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RESUMO 

 

A presente dissertação objetiva desenvolver critérios de propositura de ação para controle 

abstrato de constitucionalidade pelo legitimado ativo, em contextos de lutas por 

reconhecimento. Cuida-se de trabalho interdisciplinar que aborda conceitos da Filosofia do 

direito, da teoria social e do direito processual constitucional. Para isto, metodologicamente, a 

dissertação constitui-se em pesquisa bibliográfica da legitimidade do direito em Habermas e 

das lutas por reconhecimento e o papel do Estado democrático de direito. Também é utilizado 

método hipotético-dedutivo para definir critérios normativos para atuação do legitimado 

ativo. Diante disto, pretende-se articular a proposta reconstrutiva de Habermas de construção 

do paradigma jurídico procedimental que procura garantir as condições do processo 

democrático na produção e no controle de constitucionalidade das normas. Em seguida, 

busca-se explicitar nas lutas por reconhecimento, manipulações simbólicas de 

exclusão/inclusão de grupos sociais, carregadas de sentimentos morais. O intuito é de 

problematizar como grupos sociais podem veicular pretensões de reconhecimentos no 

controle abstrato de constitucionalidade através dos legitimados ativo, definidos por um rol 

fechado de entidades pela Constituição. A partir da expectativa normativa de atuação do 

legitimado ativo, propõe-se, com isso, ofertar uma dissertação que produza critérios 

normativos de atuação do legitimado ativo, coerente com o paradigma procedimentalista do 

direito de Habermas e que contribua para o desenvolvimento democrático do processo 

constitucional.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Legitimado Ativo. Paradigma Procedimentalista. Lutas por 

Reconhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to develop proposal of criteria for action to abstract control of 

constitutionality by the active legitimated in recognition of struggles contexts. Takes care of 

interdisciplinary work that addresses concepts of philosophy of law, social theory and 

constitutional procedural law. The dissertation’s methodologically is bibliography’s research 

in Habermas’ law legitimacy and struggles for recognition and the role of the democratic rule 

of law. It is also used hypothetical deductive method to define normative criteria  

for active legitimated performance. In view of this, we intend to articulate reconstructive 

proposal Habermas construction of procedural legal paradigm that seeks to ensure the 

conditions of the democratic process in the production and control of constitutionality. Then 

seeks to explain the struggles for recognition, symbolic manipulations of exclusion/inclusion 

of social groups, laden with moral sentiments. The aim is to discuss how social groups can 

carry acknowledgments of claims in the abstract control of constitutionality through active 

legitimated, defined by a closed list of entities by the Constitution. From the normative 

expectation of active legitimized action, it is proposed, therefore, offer a dissertation that 

produces normative criteria of active legitimized action, consistent with the deliberative 

concept of the right to Habermas and contribute to the democratic development of the 

constitutional process. 

 

KEYWORDS: Legitimated active. Proceduralist. Fights for Recognition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 9 

 

1 DO PARADIGMA PROCEDIMENTALISTA E A RELAÇÃO ENTRE DIREITO 

E DEMOCRACIA EM JÜRGEN HABERMAS ........................................................ 14 

1.1 A RECONSTRUÇÃO E A TEORIA CRÍTICA DE HABERMAS ............................... 15 

1.2 O DIREITO COMO MEIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL ............................................ 22 

1.3 DA RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DIREITOS ............................................... 30 

1.3.1 A relação entre soberania popular e direitos humanos ............................................. 33 

1.3.2 A co-originalidade entre as autonomias pública e privada ....................................... 43 

1.3.3 O sistema de direito e o princípio do discurso ............................................................ 48 

1.4 DA RECONSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER POLÍTICO ............................ 52 

1.5 DOS TRÊS MODELOS NORMATIVOS DE DEMOCRACIA .................................... 63 

1.6 O PARADIGMA JURÍDICO PROCEDIMENTALISTA PARA CONSTRUÇÃO 

LEGÍTIMA DO DIREITO .............................................................................................. 69 

 

2 O PAPEL E O FUNDAMENTO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ........... 78 

2.1 DA DIVISÃO DOS PODERES E O DISCURSO JURÍDICO ...................................... 79 

2.2 A LEGITIMIDADE DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL EM HABERMAS ....... 84 

2.2.1 Sobre as propostas de legitimidade da jurisdição constitucional ............................. 88 

2.2.2 A jurisdição constitucional e os modelos normativos de democracia liberal e 

republicano .................................................................................................................... 95 

2.2.3 Da jurisdição constitucional como instrumento de defesa do sistema representativo 

de John Hart Ely ........................................................................................................... 99 

2.2.4 Da visão procedimental da jurisdição constitucional .............................................. 106 

 

3 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E OS CONFLITOS CULTURAIS 

DE IDENTIDADE ....................................................................................................... 114 

3.1 DA QUESTÃO DAS IDENTIDADES NO CONTEXTO DA TEORIA DA 

ANTROPOLOGIA SOCIAL ........................................................................................ 114 

3.2 AXEL HONNETH E A LUTA POR RECONHECIMENTO ...................................... 118 

3. 3 A PROBLEMÁTICA DO RECONHECIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO ....................................................................................................................... 128 

3.4   DA  DISCUSSÃO  ÉTICA  NA  POLÍTICA  NO  ESTADO  DEMOCRÁTICO  DE 

DIREITO E A RECUSA AO COMUNITARISMO ..................................................... 137 

 

4 DOS INSTRUMENTOS DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE ..................................................................................... 148 

4.1 DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ........................... 149 

4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO DE PROPOSITURA: DA PROVOCAÇÃO 

PARA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA .................................................................. 155 

4.3 DA LEGITIMAÇÃO ATIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NA 

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE .......................................... 160 

4.4 A PROBLEMÁTICA DA PROPOSITURA DA AÇÃO E A LEGITIMIDADE ATIVA

 ....................................................................................................................................... 163 

4.4.1 O Presidente da República ......................................................................................... 166 

4.4.2 A Mesa do Senado Federal e a Câmara dos Deputados .......................................... 168 



4.4.3 A Mesa de Assembleia ou da Câmara Legislativa do Distrito federal e o 

Governador de Estado ou do Distrito Federal ......................................................... 170 

4.4.4 O Procurador-geral da República ............................................................................. 172 

4.4.5 O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ....................................... 173 

4.4.6 O partido político com representação no Congresso Nacional ............................... 175 

4.4.7 A confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional ........................ 176 

4.5 DOS DEMAIS PARTICIPANTES NO PROCESSO ................................................... 178 

 

5 DO COMPROMISSO COM A PROTEÇÃO DE MINORIAS E A ATUAÇÃO DO 

LEGITIMADO ATIVO .............................................................................................. 184 

5.1 DA ATUAÇÃO DO LEGITIMADO ATIVO E A VISÃO PROCEDIMENTAL DE 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ........................................................................... 186 

5.2 DO CONCEITO DE CULTURA POLÍTICA LIBERAL EM JÜRGEN HABERMAS E 

O CRITÉRIO PARA A ATUAÇÃO DO LEGITMADO ATIVO NAS LUTAS POR 

RECONHECIMENTO .................................................................................................. 197 

5.3 REFLEXÕES SOBRE O EXERCÍCIO DE DEMOCRACIA E A ATUAÇÃO DO 

LEGITIMADO ATIVO NO CONTEXTO DAS LUTAS POR RECONHECIMENTO

 ....................................................................................................................................... 210 

 

 CONCLUSÃO ............................................................................................................. 217 

 

 REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Jurisdição Constitucional tem-se mostrado uma função de relevo no Estado 

contemporâneo. Adotada em inúmeros países, nas diversas formas; a Jurisdição 

Constitucional revela-se mecanismo protetivo do sistema político democrático. Ao promover 

a proteção de direitos fundamentais e o debate público político, a Jurisdição constitucional é 

encarada sob a perspectiva fundamental (embora não a única) de proteção das minorias, de 

grupos sociais que não têm acesso aos ramos políticos do Estado para a produção de normas 

jurídicas. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder judiciário e 

realiza o mister de defesa da Constituição. No âmbito das competências atribuídas ao 

Supremo Tribunal Federal para guarda da Constituição, lhe é conferido o processamento e 

julgamento de ações autônomas para controle abstrato de constitucionalidade. Trata-se de 

mecanismo de controle repressivo que procura resolver a controvérsia constitucional por meio 

de um julgamento abstrato da norma, cujo resultado atinge todo o Poder judiciário e todos os 

órgãos da Administração pública. A proposta célere de controle normativo busca, a priori, 

alcançar aceitabilidade social pelo rol de legitimados de entidades pública e privada 

responsáveis pela propositura da ação de controle de constitucionalidade.  

É certo que a Constituição de 1988 ampliou o rol de legitimados ativos para a 

propositura do controle abstrato de constitucionalidade. No regime constitucional anterior, 

figurava como legitimado ativo para a então representação de inconstitucionalidade apenas o 

Procurador-Geral da República. A ampliação do rol de legitimados (inscritos no artigo 103, 

incisos I a IX, da Constituição) representou, a priori, a possibilidade de qualquer segmento 

social (grupo social ou ator social) submeter uma questão constitucional que lhe interessa ao 

controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 

Sob este ponto inicial, a presente dissertação se dispõe a refletir sobre a relação entre o 

legitimado ativo e o grupo social, para fins de veicular ação para controle abstrato de 

constitucionalidade. Cuida-se de específica relação jurídica não regulamentada em lei. A 

veiculação de interesses na inconstitucionalidade/constitucionalidade normativa é repassada 

pelo grupo social ao legitimado ativo, sem que houvesse um procedimento de acesso definido 

por normas legais. A ausência de regulamentação sustenta a tese de convencimento 

discricional do legitimado ativo para a propositura da ação. 

No entanto, não obstante a ausência de regulamentação, diversas demandas de lutas 

por reconhecimento de sujeitos, fundadas em direitos e valores da Constituição, são 
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apresentadas ao Supremo Tribunal Federal pelo legitimado ativo no exercício de Jurisdição 

constitucional, por meio do controle abstrato de constitucionalidade. O Supremo Tribunal 

Federal conhece destas questões de reconhecimento, ao julgar normas de igualdade; normas 

que distinguem pessoas por meio de critérios racionais para garantir utilidades estatais ou 

liberdades. O que está em jogo nestas demandas é o reconhecimento de particularidades, 

subjetividades e reinvindicação de inclusão ou exclusão de programas de utilidades estatais 

ou, simplesmente, pretensões de liberdades. Sentimentos morais de exclusão/inclusão 

permeiam o universo público do cotidiano brasileiro, afundado pela notória e histórica 

desigualdade social, compreendidos em questões étnico-raciais, indígenas, sexuais, religiosas, 

de consumo, inclusão social etc.  

Ocorre que o modo caótico e indisciplinado pelo qual demandas pelo legitimado ativo 

no controle abstrato de constitucionalidade se postam a veicular discursos de reconhecimento 

de grupos sociais pode ocasionar problemas de acesso ao debate (negativa irrazoável de 

ajuizamento das ações), acesso insuficiente que não aborda elementos relevantes da questão 

constitucional para o grupo social interessado ou mesmo usurpação do rol de legitimados 

pelos grupos sociais para veiculação de discursos fundamentalistas e de dominação social. 

Diante disto, foi delimitado como problemática da presente dissertação a investigação de dois 

tipos de problemas relacionados à reinvindicação ético-jurídica de grupos sociais no debate de 

controle de constitucionalidade abstrato através do legitimado ativo: i. o primeiro, relacionado 

à propositura do controle abstrato para mera exaltação ou apologia de identidades que 

reivindicam hegemonia sobre grupos sociais excluídos ou por demandas de grupos sociais que 

reivindicam posições culturais majoritárias e fundamentalistas; ii. o segundo, relacionado à 

negativa injustificada de propositura do controle abstrato, notadamente por entidades estatais, 

em que claramente se reivindica a inconstitucionalidade de norma ou situação discriminatória.  

Objetiva a presente dissertação desenvolver critérios de propositura de ação para 

controle abstrato de constitucionalidade pelo legitimado ativo, em contextos de lutas por 

reconhecimento. Será preciso responder as seguintes questões: i. é possível exigir do 

legitimado ativo uma atuação criteriosa antes de inaugurar o controle abstrato de 

constitucionalidade? Com isto, procura-se responder a exigência ou não de racionalidade da 

atuação do legitimado ativo, para cuja consequência resulta na medida de conformação do 

legitimado ativo: se é um canal aberto para toda e qualquer demanda de reconhecimento ou se 

é um canal fechado para algumas demandas; ii. respondida a primeira questão, ainda se 

responderá, qual o critério legítimo de atuação do legitimado ativo que atenda uma realização 

legítima da Jurisdição constitucional no contexto de lutas por reconhecimento? 
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Para fins de resolução da questão, é ainda recorte da problemática o estudo do controle 

abstrato de constitucionalidade, pelos procedimentos de ação direta de inconstitucionalidade, 

declaratória de constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade por omissão. Não será 

objeto da presente dissertação o procedimento de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. É que, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo 

Tribunal Federal realiza um controle abstrato de constitucionalidade que assume elementos 

fáticos em virtude de sua noção conceitual ampla. Deste modo, como se objetiva tornar mais 

evidente a problematização da dificuldade de acesso pelos grupos sociais ao debate da 

questão constitucional, e visto que o Supremo Tribunal Federal considera que no controle 

abstrato de constitucionalidade haveria apenas o debate sobre leis em tese; o estudo da ação 

de arguição de descumprimento de preceito fundamental não foi tomado em consideração – 

apesar de que há reflexões sobre a sua legitimidade ativa.  

Para o enfrentamento da problemática e desenvolvimento dos critérios normativos, se 

realizará um trabalho interdisciplinar1: se buscará o fundamento democrático do direito na 

Filosofia do direito de Habermas, uma proposta procedimentalista, de modo a auferir um 

critério de atuação coerente com uma Jurisdição constitucional emancipatória; e se procurará 

investigar na teoria social (mais especificadamente na Antropologia social e na Filosofia da 

sociedade) as dimensões das lutas de reconhecimento e do papel exigido ao Estado 

democrático de direito para a resolução legítima de conflitos. Para tanto, a metodologia 

realizada é de recuperar argumentativamente conceitos e articulá-los por meio de pesquisa 

bibliográfica do referencial teórico. Assentada a base democrática e emancipatória do direito 

e das implicações sociais da luta por reconhecimento, se aplicará um método hipotético-

dedutivo para definir os critérios e exigências normativas para atuação do legitimado ativo na 

propositura do controle abstrato de constitucionalidade, problematizados por lutas por 

reconhecimento.  

Para além da natureza normativa da atuação do legitimado, no específico recorte 

problemático, se exigirá do critério uma coerência com o Estado democrático de direito. 

Desta forma, há necessidade de recondução à teoria do discurso de Habermas. A teoria do 

discurso orienta a reconstrução das instituições sociais e propõe um sentido de direito próprio 

de uma democracia radical. Isto porque, para Habermas, a legitimidade democrática do 

                                                 
1 Sobre a justificativa do trabalho interdisciplinar, Oscar Vilhena em debates (NOBRE et al. 2005, p. 204): “O 

que conseguimos extrair deste workshop? Em primeiro lugar, que o velho método de se debruçar sobre as 

normas jurídicas é insatisfatório. Precisamos nos relacionar com outras disciplinas, conhecer melhor a nossa 

sociedade, as nossas instituições e o impacto que o Direito provoca na sociedade. Tudo isto nos abre um campo 

de pesquisa interdisciplinar, onde se agregam, em especial, a Sociologia e a Ciência Política. A partir de então, 

nos preocuparemos como o que é específico do Direito”.   
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sistema de direitos é somente atingida quando os destinatários do direito se compreendem 

como autores do direito; e, para isto, Habermas procura reconstruir as instituições do direito 

de modo a garantir a co-originalidade2  entre as autonomias pública e privada dos atores 

sociais. Neste sentido, constrói um paradigma procedimentalista, de forma a superar os 

paradigmas do direito formal burguês e do Estado social; cuida-se de proposta formal, 

estruturada para garantir as condições do processo democrático.  

A dissertação é dividida em introdução e cinco capítulos, para além das considerações 

finais. No primeiro capítulo, será recuperado o argumento de Habermas em “Direito e 

democracia”; inicialmente, justificará a proposta de filosofia reconstrutiva de Habermas que 

busca desvendar na reprodução da sociedade, elementos de uma racionalidade existente na 

vida social concreta, potenciais não explorados. Ao depois, será desenvolvido no argumento 

de Habermas, a relação interna entre direito e democracia, pela reconstrução dos sistemas de 

direitos e do poder político; comparando os ideais normativos de democracia e tornando clara 

a proposta de paradigma jurídico de Habermas que relaciona integração social e legitimidade 

do poder público.  

No segundo capítulo, ainda em Habermas, serão recuperado o papel e o fundamento 

da Jurisdição constitucional, no contexto da teoria do discurso. Serão ainda analisadas 

propostas outras de Jurisdição constitucional; e, em contraposto às propostas liberal e 

republicana de democracia, será apresentada (e adotada) conceitualmente uma proposta de 

Jurisdição constitucional de caráter emancipatório e procedimental. Ademais, dado o estado 

majoritário de conhecimento jurídico do Brasil, que busca muitas vezes por legitimar uma 

postura ativista da Jurisdição constitucional e a assumir uma posição eminentemente 

valorativa dos princípios; o terceiro capítulo apresenta um argumento polêmico. É que para 

Habermas, o imperativo da divisão de poderes e da noção, ideia basilar da concepção de 

Estado de direito, confere à Jurisdição um papel mais restrito.  

No terceiro capítulo, se investigará as lutas por reconhecimento através de resultados 

teóricos e práticos alcançados pela Antropologia social e pela Filosofia social. Será 

investigada a luta por reconhecimento em sociedades plurais, configuração complexa que 

torna problemático o tratamento igualitário pelo Estado democrático. No capítulo quatro, se 

analisarão as prescrições normativas de atuação de cada legitimado ativo, segundo regras 

                                                 
2  Sabe-se que segundo prescreve o Novo acordo ortográfico da língua português (Decreto legislativo nº. 

54/1995), não se usa hífen em casos particulares de compostos com prefixo “co”. No caso, o prefixo “co” junta-

se com o segundo elemento, não obstante o segundo elemento ser iniciado por “o” ou “h”. Diante disto, o 

correto, segundo o bom português é: “cooriginalidade”. No entanto, a utilização do termo “co-originalidade” foi 

mantida da tradução original para o português da obra “Direito e democracia” de Habermas, dada a importância 

do conceito à presente dissertação e para fins de expurgar qualquer dúvida quanto a autenticidade do conceito.  
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legais ou segundo o direito vigente declarado (ou construído) pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal.  

No quinto capítulo, levantada as considerações teóricas e normativas dos capítulos 

anteriores, se responderá o questionamento sobre a exigência de racionalidade de atuação do 

legitimado ativo no controle abstrato de constitucionalidade, avaliando a medida de abertura 

do acesso à participação aos debates no Supremo Tribunal Federal; para ao depois, responder 

a solução normativa do critério de atuação que fomente um debate racional comunicativo e 

que permita a consideração de discursos de grupos sociais condizente com uma cultura 

política liberal. Ao final, na conclusão, será avaliada a solução normativa proposta para o 

desenvolvimento do processo constitucional coerente com ditames de democracia em 

sociedades plurais.  
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1 DO PARADIGMA PROCEDIMENTALISTA E A RELAÇÃO ENTRE 

DIREITO E DEMOCRACIA EM JÜRGEN HABERMAS 

 

 

A presente dissertação segue como marco teórico a conjectura do direito e da 

democracia proposta por Jürgen Habermas na obra “Direito e Democracia” de 1992 e estudos 

que abordam a questão multicultural em sociedades complexas, publicados no Brasil na obra 

de filosofia política, “A inclusão do outro” de 1996. Nas citadas obras, de um modo geral, o 

autor apresenta conceitos fundamentais para compreensão do papel do direito moderno nas 

sociedades complexas (e contemporâneas), como meio de integração social; e o habilita como 

instrumento fundamental para a solidariedade social, a partir do exercício de uma democracia 

radical3.  

Dada a importância da teoria de direito e democracia de Habermas para a resolução da 

problemática levantada pela presente dissertação, consistente na efetivação de direitos de 

participação em lutas por reconhecimento em debates institucionais realizados em 

procedimentos jurídicos de difícil acesso; serão apresentadas definições e relações conceituais 

fundamentais que permitam o manejo do paradigma procedimentalista que fundamenta a ideia 

normativa de democracia deliberativa e de direito legítimo.  

Deste modo, no presente capítulo esta dissertação recuperará o argumento de 

Habermas da teoria do direito e democracia. De início, ilustrará o contexto da citada obra na 

opção teórica crítica de Habermas, para fins de compreensão de seus propósitos; para ao 

depois, apresentar a proposta de paradigma procedimental, empreendimento reconstrutivo de 

análise das relações mediadas pelo direito e democracia entre problemas sociais 

discursivamente elaborados e o funcionamento do sistema burocrático. Adiante, irá se 

evidenciar, em especial, a relação interna entre direito e democracia, através da reconstrução 

dos sistemas de direitos e do poder político. Ao depois, se esclarecerá, a partir do argumento 

comparativo de ideais normativos de democracia, o ideal de democracia resultante do 

paradigma procedimentalista, denominado “política deliberativa”. Para, assim, ao final, tornar 

clara a proposta de direito habermasiana, que relaciona integração social e legitimidade do 

poder público.  

                                                 
3 Democracia radical está na presente dissertação vinculada a uma ideia de deliberação, pela qual a política de 

poder e interesse é desvalorizada em favor de uma democracia em que os cidadãos abordam os problemas 

públicos por meio de um pensar coletivo e conjunto de soluções (FUNG; COHEN, 2007). É, pois, a democracia 

radical uma “promessa da possibilidade de ser uma forma singular de democracia, em que a esfera pública 

informal e o sistema formal de representação competitiva são transformados por suas conexões com os arranjos 

participativo-deliberativos de resolução de problemas” (FUNG; COHEN, 2007, p. 235).   
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Somente a partir da análise de conceitos chaves para a teoria de direito e da política de 

Habermas, no contexto de sua teoria crítica, é que se faz possível interpretar e articular, de 

forma equilibrada, as pretensões de reconhecimento nas arenas de lutas sociais.  

 

1.1 A RECONSTRUÇÃO E A TEORIA CRÍTICA DE HABERMAS  

 

Em “Direito e democracia”, Habermas (2012a) (2011) propõe a construção de um 

paradigma procedimentalista. Trata-se de paradigma que articula de forma propositiva a 

relação entre direito e política e busca superar paradigmas do direito formal burguês e do 

direito material do Estado social. Segundo Habermas, as propostas liberal e de Estado social 

são insuficientes – porque remontam a uma sociedade situada em um capitalismo industrial – 

para garantir uma política secular de uma democracia radical inscrita em uma sociedade 

plural. Desta feita, para alcançar tamanho projeto, Habermas articula uma compreensão 

emancipatória de direito pela teoria do discurso, de modo a constatar a possibilidade funcional 

e situacional (em relação ao exercício do poder político) de um direito legítimo; ou seja, de 

um direito aceito pelos destinatários da norma e admitido independente do recurso à coerção.  

