigido 
ao entendimento).  

A dicotomia de enfoques corresponde assim às 
concepções de razão pratica e razão comunicativa, àquela 

                                                      
50 Em Theorie des Kommunikativen Handels (1981) o autor desenvolve o 
conceito. 
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decorrente de um enfoque objetivador, e esta resultante de 
um enfoque performativo. Para o autor, apenas quando os 
participantes passam a adotar o enfoque dirigido ao 
entendimento é que é possível a mobilização das energias 
de ligação da linguagem para coordenação de planos de 
ação (HABERMAS, 2012, p. 36). 

As concepções indicadas, também repercutem na 
forma de reprodução da teoria social habermasiana 
conforme estruturas sociais que autor denomina de a) os 
“sistemas”, caracterizados por uma ação instrumental 
(decorrente de um enfoque objetivador) e; b) o “mundo da 
vida”, caracterizado por uma ação comunicativa 
(decorrente de um enfoque dirigido ao entendimento).  

Os sistemas são estruturas autônomas dirigidas por 
códigos e linguagens especiais. Eles decorrem da evolução 
histórica de uma “sociedade descentrada, diferenciada 
funcionalmente e que se compõem de muitos sistemas que 
tendem a se separar” (HABERMAS, 2012. p. 70) cujo 
esboço teórico fora levado ao extremo conforme teoria de 
Niklas Luhmann. 

O mundo da vida na teoria de Jürgen Habermas 
(2012, p. 111) se constitui de “uma rede ramificada de 
ações comunicativas que se difundem em espaços sociais e 
épocas históricas” que se alimentam de tradições culturais, 
de ordens legítimas e da identidade de indivíduos 
socializados. 

A prática comunicativa no mundo da vida é 
centrada na linguagem coloquial que circula em todos os 
domínios da sociedade permitindo traduções de todos os 
códigos. Por essa generalização, no entanto, paga-se o 
preço de permanecer em linguagem mais difusa, menos 
clara e com menor nível de diferenciação se comparado aos 
códigos especiais. 

Nas sociedades complexas (para as quais o autor 
desenvolve sua teoria) identificam-se duas importantes 
estruturas integradas sistemicamente: o estado e a 



90 Teoria da decisão e democratização da jurisdição constitucional 
 

 

economia. Por outro lado, podem ser identificadas outras 
duas importantes estruturas integradas comunicativamente: 
a esfera da vida privada e a esfera da vida pública. 
Conforme anota Claudio Pereira de Souza Neto, assim 
sistemas e mundo da vida interagem: 

 
A economia, ou subsistema econômico, interage 
com a esfera da vida privada por meio do 
trabalhador e do consumidor...[...]. Já a esfera 
pública possui relações de troca com o estado 
(subsistema administrativo). Tais relações são 
concretizadas pelo cidadão e pelo cliente. (SOUZA 
NETO 2012, p. 286) 
 

Para o autor, tratando da teoria habermasiana no 
curso do processo de modernização os sistemas em sua 
relação com o mundo da vida acabaram por colonizá-lo por 
meio da burocratização levada a efeito pelo estado e da 
monetarização capitaneada pelo mercado.  

Por essa colonização, os indivíduos deixam de se 
orientar pelo entendimento e passam a se orientar pelo 
sucesso. Estimula-se o consumismo e o individualismo na 
esfera da vida privada em substituição às relações familiares 
tradicionais. No âmbito da esfera publica, a política se 
reduz a um processo formal e burocratizado de obtenção 
eleitoral do poder político o qual substitui a formação 
espontânea da vontade comunicativamente formada 

(SOUZA NETO 2002, p. 289). 
No campo do direito, os reflexos dessa colonização 

do mundo da vida foram explicitados por meio do 
positivismo jurídico, onde o “direito normatizado não 
consegue assegurar-se dos fundamentos de sua legimitidade 
apenas através de uma legalidade que coloca à disposição 
dos destinatários enfoques e motivos” (HABERMAS, 
2012, p. 54) 

Como alternativa à colonização do mundo da vida 
acima indicado que deslegitima o direito, Jürgen Habermas 
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propõe uma racionalização das pretensões normativas (não 
por meio de uma racionalidade monológica centrada no 
sujeito) por meio de uma de uma teoria do discurso 
mediada procedimentalmente, em um processo 
comunicativo que permita o assentimento geral em torno 
do melhor argumento. 

Nesse contexto, ressalta outra importante 
contribuição do autor para a teoria democrática, a relação 
entre autonomia publica e autonomia privada enquanto 
possibilidade de legitimação do direito, onde se verifica 
ainda uma nova relação entre política e direito. 

 
4.3.2 Legitimidade, autonomia pública e autonomia 
privada na relação entre política e direito. 

 
Para a adequada compreensão da relação entre 

política e direito na obra de Jurgen Habermas deve-se 
compreender a sua proposta que acaba por conciliar esferas 
aparentemente paradoxais e contraditórias de um sistema 
de direitos. 

Para o autor, o sistema de direitos necessário para 
sua teoria do discurso deve fazer jus tanto à autonomia 
pública quanto à autonomia privada dos cidadãos. Devendo 
ser composto por direitos fundamentais que os cidadãos 
devem atribuir-se caso queiram regular sua convivência por 
um direito positivo legítimo. 

Tais direitos (que são) fundamentais permitirão que 
se estabeleça um nexo entre direitos humanos e soberania 
do povo, ao tempo em que permitirão compreender a 
inexistência de um paradoxo no surgimento da legitimidade 
a partir de uma autolegislação, onde os que se encontram 
submetidos ao direito, na qualidade de destinatários, 
possam entender-se também como autores do direito. 

No sistema de direitos proposto pelo autor 
conforme já indicado acima (item 3.1.1.1) o princípio da 
democracia resulta da interligação entre o princípio do 
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discurso com a forma jurídica, tal interligação fornece os 
meios para que sejam introduzidos, de forma abstrata, 
certas categorias de direito fundamentais que determinam o 
código jurídico, vez que determinam o próprio status de 
pessoas de direito.  

Tais categorias de direitos são classificadas pelo 
autor (HABERMAS, 2012, p. 158) da forma seguinte: 

a) Direitos fundamentais que resultam da 
configuração politicamente autônoma do direito à maior 
medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação; 

b) Direitos fundamentais que resultam da 
configuração politicamente autônoma do status de um 
membro numa associação voluntária de parceiros do 
direito; 

c) Direitos fundamentais que resultam 
imediatamente da possibilidade de postulação judicial de 
direito e da configuração politicamente autônoma da 
proteção jurídica individual; 

d) Direitos fundamentais à participação em 
igualdade de chances, em processos de formação da 
opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam sua 
autonomia política e através dos quais eles criam direito 
legítimo; 

e) Direitos fundamentais a condições de vida 
garantidas social, técnica e ecológicamente, na medida em 
que isso for necessário para um aproveitamento em 
igualdade de chances, dos direitos elencados de “a” a “d”;  

Tal proposta da teoria do discurso permitirá, com 
base nos direitos elencados de “a” a “c”, a indicação dos 
direitos necessários a um sistema onde atores querem 
regular legitimamente sua convivência sob a forma jurídica.  

Por meio do direito fundamental indicado no item 
“d”, os próprios cidadãos, através do assentimento dos 
participantes potencialmente atingidos, estabelecem seus 
direitos, não mais na forma abstrata indicada como 
pressuposta, mas em sua forma concreta e determinada (v. 
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g liberdade, propriedade, cidadania, proibição de efeitos 
retroativos etc). 

A partir de tal rol de direitos subjetivos acima 
referidos a relação entre direito e política se apresenta em 
seu nexo interno, na medida em que tais direitos só podem 
ser impostos por meio de organizações que tomam 
decisões com pretensão de obrigatoriedade. 

Nesse sentido, o direito a iguais liberdades 
subjetivas de ação (item “a”) se apresenta nos direitos 
fundamentais que, enquanto direitos positivos, pressupõem 
o poder de sanção de uma organização que imponha 
respeito às normas jurídicas. Para essa finalidade surge o 
Estado como reserva de um poder militar que garante a 
obrigatoriedade das normas jurídicas. 

Por outro lado o status de membro de uma 
associação voluntária de parceiros do direito (item “b”) 
pressupõe uma coletividade limitada no espaço e no tempo, 
para essa realidade é necessária uma instância autorizada 
que possa agir em nome do todo. 

O direito à proteção jurídica individual (item “c”) 
pressupõe a existência de um tribunal organizado 
politicamente que proteja e desenvolva o direito nos casos 
em que ocorra litígio. 

Por fim, acerca do direito à participação, em 
igualdade de chances, nos processo de formação da opinião 
e da vontade, é necessária a instauração de processos 
democráticos com o auxilio de um poder politicamente 
organizado. O próprio autor (HABERMAS, 2012, p. 171) 
sintetiza seu entendimento nos termos seguintes: 

 
Em síntese: O Estado é necessário como poder de 
organização, de sanção e de execução, por que os 
direitos tem que ser implementados, por que a 
comunidade de direito necessita de uma jurisdição 
organizada e de uma força para estabilizar a 
identidade, e por que a formação da vontade 
política cria programas que tem que ser 
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implementados. Tais aspectos não constituem 
meros complementos, funcionalmente necessários 
para o sistema de direitos, e, sim, implicações 
jurídicas objetivas, contidas in nuce nos direitos 
subjetivos.   

 
Dentro dessa análise é possível compreender como 

se apresenta o nexo funcional entre o código do direito e o 
código do poder. Nesse sentido, o código do direito e o 
código do poder possuem funções próprias e funções 
instrumentais reciprocamente verificadas, senão vejamos. 

Graças à função instrumental do direito a 
autoridade do Estado adquire competência de tomar 
decisões obrigatórias o que lhe permite realizar sua função 
própria de realizar fins coletivo. 