  Segundo Marcos Nobre e Luiz Repa (2012), a proposta procedimentalista de “Direito 

e democracia” possui um sentido crítico especial, compreendido no percurso intelectual de 

Habermas a partir de 1970. Habermas participa da tradição teórica crítica, inaugurada por 

Horkheimer (1983)4 no ensaio denominado “Teoria tradicional e teoria crítica” e publicado 

originalmente em 1937. Em geral, a teoria crítica é campo teórico que objetiva entender a 

sociedade para além da mera descrição funcional, pois busca compreendê-la à luz de uma 

emancipação social bloqueada pela lógica que lhe é própria. É que as estruturas sociais 

conduzem processos de dominação social injustificada, cujo conhecimento tradicional é 

incapaz, em suas análises (porque parcial), de captá-los e identificá-los – muito embora, o 

conhecimento tradicional formule um diagnóstico do tempo presente, um estado da arte. Para 

tanto, a teoria crítica exige uma pesquisa crítica do conhecimento tradicional produzido sob a 

lógica de uma dominação social velada. Por isto, é tarefa concomitante da teoria crítica, 

identificar potenciais de emancipação inscritos na realidade social e criticar e incorporar os 

resultados da teoria tradicional (não crítica). O modo de relacionar, no campo de pesquisa 

                                                 
4 A teoria crítica surge no contexto da chamada Escola de Frankfurt. Em 1924, Max Horkheimer, Felix Weil e 

Friedrich Pollock fundaram junto à Universidade de Frankfurt o Institut für Sozialforschung, a fim de pesquisar 

e divulgar trabalhos interdisciplinares vinculados explicitamente ao marxismo. A expressão “Escola de 

Frankfurt”, por sua vez, apenas surgiu em 1950 e ganhou notoriedade pela ativa participação de seus 

colaboradores no debate público alemão das décadas de 1950 e 1960. 
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crítico, as teorias crítica e tradicional funda a diversidade de propostas críticas5: podendo 

tanto ser uma relação de dialética, essencialmente crítica da teoria tradicional; uma relação 

propositiva, ao inspirar a construção de investigações empíricas próprias, de modo a suprir 

lacunas de pesquisas tradicionais; ou uma relação de complementação, buscando a teoria 

crítica, conferir à teoria tradicional um sentido completo e integral.  

Neste contexto, Marcos Nobre e Luiz Repa (2012) apontam que a partir de 19706, 

Habermas apresenta uma proposta de teoria crítica fundamentada na ideia central de 

reconstrução da sociedade 7 . Trata-se de um ideal normativo que, no percurso crítico 

habermasiano, orienta a emancipação social; pois, formulado “como ancoramento normativo, 

será o princípio orientador da categoria de reconstrução e o fio condutor da crítica à teoria 

tradicional, que se perde, seja em um objetivismo que pretende abstrair da normatividade, seja 

em um normativismo que não mostra suas raízes no real” (NOBRE; REPA, 2012, p. 17). 

Entretanto, nestes termos teóricos, Habermas, no decorrer de sua obra, apresenta à categoria 

de reconstrução sentidos diversos: é que, se no período de 1970 se dispôs a propor um projeto 

de “ciências reconstrutivas” (HABERMAS, 2014b)8; no período de 1980, com o insucesso da 

empreitada (pela ausência de resultados investigativos produzidos pelas “ciências 

reconstrutivas”), busca a reconstrução da história da teoria em “Teoria do agir comunicativo” 

                                                 
5 Sendo certo que inevitavelmente, existe uma relação de dependência da teoria crítica aos resultados da teoria 

tradicional, que aponta o diagnóstico do tempo presente e possibilita tolher as potencialidades e os obstáculos 

para a emancipação (NOBRE; REPA, 2012).   
6 Segundo Marcos Nobre e Luiz Repa (2012), até 1970 Habermas utiliza em sua crítica o modelo de Horkheimer 

da década de 1930. Reside em “Conhecimento e interesse” (HABERMAS, 2014a) de 1968 uma crítica à ciência 

positiva, fundamentada no vínculo indissociável entre conhecimento e interesse. Para tanto, “interesses 

cognitivos” específicos justificam cada tipo de saber. Como tal, as ciências positivas são orientadas por um 

interesse técnico de dispor a realidade objetiva para fins de reprodução material da espécie (trabalho); e, ao seu 

turno, a teoria crítica objetiva fomentar um interesse prático da espécie, de aumentar as estruturas de 

comunicação (interação e linguagem), pois, se justifica por um interesse pela emancipação. Para Habermas 

(2014), por meio das ciências críticas (como a psicanálise e a crítica à ideologia), é possível uma autorreflexão 

da historia da formação da espécie, que concede lógica à dimensões humanas do trabalho, linguagem e interação; 

para assim, verificar uma emancipação humana em contexto de dominação injustificável.     
7 O ideal de reconstrução em Habermas, para Marcos Nobre e Luiz Repa (2012), é inaugurado a partir da obra 

“Técnica e ciência como ‘ideologia’” (2014b) de 1968, e substitui, por meio da proposta de “ciências 

reconstrutivas”, a historiografia utilizada em “Conhecimento e interesse”. As “ciências reconstrutivas” possuem 

como proposito de fundação e desenvolvimento, a tarefa de criação de métodos e técnicas capazes de incorporar 

a emancipação na lógica científica.  
8 A ciência reconstrutiva se distingue da hermenêutica e das empírico-analítica, pois “procura reconstruir os 

sistemas de regras universais que estão na base de ações, manifestações linguísticas e operações cognitivas e que 

são seguidas por qualquer sujeito competente. Desse modo, ela pretende transformar o saber implícito e intuitivo 

(saber pré-teórico) incorporado no uso daquelas regras em um saber explícito (saber teórico). É justamente esse 

saber intuitivo que é objeto de reconstrução, uma vez que ele é supostamente dado nas interações sociais. 

Caberia ao cientista reconstrutivo buscar identificar e analisar as regras, aprendidas no processo de socialização, 

segundo as quais determinados construtos simbólicos se efetivam na práxis social concreta.” (NOBRE; REPA, 

2012, p. 25-26). 
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(HABERMAS, 2012b) 9 ; para ao depois, no início do período de 1990, propagar uma 

reconstrução da racionalidade de instituições sociais, como o direito e o Estado Democrático 

de Direto (2012a) (2011).  

A reconstrução é, pois, um projeto que objetiva desvendar, na reprodução da 

sociedade, elementos de uma racionalidade existente na vida social concreta, cujos potenciais 

até então não foram explorados (NOBRE; REPA, 2012). Trata-se de uma racionalidade 

profunda capaz de fazer nascer objetos simbólicos utilizados como parâmetro no pensamento 

humano ou na ação social. Isto porque, a ideia de reconstrução, em que pese às variações no 

percurso intelectual de Habermas, diz respeito a um processo de desvendamento na 

reprodução social de elementos de racionalidade ainda não explorados. Para tanto, a 

reconstrução:  

 

não significa, por isso, uma tentativa de restituir o sentido particular ou o 

conteúdo particular de um determinado construto simbólico, de um 

determinado processo simbólico ou de uma determinada instituição ou modo 

de agir em sua particularidade. Ela significa, antes, descobrir as estruturas 

profundas que possibilitariam a geração de objetos simbólicos. Não são estes 

ou aqueles objetos em particular, mas as regras, as estruturas, os critérios de 

avaliação e os processos sociais mais amplos em que determinados objetos 

simbólicos se inserem e ganham um sentido social e racional, que é o alvo 

da teoria reconstrutiva (NOBRE; REPA, 2012, p. 18). 

 

Desta feita, o projeto reconstrutivo pretende apresentar regras, estruturas, critérios de 

avaliação e processos sociais, pelos quais objetos simbólicos surgem e adquirem sentido 

social. É nas regras, nas estruturas e nos processos sociais que se constitui a racionalidade 

imanente dos objetos simbólicos. Assim, na reconstrução, por meio da reflexão10, é possível a 

compreensão do sentido (ou do não sentido) do que é construído socialmente e 

simbolicamente. Ao mesmo tempo, as regras, as estruturas e os processos sociais que 

conferem sentido a objetos sociais, apontam potenciais de emancipação a serem 

                                                 
9 Sobre os conceitos de ação comunicativa ou de racionalidade comunicativa no projeto crítico de Habermas, 

Marcos Nobre e Luiz Repa (2012) argumentam que estes não substituem a centralidade da ideia normativa de 

reconstrução para a identificação de potenciais emancipatórios. Isto porque, embora o conceito de ação 

comunicativa esteja ligado diretamente aos potenciais emancipatórios, o projeto habermasiano de reconstrução 

seria mais amplo, visto que ilustra conceitos de racionalidades que se diferenciam, se complementam ou se 

esbarram. Além disto, se a teoria da racionalidade comunicativa fosse um a priori, não teria um sentido crítico, 

que é orientado pela efetividade social de uma emancipação submetida a bloqueios.   
10 É que reconstruir, segundo Marcos Nobre e Luiz Repa (2012, p. 18), “não significa refazer conceitualmente 

algo dado, recontar sua história, por assim dizer; não significa reproduzir o que é factualmente, mas refletir sobre 

as regras que têm de ser supostas como princípio para a compreensão do sentido e mesma do não sentido do que 

é construído social e simbolicamente”.  
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suficientemente desenvolvidos – pois, na realidade presente, estariam bloqueados pela 

facticidade de contextos11. 

A partir do ideal de reconstrução, Habermas em “Teoria da ação comunicativa” 

(2012b) de 1981, se dispõe a produzir uma teoria da racionalidade da sociedade mediante a 

reconstrução sistemática da história das teorias sociais, em especial, de teorias clássicas de 

Weber, Durkheim e Mead (NOBRE; REPA, 2012). Para tanto, busca um diagnóstico crítico - 

explicado historicamente - apto a apontar as principais patologias modernas, a justificar 

critérios normativos e a identificar potenciais de emancipação inscritos na sociedade moderna. 

Neste contexto, Habermas soluciona dois problemas: um correlato à construção de uma teoria 

de racionalidade (ampliada) na passagem da sociedade tradicional para a moderna, que não se 

limita (como a proposta de racionalidade weberiana) em explicar a institucionalização de uma 

racionalidade de fins e a produção de sua base motivacional – problemática solucionada na 

apresentação de uma racionalidade comunicativa; e outro, ligado à qualidade da racionalidade 

comunicativa como teoria crítica da racionalidade weberiana (teoria tradicional), ao designar 

a sustentação da racionalidade comunicativa na sociedade moderna (NOBRE; REPA, 2012).12 

Neste contexto, Habermas (1996, p. 9) busca compreender a racionalidade subjacente 

nos processos de comunicação e entendimento, ao refundar na pragmática universal uma 

função de “identificar e reconstruir condições universais de possível compreensão mútua”. No 

processo de reconstrução da racionalidade comunicativa, Habermas destaca que o telos do 

entendimento encontra-se na linguagem e que o entender significa, antes de tudo, reconhecer 

a pretensão de validade13 adotada pelo falante. Habermas apresenta, pois, uma racionalidade 

                                                 
11 Importante destacar que consoante Marcos Nobre e Luiz Repa (2012, p. 18-19), a reconstrução, enquanto 

proposta de teoria crítica, postou-se como novidade ao projeto crítico de Horkheimer, posto insere no seio da 

teoria crítica estruturas normativas profundas; e assim, “desloca a análise da lógica do desenvolvimento das 

forças produtivas e da técnica para a explicitação da normatividade própria à orientação para emancipação que 

caracteriza mais amplamente o campo crítico. Deslocar o foco da teoria crítica para o processo mais abstrato e 

mais geral da geração de normas sociais corresponde a uma mudança fundamental no diagnóstico do tempo”. 

Diante disto, na proposta de reconstrução, a emancipação torna-se possível “por estruturas normativas da 

modernidade que libertaram potenciais de produção de formas de vida emancipadas que são efetivamente 

realizados apenas parcialmente a cada vez. Daí que um dos sentidos fundamentais de ‘crítica’ em Habermas seja 

justamente o confronto entre potenciais emancipatórios presentes nas estruturas normativas profundas e sua 

realização limitada na vida social” (NOBRE; REPA; 2012, p. 19).  
12 Desta forma, para Marcos Nobre e Luiz Repa (2012, p. 34), se o primeiro volume de “Teoria da ação 

comunicativa” pretende “essencialmente apresentar um conceito de modernização social que pode ser obtido 

basicamente mediante uma ampliação da sua versão werberiana, o segundo volume tem a tarefa de encontrar na 

teoria social de Mead a Parson e Piaget os elementos que atestam a inscrição da lógica comunicativa na 

sociedade moderna”.  
13 A pretensão de validade significa a aspiração de algo dito para uma potencialidade de ouvintes de validade 

ampla. Segundo Habermas, a par da condição de inteligibilidade, existem três pretensões de validade: a verdade 

(vinculada a atos constatativos), a veracidade (referente a manifestações da vivência subjetiva, no que relaciona 

a intenção ou convicção do falante em dizer a verdade em contexto de ação) e a retidão (veiculada a atos de fala 

regulativos) (BOTELHO, 2010). A partir das pretensões de validade, é possível falante e ouvinte se entenderem 
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inerente aos atos de fala e propensa para o consenso; trata-se da racionalidade 

comunicativa1415. Isto porque, como o reconhecimento mútuo pressupõe o ponto de vista 

alheio, os atores sociais orientam-se por um entendimento que visa um consenso 

intersubjetivo, por meio de uma discussão em argumentos de pretensões de validade 

(SIEBENEICHLER, 2003). Deste modo, através de argumentos, se faz possível resgatar 

razões de uma pretensão de validade (em específicas condições de discurso) e motivar atores 

sociais a aceitar de modo racional a validade de proposições normativas ou descritivas16. A 

                                                                                                                                                         
sobre algo no mundo, cujo processo se faz possível obter consenso. Nestes termos, “significa dizer que o 

consenso é construído sobre as pretensões de validez, sendo que o dissenso surge toda vez que uma ou mais 

pretensões são postas em suspenso, isto é, quando sobre a questão controvertida é problematizada em um exame 

discursivo” (BOTELHO, 2010, p. 53).  
14 Segundo Ricardo Tinoco de Góes (2013), a racionalidade comunicativa é a base racional que justifica a 

associação das ideias de democracia deliberativa e legitimidade do exercício do poder político. Isto porque a 

racionalidade comunicativa “se afina com a hipercomplexidade da sociedade contemporânea, cuja dimensão 

humana perpassa a subjetividade do sujeito moral superdimensionado e vai inserir-se no plano dialógico das 

relações firmadas entre sujeitos, enquanto participantes ativos do discurso” (GÓES, 2013, p. 63). 
15 Segundo Delamar José Volpato Dutra (2005, p. 56), a racionalidade comunicativa, além de incluir o ético e o 

expressivo na pragmática (bem como o uso cognitivo da linguagem), “tem como critério de racionalidade o fato 

de que em todas as suas manifestações possíveis ela tem que ser passível de fundamentação e de crítica, ou seja, 

de resolução, desempenho argumentativo, discursivo”. O que define a racionalidade comunicativa é sua 

referência a um “sistema de pretensões de validade” e uma “disposição dos sujeitos capazes de linguagem e 

ação” (DUTRA, 2005, p. 56). Logo, a razão comunicativa irá se apresentar como uma condição de possibilidade 

para o entendimento (ao mesmo tempo, limitadora). 
16 Fundamenta a teoria do agir comunicativo a proposta de Habermas de ética do discurso, desenvolvida no 

programa inaugurado por Karl Otto Apel, publicado em 1973, que objetivava fundamentar racionalmente uma 

ética do discurso, de caráter universal, dada a problemática da sociedade contemporânea técnico científica (pelas 

consequências das ações humanas no processo civilizatório e do monopólio de uma racionalidade técnico-

objetiva que atribuía à ética um domínio privado das decisões subjetivas). Segundo Angelo Vitório Cenci 

(2012), a proposta de Habermas (distinta de Karl Otto Apel, atenta a transformar de modo pós-metafísico a 

questão kantiana de possibilidade de validade do conhecimento) buscava desenvolver uma teoria de sociedade 

com intenções práticas e segundo o ideal reconstrutivo. Para tanto, segundo uma pragmática forma de dedução 

transcendental fraca, Habermas, ao distinguir e priorizar a legitimidade da ação comunicativa em face do agir 

estratégico, pretendeu explicar através da teoria da ação comunicativa e da reapropriação da teoria dos atos de 

fala, as estruturas gerais da base dos processos de entendimento, uma vez que o entendimento é mecanismo que 

coordena a ação e visa obter um acordo sobre a validade de um ato de fala ou de uma manifestação de intenção 

de um participantes (CENCI, 2012). Neste sentido, após demonstrar que o êxito de um ato de fala depende do 

compromisso entre os participantes sobre pretensões de validade, e em razão disto, se vinculam obrigações que 

dão sequência a interação e relevância moral. Assim, “a estratégia de Habermas para chegar à apresentação de 

seu programa de fundamentação da ética do discurso pressupõe, portanto, alguns passos prévio. O primeiro é 

esclarecer, mediante a ação orientada ao entendimento – via pragmática formal -, o que significa atores se 

orientarem por pretensão de validez (teoria da ação). A partir daí, é levantado o problema acerca do que significa 

o resgate ou a resolução discursiva de pretensões de validez normativas. Esse problema requer, por sua vez, uma 

investigação dos pressupostos comunicativos da fala argumentativa, bem como a análise das regras universais 

que servem o processo para as argumentações (lógicas do discurso)” (CENCI, 2012, p. 103). Diante disso, 

Habermas apresentou um princípio (U), como próprio a fundamentar os pressupostos da argumentação, de 

caráter falibilista e formal, por “constituir-se numa regra de argumentação sem vincular um dever moral em 

relação ao agir, deixando os conteúdos a cargo dos discursos reais” (CENCI, 2012, p. 105). Desta feita, o 

princípio (U), situado no plano performático (que distingue dos planos lógico-semântico e dialético), segundo 

Habermas, determina que a validade das normas derivam assentimento no caráter universal, devendo, pois, 

abarcar e avaliar todos os interesses possíveis. Logo, consoante Marcos César Botelho (2010, p. 120), “os 

pressupostos comunicacionais de um discurso livre e inclusivo impõem que os participantes assumam a 

perspectiva de todos os outros, o que leva à construção de uma perspectiva em primeira pessoa no plural 

(“nossa”) idealmente ampliada”. A proposta inicial de (U) em teoria do agir comunicativo, distinguia do 

princípio do discurso (D), que “se refere ao assentimento dos concernidos, obtido mediante um discurso prático 
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racionalidade comunicativa, desta feita, ao motivar atores a agir, fundamenta um agir 

comunicativo, que é descrita por Habermas como “uma interação simbolicamente mediada. 

Ela se orienta por normas obrigatoriamente válidas, as quais definem expectativas recíprocas 

de comportamento e devem ser compreendidas e reconhecidas por pelos menos dois sujeitos 

agentes” (2014b, p. 91). Aliás, para além da força dos argumentos17, Habermas atenta que a 

potencialidade própria da comunicação produz performaticamente uma alteração 

comportamental dos atores em comunicação, dirigindo uma ação voltada para o 

entendimento, resultado de uma compreensão desimpedida (GÓES, 2013).1819 

O agir comunicativo, entretanto, distingue-se do agir estratégico, fundamentado em 

uma racionalidade de caráter teleológico que orienta uma ação estratégica, motivada por 

interesses individuais, a consecução de fins20. Desse modo, se ao passo que a ação estratégica 

fundamenta-se, pois, de cálculos egocêntricos de êxito dos atores sociais; a ação comunicativa 

(entendida por Habermas (2012b) como uma ação social), por visar um acordo, exige dos 

atores sociais operações cooperativas de interpretação. Neste processo, no agir comunicativo, 

os atores sociais se interagem segundo o contexto histórico-social e cultural de sua inserção.  

                                                                                                                                                         
quanto à validade de uma norma, a qual depende de que todos os afetados por ela possam chegar a um acordo 

racionalmente motivado a respeito” (CENCI, 2012, p. 109). Entretanto, Angelo Vitório Cenci assenta que a 

proposta de ética discurso de Habermas, dada reformulação do conceito de racionalidade prática e da reflexão do 

relacionamento entre direito e moral, foi modificada e deu passagem para uma teoria do discurso, que implicou 

uma nova reconstrução do princípio do (U) e sua relação com (D).   
17 Neste sentido, “o papel da argumentação, nesse contexto visto por Habermas como um empreendimento 

intersubjetivo, é de fundamental importância pelo fato de que para a fixação de um caminho para a ação coletiva, 

se faz imperiosa a coordenação das intenções individuais dos participantes e a chegada a uma decisão comum 

sobre a linha de ação.” (BOTELHO, 2010, p. 97).  
18 Ainda consoante Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 66-67): “pelo agir comunicativo não apenas se emite 

asserções sobre algo no mundo, mas, sobretudo, busca-se performaticamente a adesão pela aceitação ou mesmo 

uma interferência direta sobre o outro quando, em face dele, sã o erguidas pretensões de validade sobre cada 

sentença ou proferimento emitidos, situações que irão servir para tipificar os atos locucionários, ilocucionários e 

perlocucionários da fala, respectivamente”.  
19 A racionalidade comunicativa é uma proposta de Habermas contextualizada na reviravolta linguística e que 

serviu para o autor opor-se a uma racionalidade prática fundada em um sujeito consciente (sujeito solipsista) que 

define suas ações individuais e sociais a partir de uma oferta normativa (MOREIRA, 2004). Destaca Luiz 

Moreira (2004, p. 101) que: “no entanto, ao contrário da razão prática, a razão comunicativa não oferece 

modelos para a ação. Não sendo uma norma de ação, a razão comunicativa constitui-se como condição 

possibilitadora e, ao mesmo tempo, limitadora do entendimento. A razão comunicativa dispõe de uma 

contrafacutalidade precisamente por assentar-se em uma base de validade pragmática, pois quem age 

comunicativamente ‘é obrigado a empreender idealizações, por exemplo, a atribuir significado idêntico a 

enunciados, a levantar uma pretensão de validade em relação aos proferimentos e a considerar os destinatários 

imputáveis, isto é, autônomos e verazes consigo mesmos e com os outros’. A partir desse entendimento, surgem 

idealizações que, a partir do factual, apontam para o contrafactual, ou seja, ao entender-se sobre algo no mundo a 

partir do medium linguístico, surge a tensão entre realidade e ideia, pois ao adotarmos a linguagem fazemos 

idealizações inevitáveis que podem opor-se ao acordo fático”.   
20 Paralelamente, ao passo que na ação comunicativa a coordenação de atos depende de uma interação, ou seja, 

de um auxílio do outro (HABERMAS, 2002b); na ação estratégica a coordenação bem sucedida está fundada em 

uma racionalidade teleológica de planos individuais.   
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Em “Direito e Democracia”, Habermas (2011) (2012a), todavia, se propõe a 

reconstruir e desenvolver a proposta de um paradigma procedimental do direito e da política. 

Trata-se de um projeto de menor amplitude, se comparado ao proposto na década anterior. 

Isto, pois, se em “Teoria do agir comunicativo” (2012b), busca um amplo projeto de 

reconstrução das estruturas do agir e do entendimento inscritas em saber intuitivo dos atores 

sociais (e crucial para a reprodução material e simbólica da sociedade moderna); em “Direito 

e Democracia”, da suposição de tais estruturas do agir e do entendimento21, Habermas (2011) 

(2012a) reconstrói instituições sociais formais como o direito e a democracia22, para deste 

modo, implementar a construção de um procedimento.  