Por outro lado, o direito depende do estado para 
uma institucionalização do direito que lhe permita atingir 
sua função própria de estabilizar expectativas de 
comportamento. Jurgen Habermas (2012, 182) apresenta-
nos quadro explicativo que permite uma boa visualização 
desse nexo funcional entre código do direito e código do 
poder: 

 

                   Funções 
Códigos 

Função própria Função recíproca 

Poder 
Realização de 
fins coletivos 

Institucionalização 
do direito por 

parte do Estado 

Direito 
Estabilização de 
expectativas de 
comportamento 

Meios de    
organização da 

dominação 
política 
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Mas a teoria habermasiana da relação entre direito e 
poder político não se resume a essa análise funcionalística. 
Tal compreensão apenas indica um direito absorvido 
completamente em sua contribuição para a constituição do 
código do poder e na realização de sua própria função.  

Para o autor, no entanto, novamente lançando mão 
da mudança de estrutura das sociedades tradicionais para as 
sociedades complexas, “a profanização do poder, no inicio 
dos tempos modernos, revelou que a forma do direito, 
enquanto tal não é suficiente para a legitimação do 
exercício do poder” (HABERMAS, 2012, p. 184), é 
necessário que o direito funcione também como uma fonte 
de justiça para o poder político. 

Nas sociedades tradicionais tendo por base 
cosmovisões religiosas reconhecidas, o direito ocupava uma 
base sagrada totalmente subtraída ao poder humano. Até 
mesmo o detentor do poder político estava subordinado a 
esse direito natural. O direito positivo apoiava sua 
autoridade na legitimidade desse senhor e de sua 
interpretação de uma ordem jurídica dada preliminarmente. 

Com a passagem para as sociedades complexas e a 
decomposição dessa cosmovisão religiosa obrigatória em 
forças de fé subjetivas, o direito deixa de ser indisponível 
ao ser humano perdendo ainda sua dignidade metafísica e, 
como consectário lógico, sua função legitimadora. 

O direito torna-se dependente de um legislador 
político o qual poderia utilizá-lo de forma instrumentalizada 
para alcançar fins que não somente a justiça. Nesse ciírculo 
entre poder e direito “abriu-se uma brecha carente de 
legitimação, que o direito racional queria fechar, ou melhor, 
tinha que fechar, lançando mão da razão prática” 
(HABERMAS, 2012, p. 185). O autor assim resume o 
contexto: 

 
A implosão da abóbada do direito sagrado deixou 
pra trás as ruínas de duas colunas a saber: a do 
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direito instaurado politicamente e a do poder 
utilizável instrumentalmente; impunha-se a busca 
de um substituto racional para o direito sagrado, 
que se autorizava por si mesmo, capaz de recolocar 
a verdadeira  autoridade nas mãos do legislador 
político, entendido como um detentor do poder 
(HABERMAS, 2012, p. 185). 

 
Partindo do conceito de uma autonomia política 

apoiada em uma teoria do discurso o autor, com arrimo em 
Hannah Arendt, coloca a legislação na dependência de um 
poder comunicativo, definido com um “poder que surge 
entre os homens quando agem em conjunto, 
desaparecendo tão logo eles se espalham” (HABERMAS, 
2012, p. 186). 

Na forma do modelo proposto, o direito e o poder 
comunicativo surgem cooriginariamente da “opinião em 
torno da qual muitos se uniram publicamente”. 

Trata-se o poder comunicativo de noção muito cara 
na teoria habermasiana responsável pela formação legitima 
do direito. Em sua relação com o poder político o poder 
comunicativo é chamado a se apresentar como a fonte da 
justiça que faltava para que fosse fechada a brecha de 
legitimação aberta entre poder político e direito. 

Segundo o autor, para Hannah Arendt o poder não 
é “como para Max Weber, a chance de impor, no âmbito 
de uma relação social, a sua própria vontade contra 
vontades opostas” é, ao contrário, a formação de uma 
vontade comum gerada em uma comunicação não coagida.  

Nesse sentido o poder nasce da capacidade humana 
de agir ou de fazer algo em associação com outros e em 
afinação com eles, só podendo ser formado em esferas 
públicas por uma estrutura comunicativa não deformada, 
que se realiza por meio de uma intersubjetividade intacta. 

Nessa relação entre poder comunicativo e político, 
o autor sugere que se considere o direito como um medium, 
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através do qual o poder comunicativo se transforma em 
poder administrativo. 

 
Por isso, sugiro que se considere o direito como 
medium através do qual o poder comunicativo se 
transforma em poder administrativo. 
[...] 
A idéia do Estado de direito pode ser interpretada 
então como a exigência de ligar o sistema 
administrativo, comandado pelo código do poder, 
ao poder comunicativo, estatuidor do direito, e de 
mantê-lo longe das influências do poder social, 
portanto da implantação fática de interesses 
privilegiados. (HABERMAS, 2012, p. 190). 
 

Tal explanação permite-nos, compreender as linhas 
gerais em que são estabelecidas as relações entre direito e 
política na obra de Jürgen Habermas, principalmente em 
sua relação de interdependência e constituição onde, de 
modo procedimental-discursivo, o poder comunicativo 
concretiza o princípio pelo qual “todo poder político parte 
do povo” (HABERMAS, 2012, p. 173). 

A compreensão da forma pela qual surge o poder 
comunicativo, também se mostra imprescindível ao 
presente trabalho, motivo pelo qual deve-se lançar mão de 
uma melhor conceituação de esfera pública, opinião pública 
e sociedade civil. 
 
4.3.3 Esfera pública, sociedade civil e opinião 
publica na influenciação do poder oficial 
 

Por esfera pública, entende Jürgen Habermas (2011, 
p.92), temos “uma rede adequada para a comunicação de 
conteúdos, tomadas de posição e opiniões”.  Do mesmo 
modo que o mundo da vida, a esfera pública se reproduz 
por meio do agir comunicativo e neste uma delimitação sua 
se constitui principalmente enquanto estrutura, não tendo 
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haver com o espaço social criado, ou com as funções ou 
conteúdos. 

As estruturas comunicacionais da esfera pública 
permitem também que seus participantes não sejam 
obrigados a tomar decisões, estas continuam como 
atividade de instituições com essa tarefa. Como resultados 
das manifestações dos participantes surgem opiniões que, 
enfeixadas através do nível de assentimento que recebem 
são transformadas em opinião pública, cuja qualidade é 
medida pela procedimentalização do processo de sua 
criação. 

As opiniões públicas geradas são potenciais de 
influência que podem interferir nas corporações legislativas, 
nos governos, nos tribunais e no comportamento eleitoral 
das pessoas. A esfera pública consagra a luta por influência 
à qual participam grupos reconhecidos, especialistas, 
membros de igrejas entre os diversos atores e diversas 
organizações da sociedade civil. 

A fim de preencher a função de tematizar os 
problemas da sociedade a esfera pública política deve-se 
formar por meio do contexto das pessoas virtualmente 
atingidas, vez que tais problemas surgirão mesmo da 
pressão social do sofrimento e injustiça mesma das 
experiências pessoais 

Por sociedade civil seu núcleo é constituído “por 
associações e organizações livres, não estatais e não 
econômicas, as quais ancoram as estruturas de 
comunicação da esfera pública nos componentes sociais do 
mundo da vida”. (HABERMAS, 2011, p. 100).  

A sociedade civil se encontra protegida por direitos 
fundamentais (liberdade de opinião, associação etc) criando 
um nexo entre uma cidadania e uma esfera privada intacta. 
Tal proteção, todavia, não alcança defender a sociedade 
civil de deformações por agentes que tentar interferir na 
linguagem por meio de ações instrumentais, motivo pelo 
qual se mostra imprescindível, além de um contexto de 
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cultura livre, um mundo da vida racionalizado 
(HABERMAS, 2011, p. 105). 

Por fim, deve-se ressaltar uma limitação e uma 
vantagem da influência política da esfera pública. Como 
limitação, deve-se ter em mente que a imposição do poder 
partindo de discursos informais tem grandes obstáculos a 
transpor até infiltrar-se em uma legislação legítima, motivo 
pelo qual é necessário que sua influência também possa 
abranger  deliberações que assumam a forma autorizada51. 

Nesse ponto se atinge, afirma Jürgen Habermas 
com arrimo em Maus, o núcleo procedimentalista do 
direito “pois a ‘combinação universal e a mediação 
recíproca entre a soberania do povo institucionalizado 
jurídicamente e a não institucionalizada’ são a chave para se 
entender a gênese democrática do direito.”(HABERMAS, 
2011, p. 185). 

Como vantagem da existência de uma esfera pública 
consciente de seu poder e atuante em seu exercício, deve 
ser ressaltada que esta, estando na periferia da política, 
possui maior sensibilidade e proximidade com os novos 
problemas podendo identificá-los antes que os centros da 
política. (HABERMAS, 2011, p. 105). 

 
4.3.4 Democracia Deliberativa e Jurisdição 
Constitucional 

 
A teoria procedimentalista habermasiana, conforme 

acima indicado, compreende uma relação interna entre 
autonomia privada e pública à qual possibilita a formação 
da vontade coletiva.  

Nesse ínterim, a especialização democrática do 
princípio do discurso apresenta o procedimento como 

                                                      
51 Aqui pode-se muito bem tomar como poderoso intrumento para essa 
finalidadade a teoria de sociedade aberta defendida por Peter Häberle 
(conforme intem 4.2); 
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forma de garantir a produção de direito legítimo à medida 
que “todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu 
assentimento, na qualidade de participantes de discursos 
racionais” (HABERMAS, 2012, p. 142) cuja pretensão 
normativa estaria vinculada à força do melhor argumento. 

Por esse entendimento, e para que o melhor 
argumento realmente seja apresentado, é necessário que os 
mais diversos argumentos tenham possibilidade de chegar 
ao debate. Nessa ótica, o conceito de direitos individuais 
passa a ser não apenas compatível com a democracia, mas 
condição mesmo para sua manutenção, vez que sem ter 
seus direitos fundamentais protegidos não há possibilidade 
sequer de ser participante em discursos racionais. 

A concepção da teoria do discurso e legitimação 
pelo procedimento democrático nessa visão se apresenta 
em Jürgen Habermas como modelo de democracia 
deliberativa e como alternativa aos modelos de democracia 
liberal e democracia republicana. Também o papel da 
jurisdição constitucional é assim analisado. O autor 
apresenta as distinções com cada um dos modelos 
democráticos e apresenta as vantagens de uma democracia 
deliberativa sobre ambos, ante a complexidade das 
sociedades atuais. 

Acerca da jurisdição constitucional, e dentro de um 
contexto que seja possível adotar o modelo da democracia 
deliberativa, o autor apresenta inicialmente uma forte crítica 
a uma interpretação construtiva e arbitrária do direito, 
tendo como alvo a jurisprudência dos valores do Tribunal 
Constitucional Federal da Alemanha e a interpretação dos 
princípios sob a ótica de Robert Alexy. 

Posteriormente, o autor apresenta sua concepção 
sobre qual o papel de um tribunal constitucional em uma 
democracia deliberativa afirmando que o “ tribunal 
constitucional deve proteger o sistema de direitos que 
possibilita a autonomia privada e pública dos cidadãos.” 
(HABERMAS, 2012, p. 326) 
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A autonomia pública e privada é, na opinião do 
autor, a justa medida da atuação da jurisdição 
constitucional. E aqui é apresentada sua resposta ao 
problema da vontade da maioria e sua relação com os 
direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais se apresentam, em Jürgen 
Habermas, como condições de possibilidade de um 
processo democrático. É por isso que sequer a vontade da 
maioria pode interferir nesses direitos sob o risco de 
comprometer a própria democracia.  

E assim se quebra o aparente paradoxo onde o 
tribunal constitucional, mesmo restringindo a vontade de 
uma maioria eleita (ou não), continua defensor da 
democracia mesma, pois, na proteção dos direitos 
fundamentais, é que se encontra a possibilidade da 
democracia deliberativa. 

Em Jürgen Habermas, a função de um tribunal 
constitucional passa a ser a de proteger um processo 
deliberativo e a própria democracia, podendo, no exercício 
dessa função, restringir o poder majoritário atuando pela 
proteção dos direitos fundamentais. 



5  
Teorias substanciais e 
teorias procedimentais em 
uma jurisdição 
constitucional democrática: 
uma proposta por uma 
resposta correta e 
democrática 

 
Até o momento buscou-se como meta os rumos de 

uma teoria da decisão constitucional em um horizonte de 
superação do positivismo normativista, especialmente 
dentro de parâmetros filosóficos que alteraram, de modo 
substancial, a compreensão da atividade interpretativa. 

Premissas básicas foram estabelecidas, tanto 
jurídicas como filosóficas, para a compreensão do caminho 
que deve ser traçado por uma teoria da decisão 
constitucional que possa alcançar os objetivos para os quais 
é chamada. 
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Dentro do quadro teórico que já foi levantado, ao 
menos para os limites do que se propôs, já é possível traçar 
de modo mais seguro o esboço de uma teoria da decisão 
constitucional que possa se apresentar como adequada à 
realidade contemporânea, viável normativamente e 
compatível com a democracia. 

Para uma delimitação ainda mais exata do caminho 
que se deve trilhar a construção de uma teoria da decisão 
na forma proposta, buscar-se-á precisar, no campo do 
direito, a teoria da decisão dentro de pressupostos teóricos 
que entende indispensáveis para qualquer teoria que se 
apresente como resposta interpretativa (5.1); 
posteriormente, buscar-se-á discutir uma leitura que 
entende encontrar-se equivocada em toda a doutrina 
jurídica na compreensão da distinção entre teorias 
substancialistas e procedimentalistas, à qual se apresenta 
erroneamente apriorística (5.2); tal discussão exigirá que 
sejam fixados, ao menos de forma iniciática, os rumos 
provisórios onde uma distinção apriorística confirmará se 
dissolver (5.3) e por fim como homenagem a Ronald 
Dworkin, falecido no curso da elaboração deste trabalho, 
apresentar-se-á a título de exemplo, uma metáfora onde, 
por meio de um novo juiz fictício (Zeus) e seu intérprete 
(Hermes) a teoria aqui defendida pode oferecer companhia 
para o solitário52 juiz Hércules dworkiano. 
 
5.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
INDISPENSÁVEIS INDEPENDENTEMENTE DA 
TEORIA ADOTADA 

 
Na busca por uma fixação de bases mais precisas 

dos rumos de uma teoria da decisão em uma Jurisdição 
Constitucional (antes de qualquer discussão sobre o acerto 
de bases substancialistas ou procedimentalistas), deve-se 

                                                      
52 Solitário, mas não solipsista. 
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deixar fixos os pressupostos teóricos (e até mesmo 
filosóficos) do que até aqui foi defendido, quanto ao modo 
de compreender o direito e sua interpretação.  

Assim, compreende-se que, tanto correntes 
substancialistas quanto correntes procedimentalistas, 
podem possuir representantes e teorias ainda presos a 
pressupostos teóricos inadequados para uma teoria da 
decisão em uma jurisdição constitucional que se pretenda 
democrática.  

Do mesmo modo, verifica-se que tanto correntes 
substancialistas quanto correntes procedimentalistas podem 
possuir representantes e teorias estruturadas com base em 
pressupostos teóricos já adequados. A distinção entre 
pressupostos teóricos que entende adequados e 
inadequados é o que se buscará fixar, como base em tudo 
que já foi analisado neste trabalho, tendo em vista 
compreender tratar-se de questão preliminar à forma de 
atuação da jurisdição constitucional mesma. 

Na linha do que foi defendido na compreensão do 
neoconstitucionalismo (item 3.3), certamente, será 
inadequada uma teoria da decisão constitucional que não 
compreenda a supremacia da Constituição sobre as leis 
como necessário à democracia, tal compreensão 
simplesmente solaparia qualquer possibilidade mesma da 
existência de uma jurisdição constitucional, nos moldes em 
discussão neste trabalho e na contemporânea teoria 
constitucional, vigente na maior parte dos países em que 
pretende aplicação. 

Também será inadequada uma teoria da decisão que 
não se enquadre dentro do que acima foi defendido sob o 
título do giro linguístico-ontológico (item 3.2). A expressão 
dessa compreensão filosófica no campo do direito 
certamente pode ser expressada em diversos aspectos. Aqui 
assume especial relevância a compreensão de que, após a 
superação do paradigma sujeito-objeto, no campo do 
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direito, não é mais possível busca uma vontade da lei ou 
uma vontade do legislador.  

Deste modo, a existente radicalização positivista de 
que a interpretação deveria estar presa a uma onipotência 
legislativa perde toda sua potência abrindo novos espaços 
para a criação de novas relações entre direito e moral. 

Ante ao giro linguístico-ontológico acima indicado, 
será inadequada qualquer teoria da decisão em jurisdição 
constitucional que não admita uma teoria da norma que 
seja compatível tanto com a presença de regras quanto a 
presença de outros padrões de argumentos, tais como, os 
princípios e as políticas da teoria dworkiana. 

Na mesma medida, também será inadequada uma 
teoria da interpretação que não compreenda os intérpretes 
como autores que escrevem (construtivamente) uma 
história por meio de sua situação no mundo, continuando a 
trabalhar com a busca de respostas metafísicas e que 
permitam uma continuidade de submissão ao legislador. 

Por fim, mas certamente não menos importante, 
também será inadequada uma teoria da decisão que admita 
qualquer discricionariedade (em seu sentido forte da 
concepção dworkiana) por parte do julgador. Tal 
circunstância por si só solaparia qualquer teoria 
democrática de jurisdição constitucional, pois há um só 
tempo permite uma decisão por representantes não eleitos 
e com base em razões não controláveis normativamente. 

A compreensão acerca da conciliação entre a 
proteção dos direitos fundamentais e proteção da 
democracia dentro do papel de uma jurisdição 
constitucional, entende ser um questão que deve ser 
respondida posteriormente e assim será tratada.  

Atendidas as bases teóricas acima descritas, entende 
ser possível buscar uma posterior análise que vise atender 
ao nível de proteção exigida pelos os direitos fundamentais, 
vez que minimamente estar-se-á possibilitada uma teoria 
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que atenda ao momento atual da evolução filosófica, 
jurídica e constitucional. 
 
5.2 ENTRE TEORIAS SUBSTANCIALISTAS E 
PROCEDIMENTALISTAS: UMA ESCOLHA QUE 
NÃO DEVE SER FEITA APRIORISTICAMENTE 

 
A doutrina, de um modo geral (nacional e 

estrangeira), em posição que aqui compreende equivocada, 
em regra defende a existência de duas posições específicas 
na compreensão do papel e da atuação de uma jurisdição 
constitucional. Assim é que, muitos autores seriam 
apresentados como substancialistas e outros, como 
procedimentalistas, conforme as posições de cada eixo 
teórico acerca de qual deve ser o papel de uma jurisdição 
constitucional. Em regra ainda é feita a defesa de uma das 
correntes citadas como superior, em detrimento da outra. 