Para tanto, Marcos Nobre e Luiz Repa (2012) destacam que Habermas orienta o ideal 

de reconstrução de instituições sociais formais (como o direito e a democracia), pelo critério 

da teoria do discurso. Neste sentido, “a teoria do discurso passa a regular normativamente 

todos os âmbitos em que estão envolvidos procedimentos de reconstrução da 

autocompreensão de sociedades modernas cujos mundos da vida passaram por processos de 

racionalização” (NOBRE; REPA, 2012, p. 36). Trata-se, portanto, de um critério normativo. 

Com isto, a reconstrução empreendida em “Direito e democracia” (HABERMAS, 2011) 

(HABERMAS, 2012a) e harmonizada pela teoria do discurso ocorre no plano da história da 

teoria e no plano da racionalidade de instituições sociais. E, tendo em vista o critério da teoria 

do discurso na reconstrução do direito (enquanto instituição social), a reflexão de Habermas, 

tanto não se dispõe a dissolução do direito racional – diagnóstico apresentado pelos estudos 

empíricos do direito, que apontam para um “desencantamento” – como não serve para 

revitalizar uma tendência normativista jusracionalista, contrária às investigações das ciências 

sociais.  

A fim de complementar a reconstrução do direito e da democracia, Habermas constrói 

um paradigma procedimental, capaz de conferir, pelo direito, a emancipação social23. Cuida-

                                                 
21 Até mesmo porque a compreensão de instituições sociais formais como o direito e o Estado democrático de 

direito e de seu funcionamento, sem o recurso da racionalidade comunicativa e das distinções do agir, resultaria 

em uma reconstrução parcial.   
22 Segundo Marcos Nobre e Luiz Repa (2012, p. 37), significa, pois, em “Direito e Democracia”, diferentemente 

de “Teoria do agir comunicativo”, que não se está se ocupando “apenas com uma ‘reconstrução da história da 

teoria’ com o fim de atingir indiretamente o objetivo de revelar as ‘estruturas do agir e do entendimento’ 

necessariamente pressupostas à reprodução material e simbólica da sociedade. Em Direito e democracia, a 

reconstrução tem de lidar com uma ‘historia da teoria’ que é também parte essencial da autocompreensão de 

instituições sociais formais. E, nesse sentido, toda reconstrução da história da teoria tem de ser considerada 

também como reconstrução do processo de formação de instituições, já que, segundo o quadro mais amplo de 

uma teoria da ação comunicativa, o processo de formação de instituições sociais não pode ser compreendido em 

toda a sua amplitude sem a consideração dos diferentes estágios de autocompreensão envolvidos”.   
23 Habermas, porquanto, para propor o paradigma procedimentalista, combina elementos reconstrutivos com um 

modelo construtivo (NOBRE; REPA, 2012). Assim, significa dizer, “em sentido mais amplo, que em Direito e 
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se (o paradigma procedimental) de paradigma alternativo e de superação aos paradigmas do 

direito formal burguês e o direito material do Estado social24. Isto porque os paradigmas do 

direito formal e do direito material são concretistas, representam uma organização social 

específica e “não se coadunam com o processo cada vez mais intenso de pluralização das 

formas de vida, processo iniciado com a passagem para a modernidade e que tende a se 

aprofundar” (NOBRE, 2008, p. 34-35).  

Neste contexto, é ponto chave para compreensão da problemática enfrentada por 

Habermas, observar que para o diagnóstico dos conflitos crescentes entre eticidades na 

modernidade, deve-se garantir que o direito, a política e as instituições democráticas não 

favoreçam determinadas formas de vida em detrimento de outras; cabendo, a estas instituições 

sociais formais, no contexto procedimental, ampliar (e não restringir) a discussão; e, neste 

sentido, sob o paradigma procedimental, o direito é alçado à condição de medium de 

transformação social25.  

 

1.2 O DIREITO COMO MEIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

Após evidenciar o sentido reconstrutivo do projeto de filosofia de Habermas, é preciso 

avançar e destacar nos conceitos utilizados em “Direito e democracia” (2011) (2012a) as 

exigências democráticas que conferem legitimidade ao direito. O direito, pois, é objeto de 

                                                                                                                                                         
democracia, Habermas realiza a passagem entre a base comunicativa da sociedade e sua ‘superestrutura’ 

institucional, usando como fio condutor a metáfora do direito como ‘transformador’. Essa passagem exige 

procedimentos reconstrutivos de diferentes tipos e características, conforme se trate da reconstrução do sistema 

de direitos, da lógica jurisdicional ou da política democrática. São procedimentos que combinam a ideia da 

Teoria da ação comunicativa de uma ‘reconstrução da história da teoria’ (teoria do direito, principalmente) com 

resultados de investigações empíricas das ciências sociais sobre a democracia e o direito, desde os trabalhos de 

T. H. Marshall ou R. A. Dahl até a teoria da circulação do poder B. Peters, por exemplo” (NOBRE; REPA, 2012, 

p. 37).  
24  “Os dois paradigmas compartilham a imagem produtivista de uma sociedade econômica apoiada no 

capitalismo industrial, cujo funcionamento, segundo uma das interpretações, preenche a expectativa de justiça 

social através da defesa autônoma e privada de interesses próprios; segundo a outra interpretação, isso acarreta a 

destruição da expectativa de justiça social. Os dois paradigmas concentram-se nas implicações normativas do 

funcionamento social de um status negativo protegido pelo direito e procuram saber se é suficiente garantir a 

autonomia privada através de direitos à liberdade ou se a emergência ou surgimento da autonomia privada tem 

que ser assegurada através da garantia de prestações sociais. Em ambos os casos, perde-se de vista o nexo 

interno que existe entre autonomia privada e autonomia do cidadão – e com isto, o sentido de democrático da 

auto-organização de uma comunidade jurídica” (HABERMAS, 2011, p. 146-147).  
25  Assim, “por variados que sejam em natureza e objetivos, os procedimentos reconstrutivos presentes em 

Direito e democracia mantêm sua unidade na referência comum à ideia do direito como ‘transformador’, pois, 

ainda que se trate da reconstrução da história da teoria dos direitos subjetivos, do poder administrativo ou da 

política deliberativa, é da reconstrução da racionalidade da passagem da base comunicativa da sociedade a sua 

‘superestrutura’ jurídico-estatal que se trata. Com a novidade, entretanto, de que todos esses diferentes 

momentos reconstrutivos estão agora orientados para e pela ideia normativa mais geral de procedimento, súmula 

normativa da própria teoria do discurso. Ao ‘reconstrutivismo’ próprio da teoria de Habermas desde a década de 

1970, veio se somar certo ‘construtivismo’, ainda que cauteloso, orientado pela ideia de um ‘paradigma 

procedimento do direito e da política’” (NOBRE; REPA, 2012, p. 39). 
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reconstrução pelo autor, que busca desvendar uma racionalidade ainda não explorada. Nesta 

racionalidade particular do direito, Habermas sugere um sentido de direito apto à 

emancipação social ligado a radicalização de processos de democracia.  

Segundo Felipe Gonçalves Silva e Rúrion Melo (2012), o objeto da reconstrução de 

Habermas no direito é a tensão entre facticidade e validade. Trata-se de elemento incrustrado 

tanto no funcionamento do direito (noção interna), quanto na relação entre o direito e os 

outros âmbitos da vida social (noção externa). Segundo esta tensão, em linhas gerais, à 

facticidade da forma impositiva do direito, se deve exigir uma legitimação democrática; ou 

seja, a reconstrução do direito deve possibilitar uma democratização radical da vida social26. 

Para tanto, como adiantado, da reconstrução do direito se desprende a construção do 

paradigma procedimentalista27 que Habermas articula no diagnóstico pluralista da sociedade a 

teoria do direito e da sociedade (SILVA; MELO, 2012). Neste paradigma, a racionalidade 

emancipatória na instituição do Estado democrático de direito está acomodada na 

institucionalização de processos de formação política da opinião e da vontade. Deste modo, 

toda e qualquer instituição do Estado deve obediência à legitimidade democrática. É preciso, 

portanto, neste presente subcapítulo, tornar inicialmente evidente a noção em Habermas de 

direito como meio de integração social; que ao depois, servirá de base para exigir na 

dimensão de validade do direito, a recondução de procedimentos democráticos.  

Habermas propõe, com a reconstrução simbólica do sentido do direito, responder o 

paradoxo da integração social nas sociedades pluralistas atuais, secularizadas. A questão é 

garantir a integração social sem o recurso da violência, da dominação social de um ator social 

                                                 
26  No prefácio à obra “Direito e democracia” (2012a), Habermas destaca que a obra é dividida em nove 

capítulos: o primeiro, ilustra aspectos básicos da teoria do agir comunicativo, no tocante à relação entre 

facticidade e validade; no segundo, apresenta teorias filosóficas da justiça e teorias sociológicas do direito que 

justificam no terceiro e quarto capítulos uma reconstrução do direito racional clássico, através de uma teoria do 

direito veiculada à teoria do discurso (neste capítulo, o autor rompe e revisa (com) a proposta de relação 

complementar entre direito e moral exposta nas Tanner Lectures); no quinto e sexto, busca comprovar a proposta 

da teoria do discurso da teoria do direito em temas jurídicos, para sustentar sua pertinência científica; nos 

capítulos sétimo e oitavo, esclarece o conceito normativo de política deliberativa (particular ao modelo 

normativo de democracia procedimentalista, de natureza universalista) e examina as perspectivas sociológicas de 

política, para auferir as condições de regulamentação jurídica da circulação do poder em sociedade complexas, 

abordando a teoria da democracia como um fundamento de legitimação; e ao fim, reconduz as considerações da 

teoria do direito e da teoria da sociedade na unidade do paradigma procedimentalista do direito. Apresenta como 

problemática um pano de fundo recorrente em sua teoria, de domesticação social e ecológica por sistemas 

econômicos e burocráticos da administração pública; para cuja resolução deve ser recuperada na solidariedade 

social ainda conservada em estruturas jurídicas e a ser garantida (apenas) em razão de uma democracia radical. 
27  Neste sentido, consoante Felipe Gonçalves Silva e Rúrion Melo (2012, p. 135-136), em “Direito e 

democracia”: “o trabalho de reconstrução opera, a cada vez, uma diluição de naturalizações e engessamentos 

indevidos das formas institucionais, remetendo-as à sua gênese histórica e às suas exigências de atualização 

político-democrática. Reconstruir a tensão entre facticidade e validade significa, pois, procedimentalizar a práxis 

jurídica em cada um de seus conteúdos singulares, subtrair o caráter de necessidade dogmática que acompanha 

os conteúdos do Estado democrático de direito em sua compreensão tradicional e reapresenta-los como 

elementos submetidos à prova dos processos democrático”. 



24 

 

sobre outro. Isto porque, ao contrário das sociedades pluralistas (secularizadas), nas 

sociedades tradicionais, a integração social advém do recurso ao fascínio e do medo 

(HABERMAS, 2012a). Cuidam-se de medidas rejeitadas pelas sociedades pluralistas, por 

traduzirem uma integração social por meio de recursos coativos. Nas sociedades pluralistas, 

ao reduzir a influência da ordem religiosa no ordenamento social, se repudia a ordem do 

fático como acessível imediatamente pela tradição (MOREIRA, 2004). Por esta razão, nas 

sociedades pluralistas o dissenso é inevitável; o que torna a integração social mais 

problemática. 28  

A integração social é o engajamento das diversas possibilidades de ação em ações 

comuns. E, nesta linha, no ato de integração social é que “as diversas perspectivas de 

comportamento são canalizadas para um fim comum que permite, ao mesmo tempo, tanto a 

realização de uma respectiva ação como também mobilizá-la no sentido de essa ação gerar 

adesão” (MOREIRA, 2004, p. 110). Neste sentido, Habermas sugere que, antes de tudo, a 

integração social deve provir de um agir comunicativo, pelo qual o entendimento “dar-se-á 

por meio de uma linguagem intersubjetivamente compartilhada que acopla critérios públicos 

de racionalidade” (MOREIRA, 2004, p. 117). Somente, pois, pelo agir comunicativo29, se faz 

possível uma integração social não-violenta. Por meio do agir comunicativo, os atores sociais 

de forma livre e não coagida podem coordenar seus planos de ação, consoante aceitação 

racional de argumentos apresentados30. A coordenação de ação social entre atores, então, 

deriva do melhor argumento.31  

                                                 
28  Segundo Habermas (2012a, p. 46), “parece que a necessidade crescente de integração, nas modernas 

sociedades econômicas, sobrecarrega a capacidade de integração do mecanismo de entendimento disponível, 

quando uma quantidade crescente de interações estratégica, imprescindíveis para a estrutura social, são liberadas. 

Num caso de conflito, os que agem comunicativamente encontra-se perante a alternativa de suspenderem a 

comunicação ou de agirem estrategicamente – de proletararem ou de tentarem decidir um conflito não 

solucionado. Parece haver uma saída através da regulamentação normativa de interações estratégicas, sobre as 

quais os próprios se entendem”.    
29 Isto, pois, segundo Luiz Moreira (2004, p. 101): “a razão comunicativa dispõe de uma contrafactualidade 

precisamente por assentar-se em uma base de validade pragmática, pois quem age comunicativamente ‘é 

obrigado a empreender idealizações, por exemplo, a atribuir significado idêntico a enunciados, a levantar uma 

pretensão de validade em relação aos proferimentos e a considerar os destinatários imputáveis, isto é, autônomos 

e verazes consigo mesmos e com os outros’. A partir desse entendimento, surgem idealizações que, a partir do 

factual, apontam para o contrafactual, ou seja, ao entender-se sobre algo no mundo a partir do médium 

linguístico, surge uma tensão entre realidade e ideia, pois ao adotarmos a linguagem fazemos idealizações 

inevitáveis que podem opor-se ao acordo fático”. 
30  Dentro da dinâmica de interação - e porque as manifestações são passíveis de críticas - o discurso para ser 

racionalmente aceito, enquanto pretensão de validade, deve-se constituir como facticidade – uma vez pertencente 

a uma comunidade histórica – e como validade, com fito em justificar idealizações transcendentes e tornar forte 

o argumento (MOREIRA, 2004).  
31  “Da perspectiva de sua teoria da modernização social, a modernidade teria liberado potenciais de 

entendimento comunicativo conforme nela vemos enfraquecer o poder das autoridades religiosas e 

consuetudinárias que imunizavam suas visões tradicionais de mundo contra reflexões e críticas. É, pois, com a 

diluição da ‘sociedade tradicional’ que são liberados os potenciais comunicativos capazes de dar vazão ao 
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Na intuição de Habermas, a integração social do agir comunicativo deriva de um pano 

de fundo de interpretações compartilhadas repousadas em um aparato cultural espontâneo, o 

mundo da vida. O Mundo da vida3233, Lebenswelt, é um estoque cultural dinâmico34 que dá 

sentido simbólico às vivências intersubjetivas. Cuida-se de uma base de entendimento 

fundada em um horizonte de sentido comum; que nada mais é que “um mundo gerado 

historicamente; com fruto da cultura” (MOREIRA, 2004, p. 112). Nestes termos, “as ações 

movem-se na base de entendimentos que se formam em um horizonte de sentido não 

problemático. Esse horizonte de sentido comum age como um maciço pano de fundo 

consensual que fornece imediatamente um padrão de interpretação espontâneo” (MOREIRA, 

2004, p. 113)35. As ações sociais movidas e fundamentadas pelo mundo da vida são, pois, 

potencialmente consensuais36. No entanto, em interações sociais, nem todo o fundamento 

racional está inscrito no mundo da vida, o que torna o dissenso inevitável. Assim, a par do 

consenso inerente ao mundo da vida em situações discursivas3738, é possível evidenciar o 

                                                                                                                                                         
exercício ampliado de uma crítica intramundana e a uma integração linguística pautada no livre convencimento” 

(SILVA; MELO, 2012, p. 138).   
32 O mundo da vida, segundo Sérgio Paulo Rouanet (1993, p. 14): “é o lugar das relações sociais espontâneas, 

das certezas pré-reflexivas, dos vínculos que nunca foram postos em dúvida. Ele tem três componentes 

estruturais: cultura, sociedade e personalidade. A cultura é o estoque de saber da comunidade, que contém os 

conteúdos semânticos da tradição, onde os indivíduos se abastecem dos modelos de interpretação necessários ao 

convívio social. A sociedade stricto sensu, é composta dos ordenamentos legítimos pelos quais os membros da 

comunidade regulam sua solidariedades. A personalidade é um conjunto de competências que qualificam um 

indivíduo para participar da vida social”.  
33 Para Delamar José Volpato Dutra (2005, p. 81), Habermas considera o mundo da vida como o “acervo de 

padrões de interpretação transmitidas culturalmente e organizados linguisticamente’. A linguagem e a cultura são 

os elementos que constituem o mundo vivido”.  
34 “O que pode haver é o alargamento dos horizontes situacionais que resultam do contexto em que se situam a 

ação comunicativa e o discurso, hipótese que se confirma quando se acresce conhecimento em cada situação 

tematizada. É que o mundo da vida ‘...é também ampliado por esta mesma ação comunicativa de atores qe lhe 

dão continuidade. A cultura serve de base para as ações comunicativas, ao mesmo tempo em que estas ações a 

tornam sempre mais ampliada’. A cada modificação operada sobre a situação intersubjetivamente compartilhada, 

outras estruturas componentes do mundo da vida passam a servir de base a uma nova tematização, o que implica 

que nunca os atores sociais agem no vazio, pois é no mundo da vida que sempre estará contida a reserva de 

experiências linguisticamente de que farão uso” (GÓES, 2013, p. 73).  
35 Trata-se, portanto, de um saber originário e de “caráter pré-predicativo e pré-categorial”. É o mundo da vida, 

constituído dos diversos padrões culturais, que propicia as situações de fala; como é também este mundo da vida, 

reconhece Habermas, que apresenta o pano de fundo interpretativo que delineia a ação comunicativa. 
36 Por este motivo, o mundo da vida, segundo Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 70) é “complexo heterogêneo de 

formas de vida expressas linguisticamente e que compõem o horizonte de sentido de que se servem os atores 

sociais, representando o ‘pano de fundo’onde vivifica o agir comunicativo.  
37 O discurso para Habermas, consoante Manfredo Araujo de Oliveira (1996, p. 306) “é um tipo determinado de 

ação comunicativas, em que os participantes não são primariamente interessados em trocas informações, mas em 

fundamentar as pretensões de validade levantadas em suas falas. A finalidade essencial da ação discursiva é 

discutir pretensões de validade, que se tornam problemáticas”.    
38 Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 79) atenta para três considerações importantes para um conceito de discurso 

de Habermas: “primeiramente, a certeza de que ele se perfaz na linguagem cotidiana sob a formas de um 

procedimento; depois, a convicção de que os fins colimados pelos partícipes jamais são atingidos senão pelo 

caminho da argumentação e, por fim, a percepção de que a sua premissa se funda na desconfirmação da 

mensagem pelo seu destinatário, que devolve o conteúdo recebido de modo agora problematizado, originando 

assim a discussão a ser vencida pela força do melhor argumento”.  
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dissenso originado pela recusa à fundamentação racional da conduta convergente. Trata-se de 

uma ameaça à coordenação da ação no diálogo que funda-se nas “circunstâncias de uma 

ruptura com o entendimento” (MOREIRA, 2004, p. 112)39.  

Deste modo, Habermas atenta que o agir comunicativo fundamentado pelo mundo da 

vida é por demais instável para garantir por si a integração social. Soma-se a isto o fato de que 

o risco de dissenso e de desagregação é ainda maior em sociedades pluralistas, em virtude da 

possibilidade de oposição entre valores, formas de vida e de convicções 40 . O agir 

comunicativo é, portanto, insuficiente para garantir por si só a integração social de 

pluralidades.  

Para além da incapacidade do agir comunicativo no mister de integração social, 

Habermas (2012a) ainda registra que o agir comunicativo é ameaçado por outras formas de 

integração sistêmica ofertadas pelo Estado e pela economia, que justificam ações segundo 

meios instrumentais, como o poder e o dinheiro. O dinheiro e o poder são fontes de integração 

social modernas, surgidas em razão das novas exigências de reprodução material da sociedade 

e que supõem uma neutralidade técnica e não discursiva dos riscos de dissenso. Entretanto, 

tais formas de integração social, a despeito do respectivo campo de atuação (o dinheiro na 

reprodução material do sistema econômico e o poder na reprodução do sistema burocrático), 

voltam-se para outros aspectos da vida social, expandindo sua atuação e colonizando o âmbito 

de reprodução simbólica da sociedade41 - em substituição dos meios comunicativos42. Trata-se 

                                                 
39 Segundo Luiz Moreira (2004), para se evitar o dissenso, é necessário confrontar as pretensões de validade de 

uma conduta com o saber original do mundo da vida que se apresenta como algo inflexível e que não consegue 

manter-se sem um fundamento racional (distintamente do que ocorre em uma sociedade tradicional). Ainda 

sobre as pretensões de validade, dimensiona Habermas que estas estão ligadas ao contexto histórico. Desta feita, 

a idealidade refletida sobre a facticidade apresenta uma falibilidade, ou seja, a validade acaba por ser 

considerada pela sua transcendência ao contexto (e não obtida por um recurso metafísico), “à medida que indica 

a transcendência da idealidade de um consenso obtido sob os auspícios do melhor argumento” (MOREIRA, 

2004, p. 128).  
40 Desta feita, Felipe Gonçalves Silva e Rúrion Melo (2012, p. 138), em virtude da problemática de insuficiência 

do agir comunicativo nas sociedades plurais para garantir a integração social atenta: “com isso, a teoria do 

discurso é obrigada a admitir que que a liberação de potenciais comunicativos na modernidade não consegue, 

por si mesma, preencher as condições para seu devido aproveitamento: nas sociedades profanizadas e pluralistas 

modernas, as certezas intuitivas do mundo da vida mostram cada vez mais frágeis e expostas a questionamentos, 

não sendo capazes de, sozinhas, estabilizar de maneira prolongada os riscos de dissenso e de desagregação 

próprios da integração comunicativa”.  
41 A reprodução simbólica da sociedade representa para Habermas o mundo da interação, refere-se à maneira 

pelo qual os atores sociais percebem e vivenciam a realidade social. Neste mundo de interação, o mundo da vida 

é pano de fundo cultural, da experiência comum, consuetudinário, linguístico do qual são realizadas as ações 

comunicativas que realizam a razão comunicativa. Em contraste ao mundo da interação, existe o mundo do 

trabalho que representa a reprodução material da sociedade, no qual, os atores sociais, por meio de sistemas, 

observam de forma externa a sociedade e a descrevem segundo imperativos sistêmicos do dinheiro e do poder 

administrativo, sob a predominância da ação estratégica, com fito de realizar uma racionalidade instrumental 

(FREITAG, 1993). 
42 Trata-se do problema da “monetarização” e da “burocratização” da vida social. Segundo Felipe Gonçalves 

Silva e Rúrion Melo (2012, p. 138), a invasão proporcionada por tais sistemas de integração, “é apresentada nos 
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da colonização do mundo da vida43, um problema teórico-prático enfrentado por Habermas 

(2012a) - que tem em sua teoria crítica reconstrutiva o objetivo de desobstruir os canais de 

reprodução simbólica da sociedade.  

Verifica Habermas (2012a) que o caminho para a emancipação social de uma 

integração social não-violenta é duplamente ameaçado; tanto pela instabilidade do agir 

comunicativo fundado no mundo da vida em gerar consensos, quanto pela ameaça de 

dissolução do mundo da vida pela extensão de meios de integração sistêmicos do dinheiro e 

do poder. No entanto, a resolução deste paradoxo encontrada por Habermas é de expandir e 

proteger o discurso motivado pelo mundo da vida; desenvolvendo, assim, o agir 

comunicativo. E, para isto, é crucial para Habermas (2012a) expandir, nas instituições sociais, 

o agir comunicativo. O direito, portanto, torna-se objeto de crítica (SILVA; MELO, 2012)44.  