Na doutrina brasileira, muito enfática se apresenta 
essa distinção, com base nos escritos de Lênio Luiz 
Streck53, senão vejamos: 

 
Contemporaneamente, o papel da Constituição, sua 
força normativa e o seu grau de dirigismo vão 
depender da assunção de uma das teses (eixos 
temáticos) que balizam a discussão: de um lado, as 
teorias procedimentais e, do outro, as teorias 
materiais-substanciais. Parece não haver dúvidas de 
que esse debate é de fundamental importância para 
a definição do papel a ser exercido pela jurisdição 
constitucional. A toda evidencia, as teses materiais 

                                                      
53 Lenio Luiz Streck (2012, p.84) apresenta extensas listas de autores 
substancialistas e pricedimentalistas tanto na doutrina nacional quanto 
na doutrina estrangeira. Entre os substancialistas cita entre muitos v. g. 
Mauro Cappelletti e Ronald Dworkin e entre os procedimentalistas 
Jürgen Habermas e John Hart Ely. O próprio autor Lenio Luiz Streck 
se apresenta como defensor do substancialismo. 
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colocam ênfase na regra contramajoritária (freios às 
vontades de maiorias eventuais), o que, para os 
substancialistas, reforça a relação Constituição-
democracia: para os procedimentalistas, entretanto, 
isso enfraquece  democracia, pela falta de 
legitimidade da justiça constitucional. Uma 
jurisdição constitucional interventiva “coloniza” o 
mundo da vida, na acepção da Habermas, corifeu 
da teoria procedimental do direito. 
 

Assim, a compreensão da contraposição entre 
teorias substacialistas e procedimentalistas, parece ser feita 
de modo apriorístico. Até mesmo seus defensores podem 
ser assim definidos com base na compreensão que possuem 
sobre o papel da jurisdição constitucional. 

As teorias substancialistas defendem uma atuação 
mais ativa da jurisdição constitucional na perspectiva de 
uma defesa material e conteudística dos direitos 
fundamentais, justificando sua tese em grande medida pela 
necessidade tal atuação ante a inefetividade da Constituição 
e omissão dos poderes legislativo e executivo. 

Por outro lado, as teorias procedimentais procuram, 
por meio do procedimento, uma jurisdição constitucional 
que proteja a democracia e obstaculize um ativismo judicial 
excessivo a antidemocrático.  

Conforme foi anunciado, quando do estudo da 
teoria habermasiana (item 4.3.4), verificou-se que o tribunal 
constitucional da teoria procedimental considera os direitos 
fundamentais como condição de possibilidade da 
democacia e assim, mesmo restringindo a vontade de uma 
maioria eleita, continua defensor da democracia mesma, 
pois, na proteção dos direitos fundamentais, é que se 
encontra a possibilidade da democracia deliberativa. 

Aqui pode ser acrescentada uma diferenciação, até 
agora não presente na doutrina, e que certamente 
modificará radicalmente a forma de tratar tal distinção. 
Acredita-se que, em realidade, não é assim que deve passar 
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a relação entre teorias substancialistas e procedimentalistas 
e sua aplicação na teoria da decisão de uma jurisdição 
constitucional. 

Todas as leituras detalhadas que são feitas nas 
abordagens e defesas, seja de doutrinas substancialistas, seja 
de doutrinas procedimentalistas verifica-se a presença de 
certos aspectos que justificam em maior medida ou em 
menor medida a defesa desta ou daquela teoria, o que 
permite com base nos próprios autores a construção do 
raciocínio proposto. É como se a ideia já estivesse presente, 
restando ser sistematizada. 

Assim, v. g.  Lenio Luiz Streck (2011, p. 81) indica 
que sua defesa da teoria substancialista “assume maior 
visibilidade em face da notória inefetividade da constituição 
e da omissão dos poderes legislativo e executivo” e em 
outro trecho afirma (2011, p. 81) “entendo difícil sustentar 
as teses processuais-procedimentais em países como o 
Brasil, em que parte dos direitos fundamentais continua 
incumprida”. 

Assim é possível questionar: seria mais fácil então 
sustentar teorias procedimentais em países (e por que não 
dizer situações) cujos direitos fundamentais estivessem 
efetivados? 

Ronald Dworkin (2010, 133), ao tratar dos casos 
difíceis, sustenta que os juízes devem decidir com base em 
argumentos de princípios e não em argumentos de política, 
vez que as “decisões sobre políticas devem ser operadas 
através de um processo político criado para oferecer uma 
expressão exata dos diferentes interesses que devem ser 
levados em consideração”. 

No entanto, se considerarmos que quando autor 
trata dessa questão ele afirma estar voltado para os “casos 
civis” (2010, p. 132) e consideramos na mesma medida que 
uma Jurisdição Constitucional no mais das vezes é 
convocada a tomar em consideração argumentos de 
política, não seria possível que nesses casos uma resposta 
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correta deveria ser encontrada “por meio de um processo 
político criado para oferecer uma expressão exata dos 
diferentes interesses que devem ser levados em 
consideração”? 

Por fim, e com Peter Häberle, podemos afirmar que 
“peculiar reflexão demandam as leis que provocam 
profundas controvérsias no seio da comunidade [...] cabe 
ao Tribunal a tarefa de zelar para que não se perca o 
mínimo indispensável da função integrativa da 
Constituição”. Poderia o tribunal não considerar o debate 
público? 

Essas questões foram colocadas não a fim de gerar 
respostas imediatas, mas ao contrário, a fim de auxiliar na 
percepção de que tais respostas não devem ser dadas de forma 
antecipada. 

De inicio, e para evitar acusações de tendenciosidade, 
afirmo como corretas ambas as correntes. Tanto 
posicionamentos procedimentalistas quanto posicionamentos 
substancialistas podem ter aplicabilidade em certa medida, mas, 
e aqui a exposição da tese defendida neste trabalho, não se deve 
defender que o posicionamento de uma Corte Constitucional, 
ou de um jurista ou de uma teoria substancialista ou 
procedimentalista, seja correta de forma abstrata e sem estar em 
atuação.  

Para que se firme a tese: apenas quando da atuação da 
jurisdição constitucional, apenas diante de um caso que lhe é 
apresentado é que deve ser possível afirmar qual 
posicionamento deve ser adotado, novamente talvez se 
apresente a questão do Daisen heideggeriano. A forma de 
atuação e o papel da jurisdição constitucional e sua relação com 
a proteção da democracia e com a proteção dos direitos 
fundamentais deve ser definido apenas quando situado (aí). 

A fim de que logo se inicie a explicação do 
entendimento esposado afirma, de inicio, que é a atuação em 
um determinado caso que deve ser compreendida como 
procedimentalista ou substancialista, e nessa atuação, a 
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depender do contexto em que se situe, tanto uma como a outra 
estarão corretas, podendo inclusive a utilização de uma ou de 
outra se dar de forma gradativa e não exclusiva.  

Assim, não é uma corrente ou outra que é correta, mas 
será ela adequada ou não conforme o caso apresentado. Eis o 
que entende não se encontrar explícito na doutrina. 

Apenas a título de exemplo, em uma atuação da 
jurisdição constitucional que ocorra em um contexto histórico-
social onde os direitos fundamentais dos participantes 
envolvidos não tenham sido efetivamente realizados, 
certamente não haverá a possibilidade de participação exigida 
pelas teorias procedimentais de modo que será necessário e 
democrático uma postura substancial e ativa da jurisdição 
constitucional. 

Por outro lado, em um contexto inverso e com os 
direitos fundamentais plenamente realizados, ocorrendo uma 
dada situação onde a possibilidade (e até a realização efetiva) de 
participação esteja plenamente configurada, pode ocorrer uma 
hipótese onde a verdadeira proteção dos direitos fundamentais, 
bem como da própria democracia, apenas seja realizada por 
meio de uma postura mais procedimental da jurisdição 
constitucional. 

A partir do próximo tópico será possível compreender 
de forma mais analítica esse critério de proteção de direitos 
fundamentais que, conforme se verá, não deve ser generalizado 
para o contexto de um país como faz a doutrina, mas sim 
analisado como um ser-aí, em cada caso apresentado.  

Outros critérios serão acrescentados ainda sem 
qualquer pretensão de esgotar as hipóteses de aplicação de uma 
ou outra corrente, mas, para ressaltar que a forma de atuação e 
o papel da jurisdição constitucional devem ser compreendidas 
como modificáveis, na medida das possibilidades e 
necessidades dos intérpretes totalmente alteráveis, conforme a 
pre-sença dos intérpretes no tempo, no espaço e no contexto. 
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5.3 A DEMOCRACIA, A FORMA DE ATUAÇÃO 
E O PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: 
UMA RESPOSTA CORRETA E UMA SOCIEDADE 
ABERTA NA MEDIDA DAS POSSIBILIDADES E 
NECESSIDADES DOS INTÉRPRETES 
 

O que vem sendo defendido desde o tópico 
anterior é que a forma de atuação e o papel de uma 
jurisdição constitucional dentro da estrutura democrática de 
um país não deve ser definida abstratamente. 

Nesse contexto, para ratificar o entendimento e de 
logo iniciar a verificação de uma possibilidade classificatória 
não exaustiva e apenas provisória, é possível apontarmos 
algumas outras considerações que devem ser feitas, de 
modo a verificar, em um dado caso, qual deve ser postura a 
ser adotada por uma jurisdição constitucional, se mais ativa 
e substancial ou se mais autocontrolada e procedimental. 

 
5.3.1 Análise conforme a situação histórico-
contextual dos direitos fundamentais envolvidos no 
caso apresentado 

 
Essa questão, que inclusive serviu de exemplo no 

item anterior, pode ser mais bem analisada. Inicialmente, 
deve-se ressaltar que mesmo os autores procedimentalistas 
afirmam o fato de que tal compreensão da atuação de uma 
jurisdição constitucional pressupõe que determinada 
comunidade já se encontre em determinado nível de 
evolução de sua democracia, possibilitando de fato a 
participação das esferas públicas nos debates constitutivos 
de sua história. Habermas por exemplo trata da restrição de 
sua teoria sob a expressão da necessidade de um “mundo 
da vida racionalizado”, assim nos falar o autor: 

 
a formação de uma sociedade dinâmica de pessoas 
privadas implica, não somente o contexto de uma 



112 Teoria da decisão e democratização da jurisdição constitucional 
 

 

cultura política livre, mas também uma esfera 
privada intacta, o que equivale a dizer que ela 
necessita de um mundo da vida já racionalizado. 
(HABERMAS, 2011, p. 106) 
 

Sem dúvida tal questão também é pressuposta pelo 
mesmo autor, quando, ao tratar de sua fundamentação dos 
direitos com base na teoria do discurso (HABERMAS, 
2012, p. 160) entende necessária a proteção de “direitos 
fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica 
e ecológicamente, na medida em que isso for necessário 
para um aproveitamento em igualdade de chances” dos 
demais direitos fundamentais, entre os quais o autor inclui 
os direitos de participação na vida política.  