                                                                                                                                                         
termos de uma ‘monetarização’ e ‘burocratização’ crescentes da vida social, segundo as quais as relações 

interpessoais passam a ser coordenadas não pelo entendimento recíproco dos participantes, mas pelos meios 

padronizantes e liguisticamente empobrecidos do dinheiro e do controle burocrático”.  
43  A colonização do mundo da vida é uma patologia da modernidade percebida por Habermas como a 

“penetração da racionalidade instrumental e dos mecanismos de integração do ‘dinheiro’ e do ‘poder’ no interior 

das instituições culturais” (FREITAG, 1993, p. 29). Por meio desta patologia, à medida em que o sistemas do 

econômico e do poder administrativo se expandem, o mundo da vida passa a obedecer os ditames dos 

imperativos do dinheiro e do poder; de tal modo que a razão comunicativa, que atua no âmbito do mundo da 

vida, retira-se de espaços institucionais, refugiando-se nas “esferas de valor” (FREITAG, 1993). A colonização 

do mundo da vida decorre de outra patologia, do desengate (Entkoppelung) do “mundo da vida”, que diz respeito 

à situação de apatia generalizada entre os atores sociais de não percepção da mundanidade das leis de mercado e 

da burocracia administrativa (os atores sociais não possuem a visão conjunta das relações de poder e do dinheiro, 

permitindo, assim, o domínio de uma maioria nos ditames econômico e administrativo). Para Habermas, o 

diagnóstico para a descolonização do mundo da vida “se impõe para permitir a livre atuação da razão 

comunicativa em todas as esferas e instituições do mundo vivido e na busca de ‘últimos fins’ do sistema. As 

regras do jogo, para a sociedade como um todo, precisam ser buscadas em processos argumentativos (tipo 

discurso) no qual todos participem, definindo os espaços de atuação e a fixação de objetivos do sistema. Em 

outras palavras, a razão comunicativa elabora coletivamente os espaços de atuação da razão instrumental” 

(FREITAG, 1993, p. 30). 
44 A fundamentação do direito por Habermas (2012b) em “Teoria do agir comunicativo”, como se observará, não 

é a mesma realizada pelo autor em “Direito e democracia”. Isto porque, em “Direito e democracia”, Habermas 

desenvolve às últimas consequências a noção institucional do direito. Entretanto, a noção da exigência de 

pretensão de legitimidade segundo uma racionalidade pública no direito moderno já é refletida na década de 

1980 pelo autor. Registra Habermas (2012b) que o caráter pós-tradicional da justificação do direito pressupõe 

um acordo normativo livre, discursivo e autônomo pelos atores sociais, cuja racionalidade funda-se em valores. 

Habermas critica a proposta de Weber de “estatuto dotado de força jurídica” como proposta de direito moderno, 

que não obstante ser uma evolução ao direito tradicional (pois as normas jurídicas no direito moderno são 

consideradas como livremente estatuídas e enunciadas conforme princípios com validade hipotética – haja vista 

a ideia de sistematização do direito), explica o direito conforme uma racionalidade de fins. É que segundo 

Habermas, “a deficiência de Weber se dá no momento em que ele não entendeu que a racionalidade jurídica 

ocorre a partir de uma esfera de valor prático-moral, por conseguinte, normativa. Weber age de modo contrário, 

interpreta o direito moderno a partir unicamente da perspectiva da racionalidade conforme fins, logo, a partir de 

uma racionalidade tão-somente estratégica” (MOREIRA, 2004, p. 38). Habermas atenta em “teoria da ação 

comunicativa” que o direito moderno ao distinguir entre moralidade e legalidade, introduz a necessidade de 

justificativa prática das normas legais. E “ao estabelecer um vinculo entre normas de ação e norma jurídica, o 

direito moderno remete à necessidade de uma moralidade fundada em princípios” (MOREIRA, 2004, p. 39). 

Deste modo, para Habermas (2012b), em “Teoria do agir comunicativo”, a legalidade obtém validade a partir da 

suposição de legitimidade de uma ordem jurídica A fé na legalidade, entretanto, não legitima o direito por meio 

de um procedimento que se justifica por si mesmo. 
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Neste contexto, Habermas constata que o direito é constituído por uma tensão entre 

facticidade e validade – tensão esta, inerente à linguagem. Por meio desta tensão, o direito 

como meio de integração social pode ser encarado como um instrumento de alívio para 

processos de entendimento (sobrecarregados), sem que se proíba, em princípio, a liberdade 

dos mecanismos comunicativos 45 . A tensão entre facticidade e validade está, pois, em 

correlação com as exigências do direito moderno de positividade e de pretensão de 

legitimidade racional46, fundamentais para o mister de integração social47. Desta feita,  

 

é essa suposição de legitimidade que transforma o ordenamento jurídico em 

algo aceitável racionalmente para desempenhar a função de integração. Essa 

relação entre positividade e legitimidade assume uma forma de tensão pelo 

fato de que o Direito reunir em si elementos sancionadores e elementos 

provenientes de uma autolegislação. (MOREIRA, 2004, p. 131). 

 

É que, por um lado, a positividade do direito estabiliza expectativas de conduta pela 

imposição de sanção, pois “permite substituir convicções através de sanções, na medida em 

que libera os motivos que acompanham a obediência a regras, porém impõe respeito” 

(HABERMAS, 2012a, p. 59). A expectativa de estabilização de conduta no direito moderno é 

funcionalmente equivalente à estabilização de expectativas nas sociedades tradicionais. No 

entanto, enquanto esta se faz pelo recurso à autoridade sagrada (que torna o mandamento 

imutável e natural, haja vista a sacralidade da mandamento), Habermas atenta que no direito 

moderno a expectativa fundamenta-se em coerção imposta aos destinatários, que nada mais é 

que fragmento “da realidade social produzida artificialmente, a qual só existe até segunda 

ordem, porque ela pode ser modificada ou colocada fora de ação em qualquer um de seus 

                                                 
45 Habermas destaca os duas estratégias para fugir dos riscos de dissensos que inibem a integração social por 

meio de um agir comunicativo: a circunscrição (Eingrenzung), uma certeza intuitiva do mundo da vida, 

inquestionável, que estabiliza comportamentos; e a não circunscrição (Entschränkung), a liberdade de 

mecanismos de comunicação que propiciam um entendimento racional sobre algo no mundo. Neste sentido, 

Habermas (2012a, p. 59) pode, ao mesmo, unir e distinguir ambas as estratégias do agir comunicativo: “a 

positivação completa do direito, antes apoiado no sagrado e entrelaçado com a eticidade convencional, vai 

apresentar-se com uma saída plausível do paradoxo e como um mecanismo, com o auxílio do qual uma 

comunicação não-circunscrita pode aliviar-se das realizações de integração social sem se desmentir: através dele 

inventa-se um sistema de regras que une e, ao mesmo tempo, diferencia ambas as estratégias, a da circunscrição 

e a da liberação do risco de dissenso embutido no agir comunicativo, no sentido de uma divisão do trabalho”.      
46  “Se considerarmos o direito moderno, no âmbito desses parâmetros, como mecanismo que alivia as 

sobrecargas realizadas de entendimento dos que agem comunicativamente de tarefas da integração social, sem 

anular, em princípio, a liberação do espaço de comunicação, tornam-se compreensíves dois aspectos do direito: a 

positividade e a pretensão à aceitabilidade racional” (HABERMAS, 2012a, p. 60).  
47 Isto, pois, segundo Luiz Moreira, “como um Atlas, o Direito põe para si a tarefa de realizar o fardo da 

integração social sem, no entanto, restringir o espaço para a prática comunicativa. Isso justamente é o que 

possibilita o acoplamento de duas exigências do moderno sistema de Direito: a positividade e a pretensão de 

legitimidade racional. O nexo entre positividade e legitimidade possibilita ao Direito moderno desempenhar 

satisfatoriamente seu poder de integração” (2004, p. 130). 
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componentes singulares” (HABERMAS, 2012a, p. 60). Por outro lado, no direito há uma 

pretensão de legitimidade que confere duração às normas jurídicas ante a oposição de 

invalidade normativa; de cuja origem reside na expectativa de as normas serem criadas pelos 

próprios destinatários por meio de acordos em um espaço democrático (HABERMAS, 2012a) 

- ou seja, a pretensão de legitimidade racional das normas justifica a estabilização de condutas 

sociais. E, de outro modo, além de estabilizar condutas geradas comunicativamente, a 

pretensão de legitimidade estabiliza condutas estratégicas. 

Para Habermas, em que pese a positividade jurídica fundar-se em um voluntarismo 

que expressa a intenção de duração das normas; a positividade não pode veicular decisões 

simplesmente arbitrárias, sob pena de fracassar no processo de integração social. Deste modo, 

o direito deve extrair sua força na aliança entre a positividade do direito com a pretensão à 

legitimidade. Assim, nesta relação 

 

reflete-se o entrelaçamento estrutural entre a aceitação, que fundamenta os 

fatos, e a aceitabilidade exigida por pretensões de validade que estava 

introduzida no agir comunicativo e na ordem social mais ou menos natural, 

na forma de tensão entre a facticidade e validade. Essa tensão ideal retorna 

intensificada no nível do direito, mais precisamente na relação entre coerção 

do direito, que garante um nível médio de aceitação da regra, e a ideia da 

autolegislação - ou da suposição da autonomia política dos cidadãos 

associados – que resgata a pretensão de legitimidade das próprias regras, ou 

seja, aquilo que as torna racionalmente aceitáveis (HABERMAS, 2012a, p. 

60-61). 

 

O direito como meio de integração social, entretanto, é visto por Habermas (2012a) de 

forma ambígua. Isto porque a força sancionadora e a pretensão à racionalidade podem servir 

de integração social tanto para um agir comunicativo, como para imperativos sistêmicos do 

dinheiro (economia) e do poder (poder administrativo). É que, se por um lado o direito está 

ligado às fontes de agir comunicativo, pois renova-se e adquire legitimidade por meio de 

processos de formação democrática de vontade; de outro lado, instituições do direito privado 

e público permitem o estabelecimento de mercado e da burocracia - porque tais instituições 

que operam o sistema econômico e administrativo fazem uso de formas jurídicas. A 

ambiguidade do direito o permite exercer funções em face de toda a sociedade48. E, por este 

sentido ambivalente, o direito pode ser desenvolvido tanto como uma abertura de canais para 

que as interações comunicativas garantam pretensões de legitimidade que atinjam os sistemas 

de integração econômica e administrativa; como pode ser desenvolvido por estes sistemas de 

                                                 
48  E neste ponto, Habermas justifica a importância do objeto de sua crítica reconstrutiva em “Direito e 

democracia” (2012a).   
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integração (a economia e a burocracia administrativa), ao se fazer uso da presunção de 

legitimidade da forma jurídica para disfarçar a imposição do poder administrativo e do 

dinheiro.49  

De imediato, entretanto, se observa em Habermas que a complexidade na própria 

compreensão do direito, não pode ser entendido como mero instrumento de dominação de 

sistemas de integração econômica ou burocrática; como também não é simplesmente 

concebido como um meio de obtenção de liberdade (SILVA; MELO, 2012). A esfera jurídica 

é, pois, um local em que se manifestam conflitos entre imperativos sistêmicos (do dinheiro e 

do poder) e potenciais comunicativos que permitem uma determinação autônoma do 

comportamento (SILVA; MELO, 2012). Diante da dupla perspectiva de desenvolvimento do 

direito, o trabalho reconstrutivo (de emancipação social) de Habermas está atento ao 

desenvolvimento de potenciais comunicativos que habitam o direito; que, pelo saber 

tradicional do direito, está bloqueado discursivamente (SILVA; MELO, 2012). Nesta 

perspectiva, Habermas reconstrói o direito de modo a desobstruir bloqueios discursivos 

fundados no funcionamento do direito (no interior da prática jurídica) e na relação externa do 

direito com outros âmbitos da vida social. É que Habermas (2012a), ao reconstruir a tensão 

inerente à linguagem da facticidade e validade no direito, procura, deste modo, justificá-la 

como estrutura de integração social a partir do entendimento.  

  

1.3 DA RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DIREITOS 

 

A complexa compreensão de Habermas do direito, como tensão entre a positividade 

(inserida na facticidade) e a pretensão de legitimidade racional (inscrita na noção de validade) 

é ponto de partida crucial para desenvolver o sentido da função jurídica de integração social 

nas sociedades plurais. A existência da tensão, entretanto, ainda permite considerar que, a 

partir da forma em que se relacionam os polos da tensão (positividade e legitimidade), é 

possível desenvolver contraditórios sentidos de “direito”; podendo, tanto alcançar uma noção 

de direito como instrumento de dominação social pelo poder administrativo ou pelo dinheiro 

quanto perceber no direito e em sua relação com outros âmbitos da vida social, uma abertura 

                                                 
49 “Como meio de organização de uma dominação política, referida aos imperativos funcionais do aparelho 

estatal do sistema econômico e de outros domínios da sociedade, impõe-se muitas vezes interesses não 

suficientemente filtrados, por serem os mais fortes, servindo-se da força legitimadora da forma jurídica, a fim de 

disfarçar a sua imposição meramente factual. Com muita frequência o direito confere a aparência de legitimidade 

ao poder de integração social. À primeira vista, ele não denota se as realizações de integração jurídica estão 

apoiadas no assentimento dos cidadãos associados, ou se resultam de mera autoprogramação do Estado e do 

poder estrutural da sociedade; tampouco revela se elas, apoiadas neste substrato material, produzem por si 

mesmas a necessária lealdade das massas” (HABERMAS, 2012a, p. 62). 
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institucional (por meio de “canais”) na qual as interações comunicativas sobressaiam 

discursivamente sobre outros sistemas de integração social. Habermas, justificado pelo 

projeto crítico, busca, neste diapasão, realizar o desbloqueio de “canais” - porque veiculam 

potenciais comunicativos - na experiência jurídica.  

Primeiramente, Habermas promove o desbloqueio de potenciais de emancipação sobre 

os modos de funcionamento do direito; reconstruindo o sentido emancipador do processo de 

criação e aplicação das normas. Trata-se da reconstrução interna do direito; reconstrução da 

autocompreensão do direito, da qual Habermas aborda em quatro temas: o sistema de direitos, 

o exercício do poder político, a lógica jurisdicional de aplicação normativa e a separação dos 

poderes. A par da reconstrução interna, Habermas opera uma reconstrução externa (SILVA; 

MELO, 2012), a fim de relacionar o direito com outros âmbitos da vida social, comprovando 

a validade da proposta interna. A reconstrução interna do sistema de direitos é objeto de 

discussão do presente subcapítulo.   

Neste contexto, a reconstrução interna do sentido do direito é procedida segundo a 

estratégica de recuperar o modo de funcionamento do sistema de jurídico, então 

autocompreendido pela teórica do direito moderno; buscando, no entanto, “recompor a tensão 

entre suas expectativas normativas de legitimação e a facticidade de sua forma impositiva” 

(SILVA; MELO, 2012, p. 142). Habermas reconstrói o direito a partir da autocompreensão 

ilustrada na história da teoria; em particular, nos saberes que cuidam da compreensão das 

práticas jurídicas e das instituições democráticas, como a dogmática jurídica, a hermenêutica, 

a filosofia do direito e a sociologia do direito (HABERMAS, 2012a). 

Objetiva Habermas operar uma reconstrução interna da facticidade e validade no 

direito (SILVA; MELO, 2012). Significa dizer que Habermas se propõe a desenvolver um 

sentido de direito que possa integrar as posições positivistas e idealistas, discutidas pela teoria 

do direito moderno; busca reedificar o sentido dos princípios que orientam o funcionamento 

do Estado democrático de direito, nas funções de criação e aplicação. Desta forma, segundo 

Felipe Gonçalves Silva e Rúrion Melo (2012, p. 143), “o objetivo central que perpassa o 

conjunto denso de temas que compõem essa primeira etapa reconstrutiva é compreender como 

a legitimidade do direito moderno poder ser pensada em conexão com sua forma positiva”. 

Isto porque a escolha de uma das posições, positivista ou idealista, em detrimento da outra, 

significa obscurecer a normatividade inerente ao direito. É que Habermas observa na 

investigação das teorias práticas do direito (saber tradicional), que elementos de facticidade 

ou de validade restaram sobrepondo-se um sobre outro; motivo pelo qual exigências de 

justificação racional foram obstadas (seja em razão de conteúdos normativos fixos; seja, em 
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favor de arbítrio controlado por instâncias formais de decisão) (SILVA; MELO, 2012). A 

pluralidade das formas de vida, dos valores e das convicções impedem conceber o 

funcionamento do direito, segundo uma justificação racional de conteúdo fixo (por mais 

nobre que seja o conteúdo ou a sua natureza, moral, ética ou pragmática, supostamente 

compartilhada por toda a comunidade). Também não é possível sequer auferir uma 

justificação racional da positividade por meio de um sistema de competências formais que 

reduzam a contingência de decisões políticas.  

Isto, pois, se é certo que o direito moderno garante um limite de liberdade no qual os 

sujeitos possam atuar (liberdade de ação), através das lei; e é também certo que as leis 

alcançam legitimidade mediante um processo legislativo que se apoia na soberania do povo; a 

resolução da questão da legitimidade na positividade do direito para Habermas (2012a, p. 

115) (que integra as posições positivista e idealista) segue o seguinte roteiro:  “com o auxílio 

dos direitos que garantem aos cidadãos o exercício de sua autonomia política, deve ser 

possível explicar o paradoxo do surgimento da legitimidade a partir da legalidade”. O 

paradoxo citado pelo autor reside nos resultados apresentados pela teoria tradicional (a 

dogmática jurídica e as vertentes idealistas da tradição do direito racional)50; pois, de um lado, 

os direitos são reconhecidos como liberdades de ação subjetiva51 , do outro, no processo 

legislativo, os participantes são confrontados com expectativas normativas das orientações do 

bem da comunidade – até mesmo porque o processo legislativo (para ser legítimo) deve ser 

oriundo de um entendimento dos cidadãos sobre as suas regras de convivência. Para tanto, 

Habermas, a fim de alcançar a integração entre a positividade e a pretensão racional de 

legitimidade do direito, procura explicar, por meio da reconstrução, o nexo entre as liberdades 

                                                 
50  Desta feita, a dogmática jurídica alemã, por exemplo, porque despida de uma concepção discursiva de 

racionalidade, não consegue resolver o problema de legitimidade específica e independente na relação entre o 

direito subjetivo e público. E o idealismo racional do direito não soluciona a concorrência entre os direitos 

humanos e a soberania do povo. Sugere Habermas que tal velamento decorreria tanto de pressupostos da 

filosofia da consciência, como da herança metafísica do direito natural; para tanto, a reconstrução exige 

investigar um contexto de co-originalidade entre a moral pós-convencional e o direito positivo (HABERMAS, 

2012a).  
51 As liberdades de ações subjetivas fazem do comportamento legal um dever, pois “liberam os motivos pra um 

comportamento conforme as regras” (HABERMAS, 2012a, p. 115). É que os direitos subjetivos, em sentido 

moderno, correspondem a espaço de liberdade de ação subjetiva, estabelecem limites dos quais o sujeito pode 

empregar livremente sua vontade. São garantidos à toda pessoa natural ou jurídica, no que revela um sentido de 

liberdade igual para todos. Tal concepção no conceito de direito de liberdade e de igualdade é contida, inclusive, 

no conceito de lei. Tanto o direito como a moral, por conferirem aceitabilidade de pretensões de validade, 

disputam um mesmo domínio; entretanto, o direito moderno retira da moral o fardo do agir comunicativo moral, 

por transferir à aceitabilidade da pretensão de validade à correção de condutas inscritas nas leis (compatibilidade 

das liberdades de ação).  
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privadas subjetivas e a autonomia do cidadão; busca, portanto, harmonizar conceitualmente 

autonomia pública e privada52.  

 

1.3.1 A relação entre soberania popular e direitos humanos 

 

De início, Habermas opera a reconstrução do sistema de direito a partir da 

autocompreensão de direito subjetivo pela dogmática jurídica alemã e pelas posições 

idealistas (HABERMAS, 2012a). Na tradição teórica, o sentido de direito subjetivo passou 

por algumas transformações. Primeiramente de caráter idealista e individualista53, o direito 

subjetivo foi convertido pelo positivismo de Kelsen em uma noção funcional, como interesse 

protegido ou liberdade de arbítrio assegurada juridicamente e objetivamente 54 (desentranhou, 

assim, o conteúdo moral da liberdade individual protegida pelo direito subjetivo); para findar 

no pós-guerra, sob reação moral à noção funcionalista de direito subjetivo, como garantia de 

“autoafirmação” e “responsabilidade própria”; no que reinterpretou ao mesmo tempo, a noção 

atomista e individual anterior, pela necessidade de complementação de direitos sociais (com 

auxílio da sociologia do direito). Diante deste novo contexto interpretativo (que não revisou 

conceitos fundamentais e princípios do direito), Habermas (2012a, p. 120) com o retorno em 

L. Raiser, destaca uma noção intersubjetiva dos direitos subjetivos: “os direitos subjetivos 

apoiam-se no reconhecimento recíproco dos sujeitos do direito que cooperam”. Isto porque a 

noção de direito subjetivo (a par do reconhecimento de um espaço de atuação individual) – 

porquanto garantida pela ordem jurídica a diversas pessoas privadas - pressupõe também uma 

colaboração de sujeitos que se reconhecem reciprocamente em seus direitos e deveres; e, 

assim, se identificam reciprocamente como membros livres e iguais. De modo que Habermas 

(2012a) percebe na noção basilar de direito subjetivo um duplo caráter: tanto um espaço de 

liberdade individual quanto uma estrutura intersubjetiva de reconhecimento recíproco.  

Entretanto, no decorrer deste importante processo de atribuição de sentidos, Habermas 

verifica que tanto a noção idealista55  quanto a leitura positivista que subordina o direito 

                                                 
52 A estratégia de Habermas (2012a) inclui resgatar da análise kantiana da forma do direito, a discussão da 

relação entre direito e moral; isto porque o mesmo Kant, na construção da doutrina do direito, subordinou o 

direito à moral. Entretanto, o direito e (como tal) os princípios da democracia não podem ser subordinados ao 

princípio moral. Trata-se de assertiva fundamental para a reconstrução do sistema dos direitos pela teoria do 

discurso, por permitir o esclarecimento da pressuposição mútua entre a autonomia privada e pública e os direitos 

humanos e a soberania do povo. 
53 Com fundamento idealista e individualista na tradição civilista alemão de Savigny, como um direito negativo 

que protegia os espaços da ação individual contra intervenções ilícitas. 
54 Muito porque o portador do direito subjetivo não é apenas o indivíduo, mas ficções jurídicas. 
55  São duas correntes idealistas investigadas: i. de cujo conteúdo moral de respeito mútuo, justifica a 

preponderância dos direitos subjetivos; ii. que justifica a legitimidade do sistema ordenado de normas com 
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subjetivo ao direito objetivo (de cuja legitimidade se esgotaria na legalidade de uma 

dominação política) são desvinculadas de aspirações de legitimidade por meio de um processo 

democrático. Tal insuficiência, portanto, fez velar a resposta do processo democrático da 

legiferação, fundamental no princípio da soberania.  

Neste ponto, e diante da correlação entre liberdade e igualdade do sentido de direito 

subjetivo, Habermas retoma a teoria de direito de kantiana. É que Kant apresenta uma 

resposta à questão da legitimidade de direito em Hobbes: legitimidade derivada de um acordo 

de agentes egocêntricos 56 . Para Kant, existiria uma natureza estrutural distinta entre os 

contratos privados (com um fim em si mesmo, e, portanto, receptível a uma lógica egoística) e 

o contrato de socialização (determinado por partidos que comumente estabelecem para uma 

determinada finalidade). Habermas (2012a), assim, sugere que no contrato social de Kant, os 

partidos de forma performativa estabelecem as condições sob as quais a ordem jurídica 

adquire legitimidade; e, por este modo, é garantida a concordância da liberdade de cada um 

com a de todos57. Neste sentido, porque o contrato social de Kant incorporaria o princípio do 

direito, há no contrato social a institucionalização de um direito natural racional que tanto 

fundamenta uma vontade autônoma de indivíduos como fundamenta a legitimidade das leis (o 

exame)58. Habermas (2012a, p. 127), portanto, adianta que Kant reconhece que a legitimidade 

do sistema de direito deriva de um duplo fundamento: da liberdade individual e da igualdade 

de direitos, pois “isso acontece na forma de ‘leis públicas’, as quais só podem pretender 

legitimidade enquanto atos da vontade pública dos cidadãos autônomos e unidos” 59. O duplo 

fundamento (ainda que de natureza moral) condiciona a vontade legislativa de produzir um 

direito positivo segundo uma igualdade de liberdades. Habermas intui do argumento de Kant 

                                                                                                                                                         
definição de hierarquia de autoridades que cria e impõe normas de forma arbitrária – e, para tanto, faz 

preponderar a vontade do Estado, como autoridade última. Em específico, tais vertentes idealistas, para além do 

déficit democrático, fracassaram, pois a primeira (i) perde a normatividade do direito e sua especificidade; e a 

segunda (ii) submete o direito ao poder constituído (SILVA; MELO, 2012).     
56 Segundo Kant, de forma equivocada, explica que no contrato social de Hobbes, não poderiam os agentes 

egocêntricos assumirem de modo antecipado uma reciprocidade da coerção, segundo interesses egoísticos no 

estado natural. 
57 Assim, o contrato social de Kant “estatui performativamente as condições sob as quais uma ordem legítima 

pode obter a validade. Pois ‘o direito é a limitação da liberdade de cada um à condição de sua concordância com 

a liberdade de todos, na medida em que está é possível segundo uma lei geral’” (HABERMAS, 2012a, p. 126).  
58 Habermas (2012a, p. 126-127), pois, evidencia que Kant “percebe que o direito humano – que é único – 

precisa diferenciar-se nos termos de um sistema de direitos, através do qual, tanto ‘a liberdade de cada membro 

da sociedade, enquanto homem’, como também, ‘a sua igualdade com todos os outros, enquanto súdito’, 

assumem uma figura positiva”. 
59  “Uma vez que a pergunta acerca da legitimidade das leis que garantem a liberdade precisa encontrar uma 

resposta no interior do direito positivo, o contrato da sociedade faz prevalecer o princípio do direito, na medida 

em que liga a formação política da vontade do legislador a condições de um procedimento democrático, sob as 

quais os resultados que apareceram de acordo com o procedimento expressam per se a vontade consensual ou o 

consenso racional de todos os participantes” (HABERMAS, 2012a, p. 127). 
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uma articulação do princípio do direito como que mediado pelos princípios da moral e da 

soberania. Os direitos do homem fundados na autonomia moral dos indivíduos (entendida de 

modo privado, como capacidade de julgamento moral) adquirem positividade por meio da 

autonomia política dos cidadãos.  

No entanto, observa Habermas que o fundamento moral pré-político da articulação 

entre princípio do direito (que dá vida ao sistema de direito) e o princípio da soberania 

democrática, não resiste à necessidade de integração social em sociedade plural – vez que a 

secularização da sociedade (que refuta fundamentos religiosos e consuetudinários) e a 

racionalização do mundo da vida impõem um agir reflexivo sobre as tradições seculares.60  

Isto porque, nas sociedades tradicionais, o direito é fundamentado por um ethos homogêneo 

(solidariedade) 61 que garante um sentido global às práticas sociais. Entretanto, o ethos então 

homogêneo, com a modernidade, tem relação rompida nos níveis vertical62 e horizontal63 

pois, na modernidade, a “racionalidade do mundo da vida” impõe um agir reflexivo sobre as 

tradições culturais e os processos de socialização.  

A percepção deste agir reflexivo na modernidade, segundo Habermas (2012a), impõe 

uma especialização entre as ideias de autorrealização (vinculada a questões de natureza ética) 

e autodeterminação (vinculada a questões de natureza moral). Neste sentido, a ética na 

modernidade recebe um sentido subjetivista; pois, motivada por uma prática literária 

autobiográfica confessional e intimista, substitui a antiga prática de imitação social de 

virtudes, por uma aceitação autocrítica da própria história de vida individual, insubstituível e 

contingente. Para tanto, na ética moderna: “a interioridade radicalizada é sobrecarregada com 

a tarefa de um autoentendimento, no qual se entrecruzam o autoconhecimento e a decisão 

existencial” (HABERMAS, 2012a, p. 129). Todavia, este processo de reflexão interior - em 

que se articula uma reflexão entre a consciência da contingência, autorreflexão e dever para 

                                                 
60 Trata-se do desencantamento do mundo, que segundo Max Weber (1994, p.) significa “o sentimento de perda 

da compreensão do mundo a partir da concepção do fantástico, do mágico; em virtude de que se faz, ante a 

racionalização científica, uma compreensão cada vez mais racional, do mundo”.  
61 Émile Durkheim (2004) busca no direito um meio para o estudo da solidariedade. Assim, investigando as 

construções jurídicas de diversas sociedades, Durkheim pôde perceber que existiam dois tipos de solidariedades, 

conforme prevalência do direito penal em uma e do direito civil em outra. As sociedades mecânicas se 

singularizam pelo fato de que neste tipo de sociedade o indivíduo age conforme os preceitos do grupo. Há uma 

maior atuação da consciência coletiva sob o indivíduo. Logo, diante da maior possibilidade de coesão dessa 

sociedade, é maior a possibilidade de surgir um elemento estranho ao grupo; e assim, é maior a possibilidade de 

se aplicar o direito penal, incrustado fortemente com elementos da moral coletiva. Ao passo que, enquanto isso, 

numa maior prevalência de direito civil, ramo do direito privado, se reflete um maior grau de autonomia de seus 

membros e uma solidariedade orgânica.  
62  Ethos no nível vertical, no qual os padrões de valores culturais cristalizavam e instituições recobriam 

cristalizavam em estruturas de personalidade, o fundamento de orientação de ação.  
63 Ethos no nível horizontal, para qual imputa que haveria uma interligação normativa entre eticidade, política e 

direito; e para cuja prática de correspondência da ação ao padrão de conduta esperado é, de certo modo, 

naturalizado. 
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com a própria existência – é envolto em círculos cada vez maiores de socialização, que 

produz uma reflexão de processos histórico-vital (tradição cultural). Ou seja, em resumo, para 

Habermas, a ética moderna produz discursos de autoentendimento de conduta pessoal e de 

tradição cultural – que são, inclusive, objetos de ciências históricas que racionalizam o modo 

pelo qual o indivíduo apropria-se das tradições compartilhadas intersubjetivamente. Em 

especial, em razão de reflexões éticas cada vez mais dispares, que dispõem sobre particulares 

modos de vida ou personalidades, se constata um pluralismo social64. Formam-se identidades 

coletivas dinâmicas, quebradiças e desfiadas de uma consciência coletiva descentralizada 

(HABERMAS, 2012a); ou melhor, constroem-se um pluralismo de formas de vida coletiva e 

projetos de vida individuais.  

Paralela à reflexão ética, há a reflexão moral, articulada a partir de orientações de 

valores universalistas. Isto, pois, ao passo que as reflexões éticas são orientadas por um telos 

de uma vida boa; as reflexões morais exigem uma perspectiva distanciada do ego, segundo 

um ponto de vista moral do igual respeito por cada um e de uma consideração simétrica do 

interesse de todos (HABERMAS, 2012a). A reflexão moral, para tanto, exige uma 

fundamentação segundo princípios e orienta um agir concorde a uma ideia de 

autodeterminação – que, segundo Habermas (2012a), equivale, na consideração de uma 

sociedade justa, uma autolegislação democrática.  

Diante deste quadro específico, e, na medida que os processos de socialização e de 

tradições culturais tornam-se reflexivos, a questão moral e ética segue uma estrutura de um 

agir orientado por entendimento que habilita, segundo Habermas, a uma fundamentação de 

discursos de entendimento políticos moral ou ético nas sociedades plurais (pós-tradicionais)65. 

Neste contexto, diante de tais especificações, a legitimidade do direito segundo Habermas 

(2012a), para fins de garantir uma solidariedade (que fundamenta uma integração social), 

deve decorrer de fontes que não contradizem ideais de justiça e ideais de vida pós-tradicional 

(decisivos para a cultura ou para a conduta individual). No entanto, a exigência de 

                                                 
64  “Um pluralismo de modos de ler tradições ambivalentes sempre fornece a ocasião para discursões de 

autoentendimento, que esclarecem os partidos litigantes sobre a necessidade de decidir conscientemente sobre o 

modo de vida que deseja assumir, sobre as tradições que pretendem continuar ou romper” (HABERMAS, 2012a, 

p. 130-131). 
65 “Tão logo o sentido próprio de questionamentos éticos e morais se impõe, não se consegue mais justificar por 

muito tempo alternativas para as ideias normativas que dominavam a modernidade. A conduta consciente da 

vida da pessoa singular mede-se pelo ideal expressivista da autorealização, pela ideia deontológica da liberdade e 

pela máxima utilitarista da multiplicação das chances individuais de vida. Ao passo que a eticidade de formas de 

vida coletivas, mede-se, de um lado, por utopias de uma convivência não-alienada e solidária no horizonte de 

tradições assimiladas conscientemente e continuadas criticamente, de outro lado, por modelos de uma sociedade 

justa, cujas instituições se configuram de modo a regular expectativas de comportamento e conflitos no interesse 

simétrico de todos os atores” (HABERMAS, 2012a, p. 132). 
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compatibilidade do direito com a moral universal e concomitantemente, com princípios éticos 

de uma conduta autoresponsável, projetada conscientemente por indivíduos, como por 

coletividades; é por demais problemática (HABERMAS, 2012a). 

A distinção entre questões moral e ética, nos domínios respectivos da 

autodeterminação e da autorealização, é utilizada por Habermas para esclarecer a relação 

entre direitos humanos e soberania popular (da qual fundamenta a relação entre autonomia 

pública e privada, crucial para a reconstrução da legitimidade do jurídica), debatida na 

filosofia política moderna pela tradição liberal e republicana6667. Isto porque, na tradição 

política liberal, os direitos humanos são interpretados como expressão de uma 

autodeterminação moral; e na tradição política republicana, a soberania popular é 

compreendida como autorealização ética. Na tradição liberal, o autogoverno é constrangido 

por direitos naturais metafísicos (são concretizados pelo legislador político e no entanto, 

indisponíveis); ao passo que na tradição republicana, a democracia é pensada como expressão 

de tradição comum que compõe uma autocompreensão ética da comunidade (e que, por sua 

vez, é transferida para o sistema de normas). Para a filosofia política moderna, no entanto, os 

direitos humanos e a soberania seriam conceitos concorrentes. É que, para uma tradição 

política liberal, existem liberdades pré-políticas do indivíduo que possuem primazia frente a 

uma vontade soberana, e, para tanto, os direitos humanos seriam um saber moral dado 

(autodeterminação) que visaria combater a “tirania da maioria”. Ao passo que na tradição 

republicana, a auto-organização dos cidadãos é um valor em si mesmo e os direitos humanos 

somente tornam-se obrigatórios quando assumidos conscientemente pela vontade coletiva; ou 

seja, a vontade política realiza um projeto ético da coletividade (autorealização). Enquanto na 

tradição liberal, prevaleceria um domínio moral (e, portanto, da esfera privada), na 

republicana, preponderaria um domínio ético (HABERMAS, 2012a). Trata-se de uma 

problemática entre a relação das autonomias público e privada que Habermas procura 

resolver. 

Habermas destaca que Kant e Rousseau propuseram resolver o dilema da oposição 

entre os direitos humanos e a soberania popular, pela reflexão da união prática e da vontade 

                                                 
66 Trata-se do vínculo entre a legitimidade jurídica e o autogoverno, pensado na filosofia política moderna, sobre 

a tensão entre Constituição e Democracia. Se ao passo a democracia é tida como o governo da maioria, um 

exercício de autogoverno; a Constituição é percebida como limitação ao poder de disposição da maioria, como 

uma limitação a debates. Deste modo, se o exercício indisciplinado da democracia pode acarretar uma tirania da 

maioria, pela violação de direitos de minorias (ainda que temporárias); a cristalização de princípios jurídicos 

pode ocasionar uma asfixia à vontade popular. 
67  Ainda no subcapítulo 1.2.5, os modelos de democracia liberal e republicano serão abordados em suas 

características, tal qual orientação normativa de cada tradição; e em comparação com o modelo de democracia 

procedimental. 
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soberana no conceito de autonomia; no que, entretanto, foram frustrados (HABERMAS, 

2012a), pois, se em Kant a autonomia política se aproximou de uma leitura liberal, em 

Rousseau, se avizinhou a uma leitura republicana. Segundo Habermas (2012a), Kant extrai o 

princípio geral do direito da aplicação do princípio moral às relações externas, no que 

concebe a doutrina do direito, como direito a liberdades subjetivas iguais (por meio da 

coerção), haja vista condição de humanidade. O caráter moral dos direitos humanos garantiria 

uma legitimidade anterior à constituição da sociedade, por meio do contrato social; de modo 

que a legitimidade do direito independeria da autonomia política dos cidadãos68. Habermas 

atenta que a fundamentação do direito em Kant, todavia, não valora o contrato da sociedade, 

motivo pelo qual, se faz necessário explicar a autonomia política a partir do nexo interno entre 

a soberania do povo e os direitos humanos. Noutro passo, relata Habermas que Rousseau 

toma em consideração a deficiência percebida em Kant. E, para tanto, porque os direitos 

humanos são direitos universais e porque o procedimento da lei exclui interesses não-

universalizável, a lei, cuja linguagem é geral e abstrata, naturalmente inscreve os direitos 

humanos. Desta forma, através de leis gerais e abstratas, a vontade unificada dos cidadãos no 

processo democrático garantiria liberdades subjetivas. Os direitos humanos, pois, se 

dissolveriam no modo de realização da soberania popular (HABERMAS, 2012a). Todavia, 

não obstante elucidar a importância da soberania popular, Habermas verifica que Rousseau 

supervalorizou a dimensão ética do processo da vontade coletiva – a partir da interpretação da 

autonomia como realização consciente de uma forma de vida de um povo concreto. Desta 

feita, por ancorar o processo político no ethos de uma comunidade homogênea e integrada por 

tradições culturais comuns, impôs à realização da vontade do povo a exigência de virtudes 

políticas. A opção pelo domínio eminente da autorealização do processo democrático 

(questões éticas), por sua vez, velou a constatação de que na política se resolveriam questões 

de natureza moral69. Diante do quadro teórico, conclui Habermas que a criação do direito 

legítimo (pela harmonia conceitual entre as esferas pública e privada) nas tradições liberal e 

republicana não se encontra incrustada em processos democráticos de formação coletiva da 

                                                 
68 Explica Habermas (2012a, p. 135) que a leitura de Kant se justificaria pelo fato de que, em seu sistema de 

filosofia, um individuo racional não se submeteria a leis que lhes restringisse a liberdade: “Kant não interpretou 

a ligação da soberania popular aos direitos humanos como restrição, porque ele partiu do princípio de que 

ninguém, no exercício de sua autonomia como cidadão, poderia dar a sua adesão a leis que pecam contra sua 

autonomia privada garantida pelo direito natural”. 
69 “Porém Rousseau não consegue entender a prática da autolegislação, quando esta precisa alimentar-se da 

substância ética de um povo que já se entendeu preliminarmente sobre suas orientações suas orientações 

axiológicas, ou seja, ele não pode explicar a possibilidade de uma mediação entre a requerida orientação pelo 

bem comum dos cidadãos e os interesses sociais diferenciados das pessoas privadas” (HABERMAS, 2012a, p. 

136-137).  
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sociedade. A vontade da sociedade nestas tradições, pois, seria definida por conteúdos 

normativos pré-políticos (SILVA; MELO, 2012), e, principalmente, na linguagem geral e 

abstrata das leis não se garante a validade do direito.  

Para Habermas (2012a, p. 137), o nexo interno entre a soberania dos povos e os 

direitos humanos está, pois, “no conteúdo normativo de um modo de exercício da autonomia 

política, que é assegurado através da formação discursiva da opinião e da vontade”. Em outras 

palavras, somente pela formação discursiva da opinião e da vontade (princípio do discurso), 

se verifica um modo de exercício da autonomia política que garanta um nexo entre direitos 

humanos e soberania popular. É que, segundo Habermas, os discursos (ou negociações, cujos 

procedimentos são fundamentados discursivamente) constituem o local no qual é possível 

formar uma vontade racional. Deste modo, a legitimidade do direito apoia-se em um arranjo 

comunicativo: os participantes podem examinar se uma norma controvertida encontra ou 

poderia encontrar assentimento de todos os possíveis atingidos. Ocorre que a proposta ideal 

deste tipo de discurso, somente é possível “se o sistema dos direitos apresentar as condições 

exatas sob as quais as formas de comunicação – necessárias para uma legislação política 

autônoma – podem ser institucionalizadas juridicamente” (HABERMAS, 2012a, p. 138). De 

outro modo, somente a partir de um sistema de direitos que garanta uma legislação política 

autônoma, é possível criar condições ideais (ou normativas) para realização de uma 

comunicação discursiva racional que produz um nexo interno entre direitos humanos e 

soberania popular. Diante da proposta discursiva da democracia, não é possível reduzir o 

sistema dos direitos a uma interpretação moral dos direitos humanos ou a uma intepretação 

ética da soberania do povo. Neste sentido, na proposta habermasiana, é no modelo de 

autolegislação da teoria do discurso que se verifica a co-originalidade da autonomia privada e 

pública (HABERMAS, 2012a), e, assim, os destinatários do direito se compreendem 

simultaneamente, como autores do direito70. Deste modo, a “substância dos direitos humanos 

insere-se, então, nas condições formais para a institucionalização jurídica desse tipo de 

formação de opinião e da vontade, na qual a soberania do posso assume figura jurídica” 

(HABERMAS, 2012a, p. 139). Habermas, assim, procura distinguir a regra jurídica da regra 

moral e da eticidade.  

De início, Habermas atenta que as normas jurídica e moral se diferenciam da eticidade 

(do ethos da sociedade global) no nível de fundamentação pós-metafísico, pois representam 

                                                 
70 A co-originalidade entre a autonomia pública e privada (objeto do subcapítulo 1.3.2) somente é possível 

quando a autolegislação é normatizada pela teoria do discurso, “que ensina serem os destinatários 

simultaneamente os autores de seus direitos” (HABERMAS, 2012a, p. 139).  
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normas de ação que se complementam. Através do conceito de autonomia, o autor esclarece, 

de forma abstrata, a relação entre norma jurídica e norma moral. Desta feita, segundo 

Habermas (2012a), a par da concordância do direito com a moral em alguns domínios de 

comportamento, a relação entre direito e moral não é hierárquica-normativa; a norma moral 

não subordina a norma jurídica. O que existe entre ambas é uma relação de complementação 

recíproca71. Isto porque, de um modo geral, com a modernidade, apesar de as normas jurídica 

e moral abordarem problemas semelhantes, prime facie, a moral pós-tradicional é tida como 

uma forma de saber cultural, ao passo que o direito (também um saber cultural) adquire 

obrigatoriedade institucional72. O direito, além de sistema simbólico, é também um sistema de 

ação.  

                                                 
71 Em 1986, Habermas apresenta um primeiro esboço de conceituar o direito segundo o agir comunicativo. Em 

duas aulas apresentadas na Universidade de Havard, intitulada “Direito e moral” – “Tanner Lectures”, o autor 

articulou a legitimidade do direito a partir da relação do direito com a moral. Nesta proposta, Habermas analisa a 

concepção de Weber de autonomia da racionalidade entre o direito e a moral – e sob a qual (racionalidade), é 

fundamentada a assertiva de que a legalidade do direito legitima-se por si (HABERMAS, 2011). Segundo 

Weber, nas sociedades modernas a dominação legítima é aquela exercida por meio do ordenamento jurídico, 

cuja pretensão de racionalidade emana de suas qualidades formais; no que o atrelamento entre direito e moral 

representaria uma perda da racionalidade jurídica - isto porque, para Weber, a moralidade moderna é juízo de 

orientação de cunho subjetivo (HABERMAS, 2011). Habermas, assim, apresenta uma crítica ao conceito de 

racionalidade jurídica de Weber. Remonta que a racionalidade da forma jurídica weberiana decorreria do 

escalonamento hierárquico e da abstração e generalidade da lei (premissas que conferem sentido, inclusive, à 

noção de plenitude do ordenamento jurídico); entretanto, no Estado social, a reconstrução interpretativa do 

sistema jurídico remonta a princípios jurídicos, que são elementos éticos e morais no direito. Habermas 

argumenta que o retorno aos princípios jurídicos implica a escolha de medidas valorativas, no que se faz preciso 

ter critérios de decisão (para escapar do mero voluntarismo). Desta feita, é por meio da racionalidade prático-

moral que Habermas (2011) aufere um critério para análise valorativa dos princípios – critério este, negado por 

Weber, que recusa o núcleo prático-moral na instância deontológica do direito. Habermas (2011), assim, 

incorpora ao direito uma racionalidade prático-moral aberta, para evitar arbitrariedades nas decisões políticas (de 

criação do direito) e jurídicas (de aplicação do direito). Isto porque a abertura do direito a moral incorpora um 

escalonamento de regras e princípios morais – que ao longo do tempo foram positivados. Assim, a legitimidade 

do direito deriva do conteúdo moral inscrito no direito positivo por meio dos princípios (pelo resgate discursivo 

de pretensões de validade); e, como a moralidade se instala no direito pelo procedimento; o “procedimento 

parlamentar assume a perspectiva de uma racionalidade prático-moral. Ora, essa normatividade decorre da 

circunstância de que são levadas considerações, para a elaboração da vontade do legislador, todas as possíveis 

manifestações da vontade soberana do povo, de modo a não se excluir nenhuma, e essa vontade legislativa 

depende da formação discursiva da vontade na esfera pública e política. Assim, a legitimidade do ordenamento 

jurídico depreende-se de sua abertura para a busca racional das condições de validade que se institucionalizam 

através de um procedimento que incorpora em suas entranhas a dimensão moral” (MOREIRA, 2004, p. 81). A 

moral, pois, fundamenta a criação do direito. E, na aplicação do direito, sensível ao contexto, para fins de 

legitimidade “a imparcialidade do juízo não está garantida pelo simples fato de levarmos adequadamente em 

conta todos os aspectos relevantes de uma situação dada. Por isso, a fim de decidir quais normas podem ser 

aplicadas a determinado caso, é preciso esclarecer se a descrição da situação é completa e adequada, englobando 

todos os interesses afetados” (HABERMAS, 2011, p. 246). A posição de fundamentação ultima do direito, na 

razão prático-moral, foi entretanto, abandonada por Habermas (2012a) em “Direito e democracia”, que 

orientando-se pela teoria do discurso, alcançou uma relação complementar entre direito e moral.   
72 Sob um viés sociológico, com o enfraquecimento dos fundamentos sagrados na modernidade, se verifica uma 

diferenciação dos processos moral, jurídico e ético: “No nível do saber cultural, as questões jurídicas separam-se 

das morais e éticas. No nível institucional, o direito positivo separa-se dos usos e costumes” (HABERMAS, 

2012a, p. 141). 
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Desta feita, Habermas apresenta na distinção funcional entre normas de direito e 

normas da moral, uma relação de complementariedade. No contexto da modernidade, 

Habermas (2012a) atribui – com o apoio em Kant – à noção de legalidade três abstrações, 

consideradas em função do destinatários: i. o direito, em relação aos destinatários, não 

considera a capacidade do sujeito, mas sua arbitrariedade; ii. o direito limita sua atuação à 

complexidade dos planos de ação exteriores da relação entre sujeitos; iii. O direito não se 

importa com a motivação dos sujeitos, tomando em consideração, apenas, a correção 

(conformidade) do comportamento à regra. Dada as características da legalidade, Habermas 

constata que, ao passo que as normas morais regulam relações interpessoais e conflitos entre 

pessoas naturais, reciprocamente reconhecidas como membros de uma comunidade concreta 

(e por isto, indivíduos insubstituíveis); as normas jurídicas regulam relações interpessoais e 

conflitos entre atores sociais que se reconhecem como membros de uma comunidade criada 

juridicamente (e, portanto, uma comunidade abstrata). Assim, sob um prisma sociológico de 

funcionalidade, a forma jurídica “torna-se necessária, a fim de compensar déficits que 

resultam da decomposição da eticidade tradicional. Pois a moral autônoma, apoiada apenas 

em argumentos racionais, só se responsabiliza por juízos corretos e equitativos” 

(HABERMAS, 2012a, p. 148)73.  