Esse aspecto desponta como indiretamente, tanto 
para autores substancialistas como para autores 
procedimentalistas, mas, neste trabalho, apenas aparece de 
forma sistematizada. Essa hipótese pode ser melhor 
explicitada e com arrimo Peter Häberle é que será feita ao 
darmos uma passo adiante. 

Acima, quando do tratamento de obra do autor 
(item 4.2.4), mencionou-se acerca da possibilidade da 
existência de uma variação na intensidade do controle de 
constitucionalidade, conforme a medida de participação dos 
diferentes grupos na interpretação constitucional. 
Mencionou-se que para aquele autor “um minus de 
participação deve levar a um plus de controle 
constitucional” (HÄBERLE, 1997, p. 46). 

Assim, é possível constatarmos na prática 
constitucional que, em muitos casos, determinadas matérias 
podem ter tido uma maior grau de discussão nas diversas 
esferas públicas e mesmo privadas. Ainda quando não se 
tem por completo em determinada nação um mundo da 
vida racionalizado ou uma efetiva proteção dos direitos 
fundamentais de forma ampla e irrestrita, podem haver 
situações que, por motivos diversos (v.g. interesse 
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populacional na matéria envolvida), pode ter ocorrido um 
debate suficiente acerca da matéria e que não deve ser 
desconsiderado pela corte constitucional. 

Por esse critério, é necessário observar a situação de 
evolução da defesa dos direitos fundamentais no contexto 
geral da comunidade política, mas também é necessário 
observar o contexto particular do caso envolvido para 
verificar, em que medida, as deficiências gerais de proteção 
dos direitos fundamentais podem ter influenciado na 
impossibilidade de participação na formação da opinião e 
da vontade na matéria.  

Assim, podem haver casos onde se justificará em 
maior ou menor medida uma atuação da jurisdição 
constitucional de cunho substancialista ou 
procedimentalista, conforme as necessidades e 
possibilidades dos intérpretes na realização de seus direitos 
fundamentais. 

 
5.3.2 Análise conforme a argumentação 
predominantemente exigida para o caso apresentado 
 

Em uma outra vertente de diferenciação, e com 
base na análise das obras de Ronald Dworkin e Jürgen 
Habermas acima encetadas (vide item 3.1.1), verificou-se 
certa similaridade entre os argumentos que podem ser 
utilizados na teoria da norma.  

Assim, para Ronald Dworkin (2010, p.35), é 
possível falar em argumentos de princípios e argumentos de 
política, os quais se encontrariam dentro do conceito de 
princípios em sentido amplo que se distinguem das regras 
(único padrão do direito positivista). Enquanto para Jürgen 
Habermas os diferentes tipos de argumentos podem ser 
agrupados como morais, pragmáticos e ético-politicos. 

A teoria habermasiana trabalha com o conceito de 
argumentos morais e pragmáticos o que, na teoria 
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dworkiana54, se apresentam nos padrões de princípios strictu 
sensu. 

Por outro lado, Jungem Habermas trabalha ainda com 
as classificações de argumentos ético-políticos, os quais 
fundamentam a escolha dos objetivos. Também esses 
argumentos podem ser encontrados em Ronald Dworkin, em 
conceito aproximado do que este denomina por políticas. 

Seguindo doravante apenas a terminologia de Ronald 
Dworkin, mas guardadas as similaridades acima entendidas é 
possível afirmar que, para o autor, a decisão judicial precisa ser 
tomada com base em argumentos de princípio e não de 
políticas. 

Ronald Dworkin (2010, 133), ao tratar dos casos 
difíceis, sustenta que os juízes devem decidir com base em 
argumentos de princípios e não com base em argumentos de 
política, vez que, as “decisões sobre políticas devem ser 
operadas através de um processo político criado para oferecer 
uma expressão exata dos diferentes interesses que devem ser 
levados em consideração”. 

Ocorre que o autor trata dessa distinção em uma 
análise para os “casos civis” (2010, p. 132). Devemos 
considerar que uma jurisdição constitucional, sobretudo, mas 
não apenas, no controle concentrado, no mais das vezes é 
convocada a tomar em consideração argumentos de política. 
Para resolver essa situação, que é um verdadeiro caso difícil, 
novamente com o autor, a jurisdição constitucional deve 
assegurar que sua decisão legitime “um processo político criado 
para oferecer uma expressão exata dos diferentes interesses que 
devem ser levados em consideração”. 

Aqui se encontra posta outra forma de análise que 
pode indicar uma atuação da Jurisdição Constitucional mais 
substancialista ou procedimentalista. Caso a corte julgue um 
caso que lhe é apresentado com base em argumentos de 

                                                      
54 Guardadas distinções periféricas, no entender do autor deste 
trabalho. 
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princípio estes, sendo suficientes para oferecer a resposta 
correta, a questão poderá adotar uma atuação mais 
substancialista sem ferir qualquer estrutura democrática vez que 
tratando-se de direitos55 já consagrados esse problema não 
aparece. Por outro lado, caso seja imprescindível o uso de 
argumentos políticos, uma maior procedimentalização se faz 
necessária para a legitimação da atuação da jurisdição 
constitucional. 

Assim, podem haver casos onde se justificará em maior 
ou menor medida uma atuação da jurisdição constitucional de 
cunho substancialista ou procedimentalista, conforme as 
necessidades e possibilidades dos argumentos utilizados pelos 
intérpretes no caso apresentado. 

 
5.3.3 Análise conforme o nível de dissenso acerca do 
caso apresentado 

 
Uma outra análise que pode ser colocada diz respeito 

diretamente a matéria posta em discussão, assim é que algumas 
matéria podem provocar um profundo nível de dissenso na 
comunidade política em geral. Assim, com Peter Häberle, 
podemos afirmar que “peculiar reflexão demandam as leis que 
provocam profundas controvérsias no seio da comunidade [...] 
cabe ao Tribunal a tarefa de zelar para que não se perca o 
mínimo indispensável da função integrativa da Constituição”. 

Certamente também se aplica aqui a situação onde 
Ronald Dworkin ao tratar de questões de moralidade política 
(2010, p.192) se dirigindo ao juiz entende ser “um poderoso 
lembrete de que ele pode muito bem errar nos juízos políticos 
que emite, e que deve, portanto, decidir os casos difíceis com 
humildade.” 

Nesse sentido, nos casos de grande dissenso moral e 
político, a jurisdição constitucional deve buscar uma atuação 

                                                      
55 Ainda que não explicitado por meio de uma regra vide item 3.1.1.2, 
onde Ronald Dworkin esclarece a questão. 
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que permita maior participação da sociedade civil para se 
manter aberta a uma função integrativa da constituição, bem 
como para evitar erros de juízo político. Ao contrário, em 
questões com menos nível de dissenso, poderá a jurisdição 
constitucional adotar posicionamentos mais substancialistas. 

Assim, também podem haver casos onde se justificará 
em maior ou menor medida uma atuação da Jurisdição 
Constitucional de cunho substancialista ou procedimentalista 
conforme o nível de dissenso do caso apresentado. 

Além de esclarecer tratar-se a enumeração (três análises 
descritas) de mera indicação de hipóteses destinadas a sustentar 
a tese, não buscando qualquer esgotamento das possibilidades 
de distinção, deve esclarecer ainda que tais distinções não 
devem também ser tomadas de forma isolada.  

O direito possui complexidade tal que impede qualquer 
análise descontextualizada. No entanto tais indicações podem 
se constituir em sólidos rumos na direção da definição da 
forma de atuação e do papel da jurisdição constitucional. 

 
5.4 O INTÉRPRETE HERMES E O JUIZ ZEUS: 
POR QUE HÉRCULES PODE TER COMPANHIA. 
(UMA HOMENAGEM A RONALD DWORKIN E 
UM MODO DE ATUAÇÃO DA JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL QUE CONFORME AS 
NECESSIDADES E POSSIBILIDADES DOS 
INTÉRPRETES LANÇA MÃO DAS TEORIAS DE 
RONALD DWORKIN, PETER HÄBERLE E 
JÜRGEN HABERMAS EM CONJUNTO OU 
SEPARADAMENTE.) 
 

Indubitavelmente a obra de Ronald Dworrkin se 
apresenta entre as que mais contribuíram para a 
fundamentação deste trabalho. Seu falecimento em 14 de 
fevereiro de 2013, (quando ainda em elaboração esta obra) 
mostrou imprescindível a presente homenagem, que, 
embora muito singela para os merecimentos de 
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homenageado é o que se encontra à disposição dos muitos 
limitados conhecimentos de quem presta. 

Homenagendo o criador na pessoa da criatura é 
possível propor que o juiz dworkiano, o filósofo Hércules, 
seja nomeado juiz de uma corte constitucional. Lá 
chegando verifique que os casos constitucionais podem ser 
ainda mais difíceis que os casos civis que estava 
acostumado a decidir. 

Ele se depara com a necessidade de, em 
determinadas situações, lançar mão de argumentos de 
política. Mas isso não lhe parece certo. Nunca seria correto. 
É necessário decidir com base em argumentos de princípio! 
Mas Hércules não consegue resolver satisfatoriamente as 
questões apresentadas, percebendo que a decisão proferida 
agora não resolve apenas a defesa de uma das partes que 
afirma possuir algum direito, em regra agora se decide o 
próprio direito objetivo. 

Hércules percebe que suas decisões podem ter 
efeitos imediatos não apenas para partes de um processo, 
mas para toda sua nação, tendo força de objetivos políticos. 
Salta aos seus olhos a necessidade de que os atingidos por 
sua decisão possam de algum modo contribuir com ele. 