Habermas (2012a) destaca que a moral moderna, moral da razão – posicionamento 

consciente de julgamentos de orientação de agir auto-evidente, institucional ou motivada por 

padrões de socialização – depende da internalização de princípios morais no sistema de 

personalidades, para assim, regulamentar conflitos intersubjetivos entre membros de uma 

comunidade. Entretanto, tal tarefa é por demais custosa, pois exige um extenso e trabalhoso 

processo de racionalidade moral. Neste ponto, Habermas destaca que o direito alivia a moral 

                                                 
73 “Para Habermas, a especialização do direito moderno cumpre um papel importante na diluição das eticidades 

tradicionais ao afirmar, como critério para a legalidade de imperativos práticos, sua inscrição em um sistema de 

normas criado segundo um procedimento legal autoconstituído. A partir das primeiras codificações modernas, 

‘valem como direito as normas produzidas segundo um procedimento juridicamente válido’, as quais passam a 

ser vistas como construções artificiais, vigentes provisoriamente até o momento que venham a ser derrogadas 

segundo provisões do próprio procedimento que as criou, afastando-se, com isso, a ‘força de direito’ e o ‘caráter 

de eternidade’ reclamados por mandamentos sagrados. O positivismo jurídico, entretanto, interpreta a 

reflexividade do direito moderno simplesmente como ‘autoreferência’. Ele ressalta os critérios procedimentais 

para a produção de direito valido, mas reduz toda a normatividade do procedimento à mera segurança de suas 

previsões organizadas. Para Habermas, a reflexividade do direito moderno – entendida como a exigência de 

legitimação do direito com base em um procedimento juridicamente constituído – apenas assume um sentido não 

tautológico quando unida às exigências de um discurso racional prático; vale dizer, quando o procedimento 

vinculado à legitimidade do direito é enxergado como um procedimento discursivo que permita a aceitabilidade 

racional de seus resultados” (SILVA; MELO, 2012, p. 147-148). 
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racional na tarefa de resolução de conflitos74; é que no direito, os motivos e as orientações 

axiológicas estão diretamente interligados com o sistema de ação, e, por esta razão (ao 

contrário da norma moral), as proposições jurídicas são imediatamente eficazes para ação. O 

sujeito que julga moralmente, todavia, se apropria de forma autônoma do saber moral, para 

elaborá-lo e aplicá-lo na prática.  

Dessa forma, segundo Habermas (2102a), nos conflitos de ação, à moral é dispensada 

na modernidade, a tarefa de criar um rol de deveres; e, deste modo, a moral é entendida como 

um procedimento de avaliação imparcial de questões controversas75. O direito alivia ainda os 

indivíduos quanto às expectativas em relação à força de vontade (para fins de cumprimento de 

um agir orientado pela moral); pois o agir moral obriga o sujeito segundo motivos e enfoques 

racionais. O direito, por sua vez, supõe um agir conforme as regras, resolvendo a questão da 

imputabilidade moral. E, por fim, o caráter universalista da moral da razão, que importa 

deveres positivos e que exigem em sociedades complexas, esforços de cooperação – as 

exigências morais precisam ser preenchidas por meio de uma “cadeia de ação anônimas e 

realizações organizacionais, só encontram destinatários claros no interior de um sistema de 

regras autoaplicáveis” (HABERMAS, 2012a, p. 152). O direito, assim, retira a sobrecarrega 

da moral, por ser também, reflexivo e conter normas que servem para a produção de efeitos 

sobre outras normas. Em paralelo, as normas morais da razão, auxiliam as normas jurídicas, 

por irradiarem sobre todos os campos de ação – inclusive os submetidos a sistemas 

econômico e burocrático -  e exigirem dos atores sociais, no mínimo, a obediência geral do 

direito. Então, comprova Habermas (2012a) a complementariedade da relação entre direito e 

moral; não havendo, pois, uma subordinação de um para com o outro. Deste modo, os direitos 

humanos que garantem condições formais para a institucionalização jurídica da soberania, não 

devem ser interpretados como direitos de natureza meramente moral. 

 

                                                 
74 “O direito é sistema de saber e, ao mesmo tempo, sistema de ação; ele pode ser entendido como um texto 

repleto de proposições e interpretações normativas ou como uma instituição, isto é, como um complexo de 

regulativos da ação” (HABERMAS, 2012a,150).   
75 “De mais a mais, a sua liberdade comunicativa, desencadeada em discursos morais, leva a opiniões falíveis no 

conflito de interpretações. Os problemas mais difíceis não são, em primeira linha, os da fundamentação de 

normas. Pois o que se questiona normalmente não sãos os princípios que transformam em dever o igual respeito 

por cada um, a saber, a justiça distributiva, a benevolência com os necessitados de ajuda, a lealdade, a 

sinceridade etc. No entanto, o caráter abstrato dessas normas universalizadas levante o problemas de aplicação, 

tão logo um conflito ultrapassa os limites de interações exercidas e embutidas em contextos consuetudinários. A 

decisão de tal caso concreto, de difícil avaliação, exige operações complexas. De um lado, as características 

relevantes da situação precisam ser descobertas e descritas à luz de normas possíveis, porém ainda 

indeterminadas; de outro lado, a norma apropriada deve ser escolhida, interpretada e aplicada à luz de uma 

descrição possivelmente completa da situação. Problemas de fundamentação e de aplicação de questões 

complexas sobrecarregam frequentemente a capacidade analítica do indivíduo” (HABERMAS, 2012a, p. 150-

151).     
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1.3.2 A co-originalidade entre as autonomias pública e privada 

 

Após renunciar a subordinação das normas jurídicas às normas morais (e a eticidade 

tradicional de uma comunidade), Habermas inicia o processo de institucionalização jurídica 

dos direitos humanos (ou mais especificadamente, em se tratando de direitos humanos 

positivados por um Estado em particular, direitos fundamentais)76, segundo o princípio do 

discurso, para fins de formação democrática da opinião e da vontade. Cuida-se da articulação 

entre o princípio do discurso, a forma do direito e o princípio da democracia (HABERMAS, 

2012a); (articulação esta) muito importante para o autor, pois garante as condições para 

equiprimordialidade entre as autonomias pública e privada. O conceito de autonomia é 

interpretado por Habermas segundo a teoria do discurso, de modo a evidenciar o nexo interno 

entre direitos humanos e soberania do povo.  

Isto, pois, Habermas soluciona o empasse da teoria tradicional que, ora conferia a 

prevalência da autonomia privada – como expressão da liberdade, e assim, legitimidade de 

garantias negativas do Estado liberal; ora conferia preferência à autonomia política – como 

expressão da comunidade autogovernada, a fim de dar sentido à noção orgânica e indissolúvel 

da vontade política da comunidade. Desta feita, ao passo que a preferência pela autonomia 

privada se justificaria por blindar a esfera de atuação individual, e como tal, o desejo e a 

vontade de cada um; a estima pela autonomia púbica implicaria a defesa da vontade coletiva, 

pela eliminação das vontades individuais que interfeririam na vida coletiva.  

Neste sentido, Felipe Gonçalves Silva (2008) destaca que o conceito de autonomia 

pública origina-se de exigência republicana de autogoverno e expressa a liberdade de 

autodeterminação coletiva de uma comunidade que estabelece suas metas e as formas de 

aplicá-las. Isto, pois, implica necessariamente a aversão e o combate a todo tipo de 

interferência na vontade coletiva; tanto externamente (pela hostilidade a processos de 

colonização ou de dominação estrangeira), como internamente (pela sobreposição da vontade 

                                                 
76 Os direitos fundamentais são direitos humanos, pois em sentido amplo, seu titular sempre será um ser humano 

(ainda que representado por entidades coletivas). Neste particular, Ingo Wolfgang Sarlet (2011, p. 29) assenta 

que “em que pese ambos os termos (‘direitos humanos’ e ‘direitos fundamentais’) sejam comumente utilizados 

como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o termo 

‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do 

direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos humanos’ guardaria 

relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem 

ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e, que, 

portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco 

caráter supranacional (internacional)”. Os direitos fundamentais, segundo definição de Dimitri Dimoulis e 

Leonardo Martins (2011, p. 49), são “direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em 

dispositivos constitucionais e, portanto, que encerra, caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como 

finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual”. 
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individual sobre a vontade coletiva). É que, na tradição republicana, “os interesses individuais 

são frequentemente interpretados como egoísmo, solipsismo e corrupção das virtudes cívicas 

que deveriam orientar o cidadão na busca do interesse geral da coletividade” (SILVA, 2008, 

p. 97). Isto porque a vontade coletiva, no contexto republicano, não é tida como um mero 

“aglomerado de interesses individuais, mas a procura pelo bem comum que a todos 

igualmente beneficia” (SILVA, 2008, p. 97).  

No entanto, afastando da interpretação da teoria tradicional que desenvolveu posições 

extremadas e que fomentou a sobreposição de uma autonomia (pública ou privada) sobre a 

outra, Habermas objetiva, consoante Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 94-95): 

 

afastar este ponto de tensão e sua proposta passa não pela supressão de um 

tipo de autonomia em função da outra, mas prioritariamente pela 

compatibilização que se pode alvitrar entre as duas por intermédio do 

discurso, pois de acordo com a sua teoria o extremismo de cada uma das 

posições leva um autoritarismo que na leitura liberal consistiria numa 

espécie de paternalismo das leis e na tradição republicana representaria um 

tipo de ditadura da maioria. 

 

Desta feita, verifica-se que Habermas intenta conciliar as duas autonomias, através do 

princípio do discurso. Segundo Habermas (2012a), é no discurso que as autonomias pública e 

privada se originam. Neste contexto, a articulação é pontuada por duas assertivas: i. o valor 

posicional do direito garante e compatibiliza liberdades subjetivas imputáveis 

individualmente, e exige que as liberdades subjetivas sejam iguais: “a liberdade de cada um 

deve poder conviver com a igual (gleiche) liberdade de todos, segundo uma lei geral” 

(HABERMAS, 2012a, p. 156-157); ii. a ideia de autolegislação é reduzida a um princípio 

neutro, princípio do discurso, que assume com a institucionalização jurídica a figura do 

princípio da democracia responsável pela legitimação da normalização.  

Desta forma, Habermas articula o princípio do discurso e a forma jurídica para auferir 

o princípio da democracia; e neste contexto se faz possível recompor condições para o 

exercício da autonomia política e privada: 

 

A ideia básica é a seguinte: o princípio da democracia resulta da interligação 

que existe entre o princípio do discurso e a forma jurídica. Eu vejo esse 

entrelaçamento como uma gênese lógica de direitos, a qual pode ser 

resconstruída passo a passo. Ela começa com a aplicação do princípio do 

discurso ao direito a liberdades subjetivas de ação em geral –constitutivo 

para a forma jurídica enquanto tal – e termina quando acontece a 

institucionalização jurídica de condições para um exercício discursivo da 

autonomia política, a qual pode equipar retroativamente a autonomia 

privada, inicialmente abstrata, com a forma jurídica. Por isso, o princípio da 
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democracia só pode aparecer como núcleo de um sistema de direitos. A 

gênese lógica desses direitos forma um processo circular, no qual o código 

do direito e o mecanismo para a produção de direito legítimo, portanto o 

princípio da democracia, se constituem de modo originário (HABERMAS, 

2012a, p. 158). 

 

A teoria do discurso, por sua vez, garante a tomada de posição livre de coação pelos 

atores sociais, partícipes do procedimento de decisão política. E, para tanto, se faz possível o 

processo espontâneo de formação contínua da opinião e da vontade política (GÓES, 2013). 

Neste diapasão, o discurso livre de coação permite uma relação própria entre as autonomias 

pública e privada. A autonomia privada é exercida na ideia de participação igual - pela 

orientação do princípio do discurso, até mesmo como pressuposto da liberdade comunicativa; 

deste modo, os atores sociais se asseguram de iguais oportunidades de participação no 

discurso77. 

Pelo exercício da autonomia privada, no sentido de igual participação no discurso, é 

possível, segundo Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 96), realizar “uma interação voltada à 

assimilação e à posterior reflexão crítica dos valores que são co-divididos no universo das 

relações intersubjetivas particulares. Desse modo, o agir privado não significa um agir 

isolado”. Isto porque “o sujeito de direito é alguém que por interagir no seio privado da 

experiência mundana, reparte e comparte com os seus semelhantes as situações vividas 

dialogicamente” (GÓES, 2013, p. 96). Logo, o sentido emancipatório da autonomia privada é 

garantido, também, pela articulação com a forma jurídica: é pela institucionalização de 

direitos fundamentais que Habermas garante um sentido de autonomia privada própria do 

discurso, como igual participação nos processos decisórios e de proteção à esfera de 

deliberação reflexiva e espontâneo pelos atores sociais. 

Neste sentido, a forma jurídica e o princípio do discurso, articulados, exigem a 

formação de um sistema de direitos: que determinam o status das pessoas de direito; pois são 

direitos que os cidadãos são obrigados a atribuir-se reciprocamente, caso desejem regular sua 

convivência de forma legítima pelo direito positivo. São portanto, “direitos fundamentais que 

resultam da configuração politicamente autônoma do direito à maior medida possível de 

iguais liberdades subjetivas de ação” (HABERMAS, 2012a, p. 159). Trata-se de direitos 

fundamentais que garantem a legitimidade de regulações que compatibilizam direitos de cada 

um com os iguais direitos de todos, ou seja, por meio destes direitos fundamentais, se faz 

possível garantir a validade de direitos subjetivos, desde que legitimamente distribuídos – 

                                                 
77 Participação esta que inclusive pode ser realizada de modo estratégico, no que não deslegitima a deliberação 

política.  
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cuida-se de uma proteção à autonomia privada dos sujeitos de direitos. No entanto, tais 

direitos fundamentais à liberdade igual, que determinam o status das pessoas de direito, não 

garantem por si só a institucionalização78 completa de um código de direitos; no que se faz 

preciso a positivação de direitos fundamentais correlatos que garantam a aplicação do código 

de direitos em uma comunidade jurídica determinada e de direitos para reclamação judicial de 

direitos. São três direitos fundamentais correlatos: i. direitos fundamentais à participação no 

Estado; ii. direitos fundamentais que conferem a proteção jurídica individual; iii. direitos 

fundamentais à participação em igualdade de chances nos processos de formação da opinião e 

da vontade política.  

Desta feita, como direito correlato, i. os direitos fundamentais à participação no Estado 

que garante um status de membro de uma associação voluntária de parceiros de direito e 

positiva um reconhecimento mútuo entre sujeitos. Trata-se de direitos que, ao atribuírem o 

status de parceiro de direito em uma associação, constroem o status de um civil segundo a 

noção de cidadania79.  

Os direitos fundamentais que conferem proteção jurídica individual ii. garantem a 

possibilidade de postulação judicial de direitos. Os direitos fundamentais à participação no 

                                                 
78  Por institucionalização se entende tanto a positivação do direito quanto a sua efetividade. Cuida-se da 

obrigatoriedade institucional do direito, pressuposto na noção de forma jurídica: o direito posto, deve ser 

cumprido. Para além desta lógica jurídico-institucional, presente no sentido de direito veiculado pela dogmática, 

o direito também é um saber cultural, e como tal, seu sentido perpassa interpretações culturais (sobre o sentido 

culturalmente reconhecido do que seja “obrigação jurídica”). A questão sobre o sentido atribuído pela noção de 

“direito” e “obrigação jurídica” pelos atores sociais no espaço público brasileiro (particular à investigação 

antropológica) não é tomada em consideração pela presente dissertação. No entanto, é problemática, quando se 

compara a noção de institucionalização de direitos por Habermas (no contexto cultural europeu) e noção geral 

adotada pelos brasileiros. Em particular, e para registro, em “A casa & a rua”, Roberto DaMatta (1997) refere-se 

à casa, à rua e ao outro mundo como esferas de significação social que contêm visões de mundo e éticas 

particulares no Brasil. Neste sentido, eventos são interpretados e sentidos sociais podem ser destacados a partir 

da visão de mundo utilizada: por meio da casa, acentuam-se as relações familiares e de amizade e o tempo é 

marcado por ciclos de reciprocidade; através da rua, evidencia-se o espaço da lei e do cidadão (como entidade 

sujeita à lei). Na rua se encontra a individualização, a luta, o mercado, o progresso e a história linear; e o outro 

mundo, local de síntese, recuperam-se sentidos a noção de renúncia ao mundo e igualdade moral. Para Roberto 

DaMatta (1997), no cotidiano brasileiro estas esferas de significação da realidade são relacionais, dinâmicas e 

complementares; no entanto, existem ocasiões em que um dessas esferas pode englobar todas as outras, e, em 

consequência, pode-se conceber uma situação social submetida a uma ética particular. É comum no Brasil o 

exercício de uma moralidade política baseada nas relações de afinidade e de lealdade por trato pessoal. Neste 

sentido, “as pessoas posicionadas numa teia de elos pessoais passam a ser automaticamente tratadas como 

amigas e podem ser uma fonte potencial de recursos de poder como meios de manipulação social e política pelo 

favor” (DAMATTA, 1997, p. 110). Para Roberto DaMatta (1997), o favor corresponderia a um fato social, no 

qual, mesmo em situações de desigualdade, existiria uma equivalência moral entre pessoas, o que permitiria uma 

reciprocidade. Neste contexto, e considerando a proposta de Marcel Mauss (2003, p. 294-341) em “Ensaio sobre 

a dádiva”, de que as obrigações da dádiva (dar, receber e retribuir) explicitam moralidade e selam solidariedades, 

no Brasil, em geral no espaço público brasileiro, obedecer à lei e auxiliar configura uma situação de 

inferioridade moral (DAMATTA, 1997). 
79  “O estabelecimento de um código jurídico exige, por isso, direitos que regulam a participação numa 

determinada associação de parceiros jurídicos e, deste modo, permite a distinção entre membros e não-membros, 

cidadãos e estranhos” (HABERMAS, 2012a, p. 161).  
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Estado e os direitos fundamentais que conferem a proteção jurídica individual asseguram uma 

autonomia privada dos sujeitos, na medida em que estes se reconhecem mutualmente como 

destinatários da lei; pois lhes é garantido um status que possibilita que o sujeito de direito 

obtenha direitos e os faça valer reciprocamente. Dão sentido institucional à noção de sujeitos 

destinatários do direito. 

Ainda correlato, iii. os direitos fundamentais à participação em igualdade de chances 

nos processos de formação da opinião e da vontade política asseguram a configuração da 

autonomia pública, pois dão sentido institucionalizado à percepção de autores do direito – elo 

fundamental da relação entre forma jurídica e princípio da democracia. São direitos de 

participação em igualdade de chances nos processos políticos, se faz possível configurar o 

modo de exercício da autonomia política (pois criam direitos políticos, ativos). 

Porque os direitos de políticos de participação estão em correlação com direitos que 

asseguram a autonomia privada, Habermas (2012a) evidencia que os direitos políticos 

dependem da positivação e efetividade dos direitos que garantem a autonomia privada, uma 

vez que a autonomia somente é possível quando os atores sociais entendem-se e agem como 

autores do direito que desejam se submeter como destinatários. Com a autonomia privada, o 

sujeito tem condições de “avaliar, à luz do princípio do discurso, se o direito que estão 

criando é legítimo” (HABERMAS, 2012a, p. 163). Os direitos políticos precisam garantir a 

participação em todos os processos de deliberação e decisão relevante para legislação80. Neste 

contexto, observa-se que da institucionalização dos direitos fundamentais que configuram a 

autonomia privada, decorre o exercício de uma autonomia pública que é pressuposto para uma 

autonomia política. 

Deste modo, a autonomia pública é uma dimensão de liberdade que completa o 

sentido da autonomia privada e que garante no autogoverno; e assim, é possível assegurar 

pela forma jurídica, a autonomia privada (GÓES, 2013). Desta feita, existe  

 

uma relação de complementariedade e de co-originalidade entre as duas 

autonomias, pois ao se afirmar que é a autonomia privada, absorvida pelo 

discurso, que dá origem a direitos básicos, também se está afirmando que 

esses direitos só são regulados em seu sentido conteudístico, se amparados 

por uma autonomia pública igualmente reconhecida aos atores sociais, cuja 

                                                 
80  E deste modo, “os direitos políticos procurados têm que garantir, por isso, a participação em todos os 

processos de deliberação e de decisões relevantes para a legislação, de modo a que a liberdade comunicativa de 

cada um possa vir simetricamente à tona, ou seja, a liberdade de tomar posição em relação a pretensão de 

validade criticáveis. À juridificação simétrica do uso político de liberdades comunicativas corresponde o 

estabelecimento de uma formação política da opinião e da vontade, na qual o princípio do discurso encontra 

aplicação” (HABERMAS, 2012a, p. 164).  
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finalidade não é outra senão a de favorecer a participação política de todos 

os concernidos (GÓES, 2013, p. 97).   

 

Diante disto, observa em Habermas que o sentido de autonomia pública e privada se 

constroem mutualmente; existindo, assim, uma co-originalidade em razão do princípio do 

discurso, da autonomia pública e privada – ou seja, a relação não é de contradição, mas de 

complementação existencial81.  

Registre-se ainda que Habermas (2012a) ilustra que: à medida em que se faz garantida 

a institucionalização de direitos fundamentais que conferem aos atores sociais autonomia 

política, é possível que estes atores sociais tomem posição com relação a direitos (assentando 

interpretação de direito ou mesmo, na percepção de novo ajuste na relação entre autonomia 

pública e privada) para um melhor aproveitamento dos direitos fundamentais então relatados; 

nesta tomada de posição, são institucionalizado direitos fundamentais às condições de vida 

garantidas social, técnica e ecologicamente (direitos fundamentais sociais e direitos 

coletivos).  