Especialmente nas questões que precisam ser 
decididas com base em argumentos de política, bem assim 
as decisões que envolvam matéria de grande dissenso na 
comunidade política, necessitam de uma participação mais 
ativa dos atingidos com tais decisões. 

Neste momento Hércules, como um bom filósofo, 
logrou estudar obras jurídicas e filosóficas que o guiassem 
em sua nova missão e assim descobriu que pode possuir 
bons auxiliares em sua atividade de juiz de Tribunal 
Constitucional. Assim lhe são apresentados: um amigo de 
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sua corte, o intérprete Hermes56 e um juiz cuja importância 
em regra não é considerada nas deliberações, o juiz Zeus57. 

Hércules descobre o juiz Zeus, que é o juiz de onde 
emana todo o poder de que dispõe a jurisdição de Hércules. 
Ele percebe que seu papel enquanto juiz de um Tribunal 
Constitucional é ser um instrumento por meio do qual 
Zeus exerce o poder. Zeus continua sendo o detentor desse 
poder e por isso deve ser respeitado e ouvido. 

Hércules descobre que o primeiro e mais 
importante ato de Zeus foi o envio de uma carta com sua 
vontade e com recomendações sobre o que é necessário 
para que sua vontade seja observada. Hércules descobre 
ainda que, após o envio dessa carta Zeus passa a se 
comunicar de forma difusa, complexa, oscilante e esse é um 
dos motivos de ser desconsiderado.  

No entanto, os representantes de Zeus possuem o 
papel de continuar a atualizar a escrita da carta Zeus, 
sempre respeitando sua vontade inicial e que foi 
desenvolvida ao longo do tempo, mas sem desprezar sua 
vontade atual, ainda que difusa, complexa e oscilante. 

Hércules, em seu papel de representar a vontade de 
Zeus, percebe que, em muitos momentos, a vontade de 
Zeus se permite ser observada com menos dificuldade de 
modo que pode ouvi-la, seja por meio da leitura de sua 
carta e atualizações feitas por seus representantes, seja 

                                                      
56 Hermes é aqui referido de modo distinto do que foi indicado 
François Ost (1993, pp. 170-194). 

57 De logo afirma que, com essa metáfora não pretende considerar o 
povo ou os cidadão como a figura personalizada de um Deus. Em 
verdade tal erro nunca seria admitido pelo próprio Jürgen Habermas 
(2012), que é o autor em quem se espelha para a criação da metáfora. 
No entanto, guardadas tais considerações e buscando acima de tudo 
homenagear Ronald Dworkin, verificou ser essa a figura (em especial 
pelo poder), que analisada em conjunto com o intérprete Hermes, 
melhor se adequaria à sociedade aberta de intérpretes de matriz 
habermasiana no contexto de auxilio ao Juiz Hércules. 
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mesmo em cotejo com a voz de Zeus que se dá a escutar de 
forma mais clara. 

Mas há situações em que Hércules entende que 
precisa de ajuda para compreender a voz de Zeus em 
determinado caso que lhe é apresentado. Hércules verifica 
então que pode contar com Hermes, um conhecedor de 
Zeus, que estando mais próximo e compreendendo melhor 
a vontade de Zeus pode, com base nos conhecimentos 
específicos que possui, auxiliar Hércules em sua atividade 
de compreender a voz de Zeus ao longo da história. 

Hermes pode ser chamado por Hércules para atuar 
de forma escrita, de forma oral ou conforme a necessidade 
que se apresentar. Em regra Hermes possui um 
conhecimento especializado que auxiliará Hércules em sua 
atividade de compreender a real e atual voz de Zeus em um 
dado caso. 

Assim, Hércules verificará que sua jurisdição 
constitucional poderá atuar de diversas formas onde ao 
menos três delas aparecem de forma bastante clara.  

Poderá atuar sem maiores ajudantes quando 
verificar que a voz de Zeus não pode ser ouvida, seja por 
que se encontra distorcida, seja por que alguma dificuldade 
de Zeus não lhe permite expressar sua voz de forma 
evidente. Nesse caso Hércules irá buscar a carta de Zeus e 
as atualizações feitas pelos representantes de Zeus para 
garantir acima de tudo as mínimas condições para que Zeus 
possa viver e afirmar sua voz. 

Poderá atuar com auxilio de Hermes quando 
verificar que esse auxílio permitirá de forma eficaz 
compreender a voz de Zeus em um dado contexto e a 
partir de sua carta. 

Por fim, caso seja necessário e possível ouvir a voz 
de Zeus deve Hércules prezar para que essa voz (que inclui 
sua carta) seja ouvida na maior medida possível, pois todo 
poder emana de Zeus. 
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Assim, Hércules não atuará sempre de um modo ou 
de outro modo. Com base em sua capacidade, sabedoria, 
paciência e sagacidade (que não mais precisam ser sobre-
humanas) requisitará (ou não) o auxilio necessário seja para 
Hermes seja para Zeus, seja para os dois conjuntamente, a 
fim de resolver seus casos constitucionais difíceis. Hércules 
atuará conforme as necessidades e possibilidades suas, de 
Hermes e de Zeus. 



 

6  
Casos constitucionais da 
jurisprudência brasileira 
 

 
A Jurisdição Constitucional Brasileira está cada vez 

mais se adequando à busca de um neoconstitucionalismo que 
democratize o debate constitucional na forma do que vem 
sendo defendido neste trabalho.  

Certamente muitos passos foram dados, em especial 
por meio de avanços jurisprudenciais e até mesmo por meio de 
alterações legislativas de que são exemplo as leis nºs 9.868/99 e 
9.882/99, ao prever a possibilidade de em “caso de necessidade 
de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de 
notória insuficiência das informações existentes nos autos, 
poderá o relator requisitar informações adicionais, designar 
perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a 
questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir 
depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na 
matéria”.  

Trata-se da consagração no direito brasileiro das 
audiências públicas e da participação do Amicus Curiae no 
debate constitucional realizado na própria Corte, muito ligados 
à concepção de Peter Häberle acima defendida.  

No entanto, também não há dúvidas de que muito 
ainda precisa caminhar a jurisdição constitucional pátria no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm
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sentido de compreender a exata medida de sua forma de 
atuação e de seu papel no arranjo institucional brasileiro, de 
modo que a análise de dois casos julgados pela corte, podem 
ajudar sobremaneira à compreensão de toda a temática 
abordada neste trabalho. 
 
6.1 O CASO DA LEI DE FICHA LIMPA (ADI 
4.578/DF) E O PODER DE UMA ESFERA PÚBLICA 
CIVIL. DECISÃO ONDE UMA COMPREENSÃO 
EQUIVOCADA DA ARGUMENTAÇÃO COM BASE 
EM PRÍNCIPIOS SE REVELARIA ARBITRÁRIA. 
CASO ONDE UMA POSIÇÃO 
PROCEDIMENTALISTA SE VERIFICA CORRETA 
PARA A ATUAÇÃO DA JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL 
 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) analisou 

conjuntamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 
nº 29 e nº 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
4.578, todas versando sobre a Lei Complementar nº 135, de 4 
de junho de 2010, que alterou a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, diploma legal que, editado em observância do 
art. 14, §9º, da Constituição de 1988, estabelece hipóteses de 
inelegibilidades. 
 
6.1.1 Apresentação do caso 
 

Em apertadíssima síntese, a qual entende suficiente aos 
limites do presente trabalho, a Lei Complementar em questão 
acrescentava como condição de inelegibilidade a existência de 
condenação colegiada ainda que não transitada em julgado, o 
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que de logo lhe fez ser confrontada com diversos princípios e 
em especial com o princípio da presunção de inocência58. 

Nessa explanação inicial deve-se ainda ressaltar que a 
Lei Complementar em referência decorreu (dentre outros 
projetos que lhe foram apensados) de um Projeto de Lei (nº 
518/09) decorrente de iniciativa popular subscrita por cerca de 
dois milhões de assinaturas59, denotando uma intensa 
mobilização de uma esfera pública civil. 

 
6.1.2 Tratamento da argumentação com base em 
princípios 

 
Importante questão para os limites do nosso trabalho 

foi o modo como restaram debatidos os argumentos de 
princípio envolvidos, em especial, o princípio da presunção de 
inocência60 (ou cláusula de não culpabilidade conforme termo 
mais técnico). 

Assim, dois entendimentos restaram opostos. Para 7 
(sete) dos ministros (Marco Aurélio, Ayres Brito, Ricardo 
Levandowsky, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa e Luiz Fux) o 
princípio da presunção de inocência não se aplicava ao caso, em 
regra sob a justificativa de que sua aplicação se apresentava 
distante da matéria eleitoral, devendo sua aplicabilidade estar 
voltada a seara penal e campos correlatos. 

Para os outros 4 (quatro) ministros (Cesar Peluso, 
Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli) o princípio da 
presunção de inocência deveria ser aplicado ao caso. 

                                                      
58 Vale ressaltar que por meio da ADPF nº 144 referida matéria já havia 
sido objeto de debate no STF, quando ainda ausente Lei 
Complementar que tratasse da matéria, onde foi decidido que o 
princípio da presunção de inocência deveria ser aplicado ao caso. 

59 Conforme texto do Acórdão  

60 Manter-se-á esta denominação em detrimento da denominação mais 
técnica por ter sido mais usualmente utilizada no julgamento. 
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O trecho de um dos votos que consideraram 
inaplicável o princípio da presunção de inocência pode explicar 
muito bem como se passa uma argumentação com base em 
princípios conforme o defendido neste trabalho, senão 
vejamos: 

 
Portanto, mesmo na jurisprudência desta Corte em 
matéria penal verificamos que o princípio da presunção 
de inocência ou da não culpabilidade cedia diante de 
decisão condenatória proferida por órgão colegiado. 
Assim, se durante quase duas décadas essa Corte 
considerou possível o afastamento do princípio da 
presunção da não-culpabilidade mesmo em seu campo 
próprio de incidência que é o Direito Penal, é 
incompreensível que se queira, nesse momento de 
consternação com os rumos que vem tomando a 
política nacional, fazer o caminho inverso, isto é, 
subtrair esse princípio do seu campo próprio de 
aplicação e trazê-lo de empréstimo para o domínio 
eleitoral... (BRASIL, 2012a, p. 61) 
 

Do inteiro teor do voto se pode verificar que a 
aplicação do princípio da presunção de inocência à seara 
eleitoral não encontrava guarida na história institucional61 (na 
concepção de Ronald Dworkin) escrita pelos intérpretes da 
constituição ao longo do tempo62.  

Aplicar o princípio da presunção de inocência ao 
presente caso não faz parte do romance escrito em cadeia que 
constitui o estado brasileiro. Sua aplicação ao caso não 
guardaria coerência com o ordenamento como um todo, o 

                                                      
61 O julgamento da ADPF 144, conforme voto do relator, por outro 
ângulo, poderia se apresentar na teoria dos erros de Ronald Dworkin 
(2010, p. 184).  

62 Também as compreensões de circularidade hermenêutica e tradição 
de matriz gadameriana (item 3.2.2) podem ser verificadas nesta forma 
de analisar os princípios. 
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direito não seria considerado a teia inconsútil (vide item 4.1.3) 
da concepção dworkiana e aqui não existiria qualquer força 
gravitacional de precedentes, vez que, em uma rápida análise, se 
permite verificar que não são semelhantes as órbitas penal e 
eleitoral para a aplicação do princípio em análise. 

Quando alguns ministros apresentaram oposição a essa 
compreensão de princípio, enfrentam o grande problema da 
discricionariedade em sentido forte, muito presente em crítica 
de Jürgem Habermas (2012, p. 315) à interpretação do Tribunal 
Constitucional Federal Alemão ao considerar, seguindo 
doutrina de Robert Alexy, princípios como valores. 

A não compreensão do papel dos princípios e de uma 
luta contra uma discricionariedade (em sentido forte) nesse 
momento da nossa história jurídica, conforme questão que 
entendeu preliminar neste trabalho, impede qualquer passo 
seguinte na busca por se alcançar uma teoria da decisão em 
uma jurisdição constitucional.  

A teoria dworkiana neste ponto parece-nos fornecer 
um bom caminho a ser trilhado e certamente, se não afirmada 
expressamente como aplicada ao caso da ADI 4.578, o foi, e 
para o bem da coerência e integridade do sistema jurídico 
pátrio.  
 
6.1.3 Decisão que contempla uma atuação 
procedimentalista 

 
O caso em estudo revela ainda uma atuação 

procedimental da jurisdição constitucional brasileira, não 
sob a ótica de uma sociedade aberta defendida por Peter 
Häberle, de uma “academical self-restraint” (HÄBERLE, 1997, 
p. 55), mas sim, seguindo um caminho que mais se 
aproxima da atuação defendida por Jürgen Habermas, onde 
um poder comunicativo gerado em uma esfera pública civil 
(HABERMAS, 2012, p. 190) alcança ser considerado e 
institucionalizado nas instâncias centrais do poder político. 
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Assim é que, em praticamente todos os votos 
(mesmo os que insistiram em decidir contrariamente, onde 
por todos cite-se o, nesse particular, extenso voto do 
Ministro Gilmar Mendes) de algum modo se considerou 
como aspecto relevante o fato da grande mobilização da 
sociedade ao redor do processo legislativo e até mesmo das 
manifestações de decisões da própria corte (STF) quando 
dos julgamentos da ADPF 144 e do RE 633.703 acerca de 
matérias correlatas. 

Em trecho de voto do relator por exemplo foi 
afirmada tal condição: "...foi intensa a mobilização social 
que culminou na reunião de mais de dois milhões de 
assinaturas e a apresentação do Projeto de Lei 
Complementar nº 518/09". 

Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes 
permite verificar a forte influência gerada pela opinião 
pública mesmo nos votos dos que a ela foram contrários: 

 
O argumento de que a lei é de iniciativa popular 
não tem peso suficiente para minimizar ou 
restringir o papel contramajoritário da Jurisdição 
Constitucional. É compreensível a ação das várias 
associações e das várias organizações sociais tendo 
em vista a repercussão que esse tema da “ficha-
limpa” tem na opinião pública. Sabemos que, para 
temas complexos em geral, há sempre uma solução 
simples e em geral errada. E para esse caso a 
população passa a acreditar que a solução para a 
improbidade administrativa, para as mazelas da vida 
política, é a Lei da Ficha Limpa. A partir daí há, na 
verdade, a tentativa de aprisionar, o que nos 
dificulta enormemente a missão nesta Corte, como 
em outros casos, porque acabamos tendo de nos 
pronunciar de forma contramajoritária, claro, tendo 
em vista a opinião pública, segundo as pesquisas 
manifestadas de opinião. Mas a missão desta Corte 
é aplicar a Constituição, ainda que contra a opinião 
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majoritária. Esse é o ethos de uma Corte 
Constitucional. (BRASIL, 2012a, p.129) 
 

Trecho do voto do Ministro Ricardo Levandowsky 
expressa ainda o próprio apoio institucional no legislativo e 
no executivo, ressaltando assim a presença dos longos 
debates em torno da questão, senão vejamos: 

 
Mas, permito-me fazer apenas umas brevíssimas 
considerações apenas para que a minha participação 
não passe in albis, dizendo que esta Lei 
Complementar 135 é uma lei, como todos sabem, 
que surgiu da iniciativa legislativa popular, e foi 
apoiada por mais de um milhão e quinhentas mil 
assinaturas. Ademais disso, recebeu apoio de igual 
número de assinaturas por meio da internet, apoios, 
portanto, que foram formalizados pela internet; 
mereceu aprovação unânime das duas Casas do 
Congresso Nacional, depois de longos debates. 
Quinhentos e três deputados, oitenta e um 
senadores, o Congresso Nacional em peso sufragou 
essa lei, e mais, foi sancionada pelo Presidente da 
República, passando, evidentemente, pelos órgãos 
técnicos de assessoria do Poder Executivo, sem o 
veto. Portanto, nós estamos diante de um diploma 
legal que conta com o apoio expresso, explícito dos 
representantes da soberania nacional. (BRASIL, 
2012a, p.217) 
 

Não há duvidas de que o resultado do julgamento 
se consubstancia no prestígio de uma atuação 
procedimental da jurisdição constitucional brasileira na 
maior abertura possível à sociedade de intérpretes, e em um 
tema onde tal atuação é por demais necessária, pois quem 
mais deveria escolher os critérios para ser representante que 
os próprios representados? Um outro representante não 
poderia mudar essa resposta. Foi assim que decidiu o STF 
atuando de forma que entendemos procedimental. 
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6.2 O CASO DA LEI DE BIOSSEGURANÇA (ADI 
3.510/DF) E COMO SE IGNORA A UM SÓ TEMPO 
UM AMICUS CURIE, UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E 
UMA ESFERA PÚBLICA CIVIL 
 

A ação direta de inconstitucionalidade em referência foi 
proposta pelo Procurador-Geral da República contra artigo 5º 
da Lei Federal nº 11.105 (Lei de Biossegurança) de 24 de março 
de 2005. Referido artigo permitia, para fins de pesquisa e 
terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de 
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 
utilizados no respectivo procedimento. 
 
6.2.1 Apresentação do caso 

 
Na defesa da constitucionalidade da lei afirmou-se 

que a mesma encontrava guarida constitucional “com 
fulcro no direito à saúde e no direito de livre expressão da 
atividade cientifica”. 

A condução da ação direta de incostitucionalidade 
foi amplamente divulgada vez que, pela primeira vez na 
história, se realizou uma audiência pública em um processo 
levado à jurisdição constitucional brasileira, também foi 
admitida a participação de diversas entidades por meio de 
Amicus Curiae, através de manifestações escritas e mesmo 
orais. 

 
6.2.2 Atuação do Amicus Curie, sustentação em 
Audiência Pública e argumentação em favor da ampla 
deliberação e consenso em torno da matéria 
discussões havidas em âmbito legislativo executivo e 
esfera pública 

 
Uma das questões que mais podem colaborar com 

as últimas linhas deste trabalho se refere a uma 
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procedimentalização que muitas vezes ocorre apenas de 
modo formal (e aqui não há redundância). Assim, entre as 
críticas que foram levantadas acerca da atuação da 
jurisdição constitucional no caso em apreço, seria que, em 
que pese todos os elogios à democratização da jurisdição 
constitucional que foram lançados nos votos dos Ministros, 
pouco pareceu que os argumentos apresentados (nas 
manifestações orais ocorridas nas audiências e nas 
manifestações escritas pelos Amicus Curie) tenham sido 
considerados pelos juízes da corte em seus votos. 

De forma muito especial em um dos argumentos 
levantado por escrito e oralmente por ocasião de Audiência 
Pública pelo então Amicus Curiae Luis Roberto Barroso63. 
Segundo os memoriais apresentados e a sustentação oral 
realizada, um dos argumentos lançados dizia respeito à 
expressiva votação no Congresso que culminou com a 
aprovação da Lei. Assim se manifestou o Amicus Curie:  

 
O Congresso Nacional aprovou as pesquisas com 
células-tronco embrionárias por 96% do Senado 
Federal e 85% a Câmara dos Deputados, após 
amplo debate público. Praticamente todos os 
partidos apoiaram a lei, aí incluídos o PT, o PSDB, 
o PMDB, o então PFL (hoje Democratas), o PDT 
e inúmeros outros. O Presidente da República 
sancionou expressamente a lei, atestando sua 
constitucionalidade e sua adequação ao interesse 
público. As principais instituições científicas do país 
apóiam as pesquisas com células-tronco 
embrionárias, aí incluídas a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, a Federação das 
Sociedades Brasileiras de Biologia Experimental, a 
Academia Brasileira de Ciências, a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, dentre 
outras. O Conselho Nacional dos Direitos da 

                                                      
63 Hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



130 Teoria da decisão e democratização da jurisdição constitucional 
 

 

Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE, ao 
lado de dezenas de entidades da sociedade civil, 
apóia a lei e a continuidade das pesquisas. Os mais 
importantes veículos de imprensa do país, de 
maneira inequívoca, se manifestaram a favor a lei, 
inclusive em editoriais. A opinião pública do país, 
conforme aferida em pesquisa do IBOPE 
amplamente divulgada, é expressivamente favorável 
(BARROSO, 2009, p.8). 
 