A reconstrução do sistema de direitos, neste diapasão, permite evidenciar a co-

originalidade da autonomia pública e privada; condição primordial para a formação de uma 

positividade jurídica legítima.  

 

1.3.3 O sistema de direito e o princípio do discurso  

 

Deste modo, a legitimidade do direito está ancorada em um processo 

institucionalizado de discussão normativa, cuja racionalidade do seu resultado advém da 

possibilidade de uma gênese deliberativa da opinião e da vontade. Trata-se da reconstrução do 

princípio democrático-procedimental (basilar ao Estado democrático de direito), reedificado 

pela conexão do princípio do discurso com a forma jurídica (SILVA; MELO, 2012).82 Neste 

processo, Habermas torna clara a relação íntima entre o direito e a democracia radical.   

                                                 
81  Neste sentido, Felipe Gonçalves Silva (2008, p. 112) afirma: “Caso os cidadãos pretendam regular 

legitimamente suas vidas por meio do direito, a proteção da privacidade não pode ser produzida sem o devido 

esclarecimento e convencimento públicos. E, igualmente as decisões da vontade coletiva não podem suprimir a 

livre formação da vontade individual, permitindo que toda configuração concreta dos direitos que definem 

historicamente a autonomia pública e privada dos cidadãos permaneça continuamente aberta a percepções 

críticas e reformulações reflexivas”.  
82 Tal projeto permite intuir no direito a institucionalização de uma democracia radical.  
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Em particular, como exposto (subcapítulo 1.1), a teoria do discurso, através do 

princípio do discurso83, orienta normativamente o sentido reconstrutivo da forma jurídica, e 

ao depois, o sentido de reconstrutivo do princípio da democracia – que legitima a positividade 

do direito84. O princípio do discurso informa as seguintes bases para os discursos racionais 

práticos: i. a igualdade de status entre os participantes; ii. o livre movimento de temas e 

contribuições; iii. a exigência de que todo sujeito seja afetado pela decisão possa concordar 

com ela antes que esta seja considerada válida; iv. a exigência de que as decisões sejam 

realizadas com base no melhor argumento. Deste modo, o princípio do discurso é gênese 

normativa conceitual (SILVA; MELO, 2012), pois é orientação normativa que direciona a 

reconstrução discursiva da legitimidade jurídica. É que o princípio do discurso representa a 

racionalidade peculiar das disputas práticas modernas. O princípio do discurso busca superar 

a autocompreensão do direito pela teoria tradicional, posto que “a pretensão a moderna de 

derivar a legitimidade do direito da ideia de autolegislação não pôde ser sustentada pela 

vontade comum de uma comunidade ética homogênea nem pelo conteúdo moral intrínseco 

das liberdades individuais” (SILVA; MELO, 2012, p. 146). Isto, pois, a racionalidade das 

formas discursivas pós-tradicionais expõe toda norma de ação à teoria crítica, que faz exigir 

uma justificação fundamentada em argumentos. Na democracia radical, nenhuma norma de 

ação é afastada da formação discursiva da vontade (SILVA; MELO, 2012), sob pressuposição 

de um consenso ético inicial ou direitos originais derivados da natureza humana.  

Neste paralelo, o princípio da democracia (tal qual a forma jurídica) é orientado 

normativamente pelo princípio do discurso. Habermas (2012a), para tanto, destaca no 

princípio da democracia a ideia chave de autolegislação. A autolegislação é definida em 

Habermas segundo um contexto pós-metafísico, como uma decisão política aceitável 

                                                 
83 Desta feita, Angelo Vitório Cenci (2012, p. 126), discorrendo sobre a neutralidade do princípio do discurso 

(D) em “Direito e Democracia” e outras qualidades: “a juízo de Habermas, o sentido dos aspectos inseridos em 

(D) – os conceitos de validade, normas de ação, afetados e discurso racional – será precisado e diferenciado nos 

respectivos contextos morais e jurídicos. O princípio (D) é neutro, porque se refere a normas de ação em geral, 

não apenas a normas morais. Habermas especifica que ele é neutro em relação à moral e ao direito. É abstrato, 

em razão de apenas explicitar o ponto em que é possível fundamentar normas de ação de maneiras imparcial. É 

um princípio sem conteúdo, em razão de que os argumentos a serem utilizados na fundamentação de normas de 

ação só podem ser determinados na discussão, não previamente a ela. É procedimental, por exigir que as formas 

de vida estruturadas comunicativamente busquem, entre outros aspectos, o reconhecimento mútuo e a simetria 

entre os participantes do discursos. Seu caráter normativo reside na exigência de que as questões práticas possam 

ser julgadas imparcialmente e decididas de modo racional. Porém, mesmo assim, é neutro em relação à moral e 

ao direito; é normativo-prático, não normativo-moral. Ele se atém a indicar que é possível fundamentar 

imparcialmente normas de ação em geral”.    
84 “O estabelecimento do código jurídico enquanto tal implica direitos de liberdade, que criam o status de 

pessoas de direito, garantindo sua integralidade. No entanto, esses direitos são condições necessárias que apenas 

possibilitam o exercício da autonomia política; como condições possibilitadoras, eles não podem circunscrever a 

soberania do legislador, mesmo que estejam à sua disposição. Condições possibilitadoras não impõem limitações 

àquilo que constituem” (HABERMAS, 2012a, p. 165). 
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racionalmente porque fundada em argumentos; ou seja, na ideia pós-metafísica de 

autolegislação, “os próprios destinatários podem assentir, por meio de discursos livres de 

coerção, às normas que terão que obedecer” (SILVA; MELO, 2012, p. 146). Isto porque, para 

o princípio do discurso: “são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis  atingidos 

poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais” 

(HABERMAS, 2012a, p. 142)85. Neste contexto, segundo Habermas (2012a), o princípio da 

democracia, sob destaque da ideia de autolegislação, se especializa em discursos práticos em 

geral86, que é realizado segundo características próprias da forma jurídica moderna (que 

veicula a ideia de forma coercitiva de regularização de condutas e estrutura reflexiva do 

processo de jurídico87 – de regras que criam regras).  

                                                 
85  Continua Habermas (2012a, p. 142): “entram nesta formação conceitos carentes de uma explicação. O 

predicado ‘válidas’ refere-se a normas de ação e a proposições normativas gerais correspondentes; ela expressa 

um sentido não-específico de validade normativa, ainda indiferente em relação à distinção entre moralidade e 

legitimidade. Eu entendo por ‘normas de ação’ expectativas de comportamentos generalizadas temporal, social e 

objetivamente. Para mim, ‘atingido’ é todo aquele cujos interesses serão afetados pelas prováveis consequências 

provocadas pela regulamentação de uma prática geral através de normas. E ‘discurso racional’ é toda tentativa 

de entendimento sobre pretensões de validade problemáticas, na medida em que ele se realiza sob condições da 

comunicação que permitem o movimento livre de temas e contribuições, informações e argumentos no interior 

de um espaço público constituído através de obrigações ilocucionária. Indiretamente a expressão refere-se 

também a negociações, na medida em que estas são reguladas através de procedimentos fundamentados 

discursivamente”.  
86 Neste sentido, segundo Habermas (2012a), pelo princípio da democracia, sob especialização do princípio do 

discurso, as normas de ação surgidas na forma de direito, são, em virtude do princípio da democracia 

especializado pelo discurso, justificadas com o auxílio de argumentos pragmáticos, ético-político e moral: “o 

tipo de argumentos resulta da lógica do respectivo questionamento. Em questões morais, a humanidade ou uma 

suposta república dos cidadãos forma o sistema de referencias para a fundamentação de regulamentações que são 

do interesse simétrico de todos. As razões decisivas devem poder ser aceitas, em princípio, por todos. Em 

questionamentos ético-políticos a forma de vida ‘de nossa respectiva’ comunidade política constitui o sistema de 

referencia para a fundamentação de regulamentações que valem como expressão de um autoentendimento 

coletivo consciente. Os argumentos decisivos têm de poder ser aceitos, em princípio, por todos os membros que 

compartilham ‘nossas’ tradições e valorações fortes. Antagonismos de interesses necessitam de um ajuste 

racional entre interesses e enfoques axiológicos concorrentes. E a totalidade dos grupos sociais ou subculturais 

imediatamente envolvidos forma o sistema de referência para a negociação de compromissos. Esses têm que ser 

aceitáveis, em princípio, e na medida em que se realizam sob condições de negociações equitativas, por todos os 

partidos e, em certos casos, levando em conta até argumentos diferentes” (HABERMAS, 2012a, p. 143). De 

outro modo, a depender da lógica do questionamento do discurso prático em geral, há correlação do tipo de 

argumento, e, portanto, do tipo de discurso (para resolução de problemas pragmáticos, ético e moral). Não há, 

assim, um fundamento da norma de ação jurídica somente no tocante à moral.  
87 Herbert Hart (2001) propõe uma releitura, em “O conceito do direito”, da teoria de direito como ato de 

coerção da autoridade soberana, a partir da consideração de perspectiva empirista que requalifica as normas 

outras que não normas de conduta como Direito. De início, Hart (2001) elenca razões para a falha da teoria de 

ato de coerção da autoridade soberana: a distinção da noção de ordens (ameaças) às pessoas que criam as 

normas; a variedade de direitos como a outorga de poderes públicos ou privados, que destoam da noção de mera 

ameaça; a falta de correspondência entre a noção de soberano isento de limitação e autoria legislativa do sistema 

jurídico moderno. Nem mesmo para quando se acopla à teoria expedientes acessórios (a noção de ordem tácita, 

regras que conferem poderes como fragmento de regras que impõem deveres e regras destinadas apenas aos 

funcionários). Desta feita, propõe Hart (2001), para fins de conceito de Direito, a consideração de dois tipos de 

regras: primárias, que se dirigem a condutas, impondo, sob ameaça, deveres; e secundárias, que asseguram 

poderes para que se possa criar, modificar ou extinguir as normas primárias. A partir da estruturação destes dois 

tipos de normas e após a compreensão da sua interação, é possível entender o sistema de direito. A premissa para 

esta diferenciação de regras reside em considerar uma distinção na ideia de obrigação: a partir da diferença da 
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Habermas (2012a) associa ainda a forma jurídica (institucionalização jurídica pensada 

na tradição positivista) com o discurso racional prático. E, deste modo, reúne a forma jurídica 

com o princípio da democracia. Sob este quadro, a forma jurídica apresenta um sentido novo 

de direito que escapa ao compreendido pelo positivismo:  

 

Habermas inscreve a forma coercitiva de regulação das condutas em sua 

teoria da evolução social, apresentando-a como elemento constitutivo do 

desbloqueio moderno dos potenciais comunicativos: quando as exigências 

jurídicas passam a se dirigir ao comportamento dos destinatários, sua 

validade, compreendida como aceitação no campo das convicções internas, 

desliga-se da simples facticidade de sua imposição externa, passando a poder 

ser questionadas mesmo por aqueles que as cumprem formalmente (SILVA; 

MELO, 2012, p. 147). 

 

Habermas, pois, articula a forma reflexiva do direito, discursos racionais práticos e o 

princípio da democracia. Desta forma, o cumprimento de uma norma pelo destinatário é 

aberto a escolha de perspectivas: como facticidade para o cumprimento de ações estratégicas 

                                                                                                                                                         
asserção “alguém foi obrigado a fazer algo” e “a pessoa tinha a obrigação de fazer algo”. Isto porque Hart 

(2001), para fins epistemológicos, notadamente do empirismo, propõe como relevante a consideração dos 

motivos individuais que levam os sujeitos a cumprirem uma obrigação. Para tanto, a irrelevância destes motivos, 

ocasiona a ideia reducionista de que toda obrigação deve ser cumprida porque deve ser evitada a sanção 

correspondente; ou seja, é a seriedade da sanção que justificaria a origem da obrigação (e que por isso, pressupõe 

que as regras sempre ensejam a manutenção da vida social). Desta feita, argumenta Hart (2001) que o fato de a 

regra jurídica estar acompanhada de uma pressão, não necessariamente significa que interiorizar, nos motivos 

para o cumprimento, os sentimentos de compulsão: “sentir-se obrigado” e “ter uma obrigação” são coisas 

distintas. Assim, o autor aponta o contraste interno e externo de pontos de vista para cumprir obrigações. Pelo 

ponto de vista interno, os sujeitos cumprem as aceitam e cumprem as regras voluntariamente, norteando o 

próprio comportamento e o de outras pessoas. Pelo ponto de vista externo, os sujeitos não aceitam as regras e 

somente as cumprem para evitar possível castigo. Adiante, Hart (2001) questiona a existência de um sistema de 

direito formado apenas por regras primárias. Segundo o autor, somente uma pequena comunidade ligada por 

laços de parentesco, sentimentos comuns, é que poderia conviver sem regras secundárias. Isto é assim porque a 

relevância dos motivos para o cumprimento das obrigações gera tensões veladas pelas dúvidas sobre quais as 

regras e âmbito de realização, impossibilidade de alteração das regras (caráter estático) e ineficácia pela ausência 

de determinação da autoridade que executa a norma (pressão social difusa). Deste modo, é preciso considerar a 

existência das regras secundárias, como categoria distinta das regras primárias e que por sua vez, resolvem 

conflitos de incerteza de regime das regras primárias. Hart (2001) constata três tipos de regras secundárias: 

regras de reconhecimento, que identificam qual regra deve o grupo por meio da qual realizar uma pressão social, 

e, de forma embrionária, desenvolve o conceito de validade jurídica; regras de alteração, que conferem poder a 

um indivíduo ou grupo para introduzir novas regras primárias de conduta; e regras de julgamento, que conferem 

poderes a indivíduos ou grupos para proferir determinações dotadas de autoridade e, portanto, assegurar o 

cumprimento de regras primárias. Hart (2001) desenvolve as premissas elencadas no capítulo anterior e assume 

novas propostas para justificar um sistema jurídico. Primeiramente, atesta que um sistema jurídico moderno 

apresenta regras de reconhecimento complexas, ante a existência de diversas fontes de direito; e, desta feita, 

apresenta como critérios para conflitos entre fontes, hierarquia de subordinação e primazia relativa. Ao depois, 

aponta o autor que as regras de reconhecimento não são enunciadas pelos órgãos oficiais, o que pressupõe que 

são simplesmente aceitas (ponto de vista interno) e não impostas (ponto de vista externo). Para tanto, o juízo de 

validade está associado ao questionamento de aceitação das regras pelos órgãos oficiais – e, por sua vez, os 

juízos de eficácia estão associados ao questionamento da pressão social pelo cumprimento da regra, ponto de 

vista externo. As regras de reconhecimento facultam critérios para auferir a validade de normas; neste sentido, 

Hart (2001) assume-a como regra última e suprema. Consiste o caráter supremo a autoridade da regra de 

permanecer reconhecida não obstante conflitar, por outros critérios, com outra regra. Por último, conceitua o 

caráter de reminiscência da regra à de maior autoridade. 
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pelos atores sociais (que adapta o comportamento à ameaça de sanção); ou como convicção 

da aceitabilidade da norma, pois é respeitada pelos atores sociais pela adesão à pretensão de 

validade normativa – motivo pelo qual, veicula uma força social integradora. 

Estabelecidas as articulações, o sentido reconstrutivo de sistema de direitos é dado por 

Habermas pela seguinte fórmula: “somente podem pretender validade legítima as leis 

jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, num processo 

jurídico de normatização discursiva” (HABERMAS, 2012a, p. 145). E, deste modo, segundo 

Felipe Gonçalves Silva e Rúrion Melo (2012, p. 148), “contra os positivistas, entretanto, esse 

procedimento não é neutralizado normativamente em nome da autorreferência do sistema de 

direitos, mas assume um caráter discursivo, vinculado à autodeterminação democrática da 

comunidade jurídica”.  

A legitimidade do direito, portanto, é isenta de conteúdo fixos e é procedimental – sob 

a qual se realiza o exercício da autodeterminação democrática. Neste contexto, o princípio do 

discurso orienta, no princípio da democracia, a abertura do procedimento para todos os 

interessados; e, por meio deste oxigênio, a institucionalização do procedimento segundo 

sistema de direitos, implica auferir que o discurso realizado não deve ser de exclusividade dos 

operadores do direito. Em outras palavras, o discurso não é privilégio do círculo de 

autoridades competentes; para se decidir politicamente, não é bastante a outorga de 

competência formal88.  

 

1.4 DA RECONSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER POLÍTICO 

 

Após a reconstrução do sistema de direitos, no qual se evidencia a legitimidade do 

direito pela integração democrática na positividade; Habermas busca reconstruir o poder 

político. Isto porque, para a extensão e durabilidade da co-originalidade entre as autonomias 

pública e privada para além das liberdades subjetivas dos cidadãos e das liberdades 

comunicativas, é preciso garantir a legitimidade do poder político, dada sua íntima relação 

com o medium do direito. Portanto, a reconstrução do poder político está pautada na 

autonomia pública e privada, que por sua vez é garantida pelo sistema de direito. Para tanto, 

                                                 
88 “Por ser procedimental, isenta de conteúdos fixos, a legitimidade do direito não se completa sem a ativação 

desse procedimento por meio do exercício da autodeterminação. E aqui é importante notar que o princípio do 

discurso ao estabelecer a abertura do procedimento a todos os membros da comunidade jurídica interessados a 

nele tomarem parte. Essa condição normativa exigente afasta a possibilidade de a racionalidade discursiva se 

exercer exclusivamente pelo círculo reduzido de autoridades competentes, no interior de suas instâncias 

decisórias formais. Se esse procedimento se constitui juridicamente, ele não se reduz ao discurso hermético dos 

operadores do direito. Já aqui, pois, vemos que esse procedimento anuncia a necessidade de se ancorar em um 

tipo de práxis democrática que extrapola os limites do discurso jurídico oficial” (SILVA; MELO, 2012, p. 148).  
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da relação entre direito e política, Habermas (2012a) esclarece o sentido da legitimidade do 

poder político (pela produção da norma e pela canalização do poder executivo, de organização 

e de sanção pelas vias do direito)89, na reconstrução da ideia de Estado de Direito - que deve 

preencher condições para a produção de um poder comunicativo.  

De início, Habermas analisa a relação interna entre direito e política. Isto, pois, é certo 

que para além da legitimidade do direito subjetivo em si considerado, estes somente podem 

ser produzidos (normatizados) e aplicados por meio de órgãos que tomam decisões coletivas – 

e as decisões destes órgãos possuem obrigatoriedade através da forma jurídica. Nesta esteira, 

Habermas (2012a) assenta que o Estado moderno, por meio de um poder político organizado, 

forma a vontade política e a executa através de uma estrutura burocrática (Estado), no 

exercício de uma dominação legal. Destaca que a forma jurídica, por si, não legitima o poder 

político organizado, mas o direito legitimamente estatuído é que legitima o exercício do poder 

político. E, no contexto pós-tradicional, é legítimo o direito que consegue “aceitação racional 

por parte de todos os membros do direito, numa formação discursiva da opinião e da vontade” 

(HABERMAS, 2012a, p. 172).  

Habermas resgata que, no contexto de formação de opinião e da vontade política, há 

conflitos a serem solucionados e que dependem da prática de entendimentos ou negociação90 

e que resultam, respectivamente, em consensos ou arbitragem. Assim, registra - no decorrer 

da transição da sociedade tradicional e moderna (com apego à razão) 91 – o nexo funcional 

                                                 
89 Isto porque, diferentemente de Karl Otto Apel, para quem a legitimidade da política estaria na recondução à 

moral, e, assim, estabelecer em escala mundial condições morais de vida para toda a humanidade; Habermas 

atenta para duas considerações pertinentes: (i) o poder político é o único meio de influenciar voluntariamente e 

coletivamente os sistemas sociais e as instituições sociais e (ii) não é possível moralizar imediatamente a política 

com base em afirmações de virtudes morais para a ação política (CENCI, 2012). Desta forma, “o único caminho 

vislumbrado para uma reforma moral da conduta humana é a domesticação institucional do poder político, que 

pode ser viabilizada mediante uma juridificação regulada democraticamente” (CENCI, 2012, p. 115).  
90  Desta feita, Habermas (2012a, p. 178) assenta: “a prática de entendimento distingue-se da prática de 

negociação através de sua finalidade: num caso, a união é entendida como consenso, no outro como pacto. No 

primeiro, se apela para a consideração de normas e valores; no segundo, para a avaliação de situações de 

interesses”.   
91 Na obra “Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil”, Marcelo Neves (2006) reflete, através de pesquisa 

interdisciplinar sobre o Estado Democrático de Direito, sobre o ponto de tensão entre o paradigma sistêmico 

luhmanniano e a teoria habermasiana do discurso. Busca, através das divergências e complementaridades destas 

perspectivas, esboçar os elementos de uma teoria dos fundamentos normativos e das condições empíricas do 

Estado Democrático de Direito na sociedade atual, supercomplexa. Preocupa-se o autor com a emergência de 

ordens jurídicas globais e de uma política mundial, e para tanto, pretende redefinir a facticidade do poder 

eficiente com o direito legitimador: por isto, a formula relacional entre Têmis (metáfora da justiça) e Leviatã 

(metáfora do poder secular efetivo). No capítulo III, “Duas concepções de Estado Democrático de Direito”, 

Marcelo Neves (2006) sintetiza e extrai a noção de Estado Democrático de Direito pelas perspectivas de 

Luhmann e Habermas. Inicialmente em Luhmann, Marcelo Neves (2006) destaca que a positividade do direito 

foi concebida em termos de decidibilidade (teoria do direito orientada para a solução de conflitos) e 

alterabilidade do sistema jurídico. Ao depois, com o desenvolvimento da interação sistêmica entre o direito e a 

política, a decidibilidade do direito ficou subordinada à dimensão do fechamento ou autonomia operacional. De 

modo que, a positividade significa que a decisão, mesmo que altere o direito, deve receber um significado 
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entre o código do direito (destinado a estabilizar condutas) para com a política, na 

organização jurídica da dominação política; e da política (destinada à realização de fins 

coletivos) para com o direito, na institucionalização do direito pelo Estado 92 . Habermas 

(2012a), então, esclarece que a noção de autonomia política, segundo a teoria do discurso, 

implica pressupor a legitimidade da produção/efetivação do direito à realização de liberdades 

comunicativas. Disto, se verifica que em Habermas, a reconstrução da relação entre direito e 

poder é compreendida pela dependência da legislação e do poder administrativo ao poder 