Recorde-se que toda essa defesa ocorreu em um 
processo onde pela primeira vez na história institucional de 
uma corte constitucional se realizou audiências públicas e 
em torno de tema complexo de difícil apreciação, tanto 
técnica quanto moralmente. A sociedade sentia que poderia 
estar influenciando os centros do poder por meio de uma 
democratização do debate constitucional e isso parecia 
estar acontecendo. Apenas parecia. 

 
6.2.3 Decisão do STF. Como é possivel elogiar a 
procedimentalização da jurisdição e ao mesmo tempo 
desprestigiá-la 

 
Aqui não quer discutir o acerto ou desacerto do 

entendimento que restou firmado nesse caso, mas, o que 
torna o julgado impressionante é o modo como os 
ministros ao exararem seus votos, em amplos elogios ao 
procedimento adotado, não consideraram, em grande 
medida, os argumentos lançados pela sociedade, restando 
uma atuação da corte que poderia ser classificada como 
uma sociedade formalmente aberta de intérpretes.  

Se com a Audiência Pública se resolve em parte 
uma mudez da sociedade no processo constitucional, não 
resolve o problema (muito maior) da surdez dos intérpretes 
em sentido estrito. 

Acerca do argumento lançado pelo Amicus Curiae, 
Luis Roberto Barroso, acima indicado ele, no mais das 
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vezes, restou esquecido pelos ministros em seus votos e, 
quando considerados, o foram conforme argumentação 
abaixo, transcrita de um dos votos dos Ministros64, em 
franca desconsideração ao procedimento: 

 
Finalmente, Senhor Presidente, e ainda como 
observação preliminar, a se tomar não apenas 
quanto a esse, mas em relação a qualquer 
julgamento de controle abstrato de 
constitucionalidade, preocupa-me o que foi aqui 
afirmado por um dos ótimos advogados que 
assomaram a tribuna, na inicial desse julgamento. 
Segundo o que anotei nas alegações lançadas da 
tribuna, afirmou um dos eminentes procuradores, 
que, no presente julgamento, não teria muito a 
fazer este Supremo Tribunal, pois não haveria um 
vazio legislativo sobre a matéria. A questão 
resumir-se-ia na indagação que poderia ser assim 
traduzida: que legitimidade teria o Poder Judiciário 
para afirmar inconstitucional uma lei que o Poder 
Legislativo votou, o povo quer e a comunidade 
científica apóia? No Estado Democrático de 
Direito, os Poderes constituídos desempenham a 
competência que lhes é determinada pela 
Constituição. Não é exercício de poder, é 
cumprimento de dever. Ademais, não imagino que 
um cidadão democrata cogite querer um juiz-
Pilatos dois mil anos depois de Cristo ter sido 
crucificado porque o povo assim queria. [...]É com 
o só compromisso com a Constituição que há de 
atuar esse Supremo Tribunal, neste como em 
qualquer outro julgamento. O juiz faz-se escravo da 
Constituição para garantir a liberdade que ao 
jurisdicionado nela é assegurado. (BRASIL, 2008, p. 
329) 

 

                                                      
64 Voto da Ministra Carmem Lúcia (BRASIL, 2008). 
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Resta clara a compreensão da eminente Ministra de 
que a constituição garante liberdade ao jurisdicionado 
apenas no sentido que se poderia atribuir esse direito de 
forma negativa ou no máximo como um cliente65. E a 
liberdade de influenciar, o direito de participação política e 
a compreensão de interpretação que considera o intérprete 
como aquele que vive a norma, e própria da nova 
hermenêutica?  

O problema é que, especialmente em casos como 
esse, alguma futura (ou mesmo atual) composição do STF é 
que pode querer crucificar toda a sociedade e o fará a um 
só golpe (a palavra é mesmo essa), e nesse caso a quem será 
é possível recorrer? 

Assim e com Dworkin (2010, 192) se dirigindo ao 
juiz, casos como esse são “um poderoso lembrete de que 
ele pode muito bem errar nos juízos políticos que emite, e 
que deve, portanto, decidir os casos difíceis com 
humildade”. 

                                                      
65 Concepção que em Jurgen Habermas (2012) é características de 
mundos da vida colonizados. 



7  
Conclusão  

 
 
O presente trabalho logrou um, ainda que de forma 

singela, estudo da Teoria da Decisão em uma Jurisdição 
Constitucional que buscasse conciliá-la com a democracia. 

Nesse sentido, buscou-se inicialmente verificar 
como se deu o agravamento de uma crise de legitimidade 
democrática na jurisdição, o que se confirmou no âmbito 
da passagem de um positivismo exegético para um 
positivismo normativista. Nesse sentido, constatou-se que, 
a (ausência de uma) teoria da interpretação deste último 
positivismo permitiu que a decisão judicial se realizasse 
com uma liberdade incompatível com a democracia. 

A análise do positivismo normativista, não apenas 
serviu para diferenciá-lo do positivismo exegético e impedir 
algumas atecnias que repercutem negativamente no 
conceito de positivismo, como também permitiu 
compreender as insuficiências dessa corrente jusfilosófica 
para o atual momento jurídico-democrático. 

As insuficiências verificadas na teoria positivista 
permitiram compreender as bases em que devem se 
estabelecer o pós-positivismo a fim de que alcance 
verdadeiramente atingir os objetivos para os quais é 
chamado. 

Foram analisadas as novas relações entre direito e 
moral considerando imprescindível a reaproximação entre 
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tais esferas na constituição do contemporâneo 
entendimento jurídico. 

Verificou-se ser necessária uma compreensão dos 
princípios que não se configure arbitrária, mas, ao 
contrário, que se apresente como um fechamento 
hermenêutico para a discricionariedade do intérprete, no 
contrário voltar-se-á para a questão que foi o problema 
central do positivismo: o risco de arbitrariedade da decisão 
judicial. 

Compreenderam-se os impactos sobre o direito, das 
contribuições da filosofia no sec. XX, em especial pela 
virada linguístico-ontológica, tendo por base os estudo de 
Hans-George Gadamer, onde foi possível compreender a 
mudança teórica, de uma interpretação presa ao paradigma 
sujeito-objeto para uma interpretação mediada pela 
linguagem que se realiza na relação do intérprete com o 
mundo no qual esta inserido. 

Constatou-se no neoconstitucionalismo uma 
expressão do pós-positivismo no âmbito da Jurisdição 
Constitucional, permitindo compreender as bases em que 
deve circundar uma teoria que queira assim entender-se. 
Nesse sentido, foi verificado imprescindível consagrar o 
reconhecimento da supremacia da constituição, uma teoria 
da norma com a presença de outros padrões que não 
apenas regras e uma teoria da decisão não subjulgada ao 
legislador, mas que atue construtivamente e de forma não 
arbitrária. 

Verificou-se como se apresenta a discussão acerca 
da democratização da Jurisdição Constitucional apontando 
para o anúncio de um caminho entre teoria substancialistas 
e procedimentalistas. 

Estudaram-se autores tanto de teorias 
substancialistas (Ronald Dworkin) quanto de teorias 
procedimentalistas (Peter Häberle e Jürgen Habermas), 
verificando suas concepções acerca da decisão judicia,l 
sendo possível encontrar caminhos que podem ser 
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utilizados alternativa e conjuntamente na prática da atuação 
de uma Jurisdição Constitucional. 

Com base tanto na análise filosófica quanto na 
análise jurídica, foi possível confirmar a existência de 
pressupostos imprescindíveis (independentemente da 
concepção de atuação da jurisdição constitucional de se 
adote) para uma teoria da decisão em uma jurisdição 
constitucional democrática, que se baseie na supremacia da 
constituição.  

Fixadas tais premissas, para qualquer compreensão 
que seja adotada, foi enfrentada a compreensão mesma 
concepção de atuação da jurisdição constitucional que se 
verificou apresentar equivocada ou não explícita na 
doutrina em geral. 

Nesse sentido, verificou-se que a distinção entre 
teorias/autores substancialistas e teorias/autores 
procedimentalistas não pode ser feita aprioristicamente, 
pois a teoria adequada deve variar conforme as 
necessidades e as possibilidades dos intérpretes. 

Assim, em alguns casos será mais adequada uma 
atuação da Jurisdição Constitucional mais substancialista e 
em outros casos será mais adequada uma atuação mais 
procedimentalista.  

Compreende-se assim que a discussão não deve ser 
qual teoria (ou qual autor) é a melhor. Tanto uma como 
outra pode ser mais adequada, conforme as 
necessidades/possibilidades dos intérpretes. 

Como base em uma homenagem a Ronald 
Dworkin, foi possível verificar exemplificativamente como 
se passa a questão, inclusive na conciliação entre teorias 
substancialistas e  procedimentalistas. 

Por fim, da análise de dois casos constitucionais 
julgados no STF, foi possível verificar como se passa a 
questão em nosso país, assim indicando criticamente as 
adequações e inadequações na compreensão da Jurisdição 
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Constitucional brasileira, tanto na aplicação dos princípios 
quanto na forma de atuação da corte. 

O debate acerca da democratização da atuação da 
Jurisdição Constitucional é certamente tema que 
permanecerá não resolvido, em todo caso, ao menos para a 
análise de como as coisas se encontram atualmente espera 
humildemente ter contribuído. 
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