                                                                                                                                                         
normativo do sistema jurídico (e nisto consiste a autopoiese). Segundo o autor, a modernidade obrigou a 

realização de um sistema jurídico, notadamente funcional e definido pelo código-diferença lícito/ilícito. Neste 

contexto moderno, o direito ganha autonomia e correlaciona com outros sistemas, como o político (o qual, 

anteriormente, sobredeterminava, a partir do moral, o jurídico). A autopoiese (autodeterminabilidade) do direito, 

ou fechamento operacional, fundamenta-se na distinção entre expectativas normativas e cognitivas - clarificado 

pela codificação binária licito/ilícito. O direito, pois, constitui na visão luhmanniana, um sistema 

normativamente fechado, mas cognitivamente aberto (neste sentido, o sistema jurídico absolve de acordo com 

seus próprios critérios, os fatores do ambiente). É pela capacidade de aprendizagem (definida em razão da 

dimensão cognitiva aberta) que o direito se adapta (com maior ou menor velocidade) ao ambiente, e o 

fechamento normativo impede que este direito se confunda com o ambiente, exigindo uma “digitalização” 

interna das informações exteriores; por esta distinção de codificação, que o direito e sociedade. A ausência de 

fechamento do sistema jurídico resultaria na falta de autonomia do sistema, o que acarretaria a formação de 

paradoxos heteronomizantes. Entretanto, o fechamento do sistema normativo resulta tanto na neutralização as 

vontades dos donos do poder, como a moral; no que torna para Luhmann irrelevante uma justificativa externa 

para legitimidade do direito. Desta feita, na teoria sistêmica, a questão da legitimidade do direito fica eliminada, 

e o problema da justiça é reorientado à obediência do procedimento: questão da complexidade adequada do 

sistema jurídico e da consistência de suas decisões.  
92 Marcelo Neves (2006) apresenta uma diferenciação moderna entre direito e poder político: o Estado de Direito 

pressupõe a autonomia sistêmica entre o político e o jurídico, que para tanto, se relacionam. Neste sentido, 

Marcelo Neves (2006) inicia a explanação sobre a autopoiese da política, que significa que as respectivas 

comunicações não são imediatamente determinadas por fatores externos e particularismos, no que o sistema 

político se reproduz de acordo com o código de preferência generalizado de “poder superior/poder inferior” (ou 

governo/oposição). E os seus respectivos programas estabelecidos por procedimentos eleitorais, parlamentares, 

burocráticos. Seguindo as mesmas premissas do sistema jurídico autopoiético, o político enfrenta o ambiente 

econômico, artístico, científico etc., comutando discursivamente as respectivas influências de acordo com os 

seus programas e códigos de preferência. O sistema, ao mesmo passo que o jurídico, é legitimado pelo 

procedimento; no caso, legitima-se internamente pela circulação e contracirculação de público, ‘política’ e 

‘administração’ (subsistema encarregado de produzir decisões vinculantes). Pela circulação do poder, o público 

escolhe programas políticos e elege dirigentes, os ‘políticos’ condensam premissas para a tomada de decisão 

vinculantes, a administração decide e vincula o público, que por sua vez, reage em eleições políticas ou mediante 

manifestações de opinião. A circulação induz uma contracirculação: a política depende da pré-seleção de pessoas 

e programas no âmbito da política, a administração precisa, para expandir em efetividade, da colaboração do 

público. Desta feita, pela circulação e contracirculação a política se fecha como sistema, ensejando uma 

filtragem seletiva de expectativas, valores e interesses, que no entanto, pelo movimento de circulação e 

contracirculação, apresenta-se desestruturada; e assim, segundo o paradigma luhmanniano, emerge para fins de 

autonomização do sistema político o código de preferência do direito de lícito/ilícito. Destaca-se, assim, em um 

modelo sistêmico de Estado de direito, uma interdependência entre os sistemas político e jurídico. Isto, pois, 

enquanto a força física no âmbito da política submete-se ao controle do direito, ela depende como coação 

jurídica, de variações políticas. O Estado de direito caracteriza-se como espaço de entrecruzamento horizontal de 

dois meios de comunicação simbólicos: o poder e o direito. Ao depois, Marcelo Neves (2006) define que no 

Estado de direito a diferenciação de política e direito se realiza mediante a Constituição, como forma de 

linguística inovadora da sociedade moderna. A Constituição define-se no modelo luhmanniano como 

acoplamento estrutural entre política e direito, ou seja, como filtro permanente de influências recíprocas entre 

direito e política; possibilitando uma solução jurídica para o problema de auto-referência do sistema político e, 

ao mesmo tempo, uma solução política do problema de auto-referência do sistema jurídico. Por meio da 

Constituição, como acoplamento estrutural, é possível condensar as “chances de aprendizado”, aumentando a 

expansão autopoética (NEVES, 2006).  
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comunicativo. Primeiro se lançará mão de breves considerações sobre a legitimidade na 

efetivação do direito (no poder administrativo), para depois, ganhar relevo a legitimidade, 

pela articulação do poder e direito, na formação deste (no poder legislativo).  

Dito isto, é conceito crucial para a legitimidade do poder político que efetiva 

disposições coletivas (ou mesmo, do poder que as estabelece) a noção de poder comunicativo. 

Cuida-se de conceito desenvolvido por Hannah Arendt, e diz respeito ao poder originado da 

união dos atores sociais, que se agrupam publicamente na finalidade de exercício da liberdade 

de comunicação. Reflete, na própria condição humana de agrupamento, a autonomia de agir 

em conjunto e definir (normatizar), segundo expectativas compartilhadas, os rumos de uma 

comunidade política93. Assim, por meio da liberdade de manifestação e comunicação, os 

atores sociais nos espaços públicos lançam de argumentos para assentar convicções comuns e 

fundamentar um poder comunicativo; isto porque “as convicções produzidas através do 

discurso e compartilhadas intersubjetivamente possuem também uma força motivadora” 

(HABERMAS, 2012a, p. 186). Destaca Hannah Arendt (2005) que, ao passo que a força é 

qualidade natural do indivíduo isolado, o poder existe entre os homens quando estes agem em 

conjunto; e isto, exige uma esfera pública livre de repressões, pois o poder comunicativo 

surge “de estruturas da intersubjetividade intacta de uma comunicação não deformada” 

(HABERMAS, 2012a, p. 187). Somente na exigência de existir uma liberdade de 

comunicação (autonomia pública) é possível a expressão de um poder comunicativo94.  O 

poder comunicativo é poder oriundo do exercício da autonomia política dos cidadãos, pois é 

um potencial de vontade comum constituída por meio de uma comunicação não coagida.  

Neste contexto, pela utilização do conceito de poder comunicativo de Hannah Arendt, 

Habermas (2012a), dado o objetivo de reconstruir instituições sociais, o distingue do poder 

político. É que o poder político 

                                                 
93 Em “Será que a política ainda tem de algum modo um sentido?”, Hannah Arendt (1993) resta por perquirir o 

sentido da política, velado a partir de diversas experiências totalitárias (antipolíticas) e de modernas 

possibilidades de aniquilação, monopolizadas pelo Estado. Evidencia Arendt (1993) que o sentido da política é 

nada mais que liberdade, desenvolvido na Antiguidade. Essa concepção foi obstado pela Idade Moderna, que via 

a política como “um meio de assegurar as provisões vitais da sociedade e a produtividade do livre 

desenvolvimento social” (1993, p.118/119) – o que transformou a política em uma falta de sentido. A liberdade, 

como sentido da política, é milagre, agir e novo início. Representa, pelas condições postas (notadamente pela 

diversidade humana), um milagre porque pela ação humana se faz possível fugir da cadeia causalidade. O 

milagre posto por Arendt não é um fenômeno puramente religioso, mas um resultado de uma ação que pode 

fugir de uma conexão de acontecimentos previsíveis, haja vista porque é, portanto, um novo iniciar (agere). Este 

novo início do homem resulta em desencadear de processo, de novas possibilidades para o futuro; afinal, o 

homem é sujeito da história. 
94 O poder comunicativo, “surge em lugares onde há uma formação da opinião e da vontade, a qual, junto com a 

liberdade comunicativa que permite a cada um ‘fazer uso público de sua razão em todos os sentidos’, faz valer a 

produtividade de um ‘modo de pensar mais amplo’. Este tem por característica ‘que cada um atém o seu juízo ao 

juízo de outros possíveis, e se coloca no lugar de cada um dos outros” (HABERMAS, 2012a, p. 187). 
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não é um potencial para a imposição de interesses próprios ou a realização 

de fins coletivos, nem um poder administrativo capaz de tomar decisões 

obrigatórias coletivamente; ele é, ao invés disso, uma força autorizadora que 

se manifesta na criação do direito legítimo e na fundação de instituições. Ele 

manifesta-se em ordens que protegem a liberdade política, na oposição às 

repressões que ameaçam a liberdade política a partir de dentro ou de fora, 

principalmente nos atos instauradores de liberdade ‘que dão vida a novas 

instituições e leis’ (HABERMAS, 2012a, p. 187).   

 

Destaca Habermas discernir que o poder comunicativo possui significado distinto do 

poder político, pois a autonomia política àquele vinculado, diz respeito à formação discursiva 

de uma vontade comum – que não inclui, todavia, a implementação que resulta desta vontade. 

O conceito de poder político, noutro passo, se abre à noção de emprego do poder 

administrativo e à concorrência de atores sociais pelo acesso ao sistema político.  

Diante disto, dada a necessidade do poder comunicativo, no que tange a sua 

obrigatoriedade (efetividade das deliberações), e, em razão da indispensável condição de 

legitimidade do poder político, para que não se transfigure em mera facticidade, Habermas 

articula sua legitimidade no exercício da autonomia política. O poder comunicativo deve, 

portanto, transmutar em poder administrativo.  Assim, segundo Habermas (2012a, p. 190), por 

este motivo,  

 

a constituição de um código de poder significa que um sistema 

administrativo se orienta por autorizações que permite decisões 

coletivamente obrigatórias. Por isso, sugiro que se considere o direito como 

o medium através do qual o poder comunicativo se transforma em poder 

administrativo. Pois a transmutação do poder comunicativo em 

administrativo tem o sentido de uma procuração no quadro de permissões 

legais.  

 

Desta feita, no contexto do poder administrativo (efetivação do direito), a ideia de 

Estado de Direito em Habermas é reconstruída sob o sentido de exigência, como condição de 

ligação entre o sistema administrativo – comandado pelo código de poder – e o poder 

comunicativo: “o poder administrativo não deve reproduzir-se a si mesmo e sim, regenerar-se 

a partir da transformação do poder comunicativo” (HABERMAS, 2012a, p. 190).  

Noutro passo, e avançando sobre a questão da formação legítima do direito, Habermas 

pontua que os direitos de participação política remetem à institucionalização jurídica da 

formação pública da opinião e da vontade; e que resulta na formação (produção) do direito. 

Aponta que o poder comunicativo de convicções e entendimentos comuns, somente surge em 
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estruturas de subjetividades intactas. É, por conseguinte, espontâneo. Entretanto, é possível a 

articulação entre a produção discursiva do direito (normatização) e formação comunicativa do 

poder, porque no agir comunicativo também se formam motivos (HABERMAS, 2012a). 

Desta feita, questionamentos políticos, conduzidos no processo de formação pública da 

opinião, porque motivados, se abrem na normatização a argumentos morais, pragmáticos e 

éticos, no que resulta a formação de vontade política. Assim, Habermas articula o poder 

comunicativo com a produção legítima do direito.  

A relação entre o poder comunicativo e a normatização permite adentrar na análise do 

questionamento sobre a fundamentação da produção do direito – que mais adiante, 

desencadeia no problema da aplicação do direito. Neste ponto, porque na formação do direito 

se discute a relação de sujeitos com bens e fins coletivos – para além da questão da justiça, a 

fundamentação moral do direito positivado é insuficiente. A persecução cooperativa de fins 

coletivos e a garantia de bens coletivos exige uma fundamentação de uso pragmático e ético-

político (HABERMAS, 2012a)95. O alargamento da fundamentação da produção do direito (e 

de sua aplicação) alcançam, pois, os fins e bens coletivos que desperta problematização 

concreta sobre formas de vida e identidades comuns.  

Desta feita, para Habermas (2012a), o nível de abstração do fundamento da justiça 

(moral) que edifica a asserção do que “é igualmente bom para todos”, concorre com 

fundamentos veiculados a “sobre quem são os participantes e como eles desejam viver”. A 

questão da justiça, é, portanto, ampliada e atende questões de autoentendimento e da escolha 

racional de meios – que, inclusive, pode desencadear problemas de compensação de interesses 

não generalizáveis96. Isto, pois, Habermas observa que a validade das normas jurídicas não é 

                                                 
95 “Esse alargamento do esquema de fundamentação não prejudica a semelhança estrutural que o sistema dos 

direitos estabelece entre a moral e o direito em geral. A simples legislação também tem que ser vista como 

concretização de um sistema de direitos que se configurou numa constituição. Por isso, tanto as regras morais, 

como as leis jurídicas, são ‘gerais’, em pelo menos dois sentidos. Em primeiro lugar, na medida em que se 

dirigem a muitos destinatários, não permitindo, pois, exceções; em segundo lugar, porque excluem privilégios ou 

discriminações na aplicação. Enquanto as normas morais se dirigem a todos, as normas jurídicas são endereçadas 

apenas aos membros da comunidade jurídica. Mas não é isso que confere per se um sentido diferente à 

‘generalidade’ do conteúdo das leis. Idealmente as leis jurídicas regulam também uma matéria que é do interesse 

de todos os atingidos, exprimindo interesses generalizáveis. Entretanto, o significado jurídico da consideração 

simétrica de todos os interesses não coincide com o da moral” (HABERMAS, 2012a, p. 194).   
96 Neste sentido, Habermas (2012a, p. 194-195) afirma: “A igualdade do conteúdo jurídico não se transforma em 

justiça, porque as matérias a serem reguladas através de leis não permitem frequentemente o grau de abstração 

no qual se encontram as questões de justiça. Matérias jurídicas tocam fins e bens coletivos que despertam 

questões da forma de vida concreta, e, inclusive, da identidade comum. E, neste momento, não basta apenas 

explicar o que é igualmente bom para todos, pois é preciso saber também quem são os participantes e como eles 

desejariam viver. E, face aos fins que eles escolhem à luz de valorações fortes, eles enfrentam, além disso, a 

questão: qual é o melhor caminho para atingi-los? Portanto, a esfera das questões de justiça se amplia, 

englobando problemas do autoentendimento e questões da escolha racional de meios – e, naturalmente, 

problemas de compensação de interesses não generalizáveis, tornando necessários compromissos. O conteúdo de 
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restrita à razão moral 97 , mas a validade também reputa em razões ético-política ou 

pragmáticas. Até mesmo porque, o modo de legislação (autolegislação) pressupõe normas 

construídas, e não meramente “descobertas”. 

Assim, após verificar a abertura na formação do direito a fundamentos de 

questionamentos racionais diversos, no concreto procedimento de formação da opinião e da 

vontade política, Habermas apresenta uma análise discursiva dos questionamentos nos 

processos legislativos. Sob o contexto da teoria do discurso98 - que pressupõe a validade do 

discurso, pelo assentimento dos atingidos pela decisão de normas de ação – se faz possível 

distinguir três espécies de questionamentos para a resolução de conflitos na forma cooperativa 

ou consensual: i. pragmático, ii. ético-político e iii. moral. Como pano de fundo destes 

questionamentos, existe um questionamento fundamental: “o que devemos fazer?”; que se 

modifica tal qual a matéria a ser regulamentada (HABERMAS, 2012a) 99 . Nestes 

questionamentos, a razão prática segundo a teoria do discurso 100 , esclarece as questões 

práticas. Por razão prática na teoria do discurso, Habermas denomina a “faculdade de 

                                                                                                                                                         
uma lei só é geral, no sentido de um tratamento material igual, quando expressar um consenso racional em 

relação a todos esses tipos de problemas”.   
97“A validade se refere à razão comunicativa, prescritiva apenas indiretamente, distinta, pois, da razão prática 

pensada nos moldes kantianos, e não tem especificamente um sentido moral nem jurídico. Agora, o princípio do 

discurso (D) se vincula à possibilidade de vários tipos de fundamentação, conforme o respectivo tipo de discurso 

desenvolvido” (CENCI, 2012, p. 125).  
98 Como exposto na nota de rodapé nº 16, Habermas modifica sua proposta de ética do discurso pela teoria do 

discurso. Segundo Angelo Vitório Cenci (2012), a mudança decorre a necessidade de introduzir um princípio de 

discurso neutro em relação à moral e ao direito, a diferenciação de discursos da razão prática e a reformulação do 

conceito moderno de razão prática. Desta feita, na reconstrução do conceito de razão prática, a razão prática não 

é mais inteiramente dominada pela razão prático-moral; tendo, pois, a teoria do discurso ampliado o âmbito da 

razão prática para resolução de questões morais, éticas e pragmáticas, envolvendo ainda as esferas do direito e da 

política. A moral discursiva, portanto, é restrita a esclarecer e fundamentar o ponto de vista moral – e apenas. 

Disto, o conceito de razão prática “traz um aspecto totalmente novo em relação ao programa original de sua 

variante da ética do discurso, pois a teoria discursiva do direito é colocada em condições de igualdade com a 

teoria discursiva da moral. O conceito de discurso relacionado ao direito complementa o discurso prático-moral 

em razão do contexto do agir concreto, de caráter legal, presentes em Estados democráticos de direito” (CENCI, 

2012, p. 132).  
99 Neste sentido, Angelo Vitório Cenci (2012, p. 117), para quem, “o uso da razão prática, como foi apresentado 

em Erläuterungen zur Diskursethik, vai depender do tipo de pergunta levantada e, desse modo, a orientação da 

pergunta ‘O que devo fazer?’ depende do campo a que ela se refere. Por conseguinte, em seu caráter pragmático, 

a razão prática busca preceitos de ação técnicos ou estratégicos adequados para se alcançar um fim; no âmbito 

ético, orienta-se a conselhos por meio de planos individuais voltados à vida boa; no campo moral, vincula-se a 

juízos e decisões boas para todos, ou seja, ao justo”.  
100 Isto porque, em “Direito e democracia”, a razão prática adquire outro significado (CENCI, 2012): o conceito 

moderno de razão prática de faculdade subjetiva, na incorporação de conceitos aristotélicos pela filosofia do 

sujeito, restou por delegar um domínio da busca pela felicidade individual e da autonomia moral do indivíduo. 

Nem mesmo com o resgate histórico de Hegel, construído sob a perspectiva de razão prática de um 

macrossujeito – que, do ponto de vista da filosofia do prática, descolou seu objeto para a ideia de pertença de 

individuo à coletividade, pôde explicar a complexidade da ação na sociedade moderna (CENCI, 2012). Deste 

modo, Habermas, sob uma leitura da teoria do discurso, desvincula a razão prática do ator individual e do 

macrossujeito político e retira seu caráter prescritivo; inserindo-a no âmbito de resolução aberta de questões por 

meio de argumentações (CENCI, 2012) – não somente moral.       
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fundamentar os imperativos correspondentes às recomendações pragmáticas, aos conselhos 

clínicos e aos mandamentos morais” (CENCI, 2012, p. 117)101.  

Nesta esteira, i. nas questões pragmáticas, o discurso é conduzido na perspectiva de 

um ator social que averigua meios adequados e necessários para o alcance de fins coletivos 

dados ou que apura meios de fins escolhidos à luz de valores ou interesses aceitos, através de 

uma avaliação racional. Nestes questionamentos, é o saber empírico que fundamenta a 

validade do discurso pragmático102. Trata-se de uma racionalidade teleológica, na qual “são 

determinantes os argumentos que referem o saber empírico a preferências dadas e fins 

estabelecidos e que julgam as consequências de decisões alternativas (que geralmente surgem 

sem que se tenha ciência) de acordo com máximas estabelecidas” (HABERMAS, 2012a, p. 

200). Nestes decisões, se discutem a possibilidade de harmonizar entre si, interesses 

concorrentes.  

No entanto, nos questionamentos pragmáticos, i. alguns interesses controversos ou 

algumas orientações axiológicas estão tão intimamente ligadas com formas de vida que as 

decisões valorativas sobre fins podem ocasionar prejuízos à própria autocompreensão 

coletiva, de modo que a insuficiência do questionamento pragmático desemboca em 

questionamentos ético-político.  

No questionamento ético-político, ii. os discursos buscam clarear o compartilhamento 

de formas de vida e os ideais dos projetos de vida comum. Veiculam-se questões existenciais: 

“quem somos nós?”, “quem desejamos ser?” ou “que tipo de vida é bom para mim e para os 

outros?”. Nestes discursos, o modo de articular tradições e formas de vida complementa 

identidades de grupo sociais, pois a autocompreensão autêntica ou crítica ou fortalece um 

projeto de identidade social 103 . Desta feita, com os discursos ético-políticos é possível 

esclarecer a autocompreensão que resolve as decisões axiológicas gerais sobre fins coletivos. 

                                                 
101 “A esfera moral, por ser o âmbito de conciliação entre razão e vontade, é o âmbito da racionalidade no 

sentido mais próprio do termo. As esferar do pragmático, do ético e do moral culminam na autodeterminação 

moral. Porém, o âmbito da razão prática não pode ser limitado à dimensão moral, como teria feito Kant e como o 

pretende ainda Apel” (CENCI, 2012, p. 117).  
102 Desta forma, “para a escolha fundamentada de técnicas ou estratégias de ação, existem comparações e 

ponderações que o agente, apoiado em observações e prognoses, pode desenvolver sob os pontos de vista da 

eficácia ou de outras regras de decisão. A ponderação de fins, orientada por valores, e a ponderação pragmática 

de meios, leva a recomendações hipotéticas que colocam em relação as causas e efeitos, de acordo com 

preferencias axiológicas e finalidades. Essas instruções para a ação têm a forma semântica de imperativos 

condicionados. Sua validade repousa, em última instância, no saber empírico que elas assimilam” 

(HABERMAS, 2012a, p. 200).  
103  “O consenso no qual desagua uma autoconscientização coletiva bem-sucedida não é expressão de uma 

combinação – como no caso de um compromisso negociado – como é o caso do acordo sobre questões de fato ou 

de justiça, obtido discursivamente. Nele se manifestam simultaneamente duas coisas: o autoconhecimento e a 

decisão para uma forma de vida. Para que isso aconteça, é necessário o preenchimento de certas condições de 

uma comunicação não-deformada sistematicamente, as quais protegem os participantes contra repressões, sem 

arrancá-los de seus genuínos contextos de experiências e interesses” (HABERMAS, 2012a, p. 227).   
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Discursos de autoentendimento demandam “a convivência reflexiva, corajosa e disposta a 

aprender com as próprias tradições culturais, formadoras da identidade” (HABERMAS, 

2012a, p. 227). Neste caso, para a legitimidade para produção/efetivação de direitos que segue 

questionamentos ético-políticos, não se deve haver não participantes; a tomada de posição em 

discursos éticos não admite delegação, todos os membros da coletividade precisam poder 

tomar parte no discurso, ainda que este membro seja diferente. Isto, pois, se exige para a 

participação simétrica de todos que “os discursos conduzidos representativamente sejam 

porosos e sensíveis aos estímulos, temas, contribuições, informações e argumentos fornecidos 

por uma esfera pública pluralista, próxima à base, estruturada discursivamente, portanto, 

diluída pelo poder” (HABERMAS, 2012a, p. 227).  

Nos discursos pragmáticos, os cidadãos examinam estratégicas de ação adequadas a 

fins desejados e sabidos; nos discursos ético-políticos, certificam-se um quadro axiológico, 

pois de início, não se sabe quais os fins desejam. Nos discursos ético-político, aponta 

Habermas (2012a, p. 202) que:  

 

é possível fundamentar programas, na medida em que eles são adequados e, 

num sentido amplo, bons para nós. No entanto, uma boa fundamentação 

precisa levar em contra outro aspecto – o da justiça. Antes de querer ou 

aceitar um programa, é preciso saber se a prática correspondente é 

igualmente boa para todos nós.   

 

Neste sentido, dada a necessidade de se averiguar se um programa legislativo é 

igualmente bom para todos, se desenvolvem iii. questionamentos morais. Nas questões 

morais, os atores sociais participantes do discurso, assumem a perspectiva de todos os outros; 

busca-se uma normatização fundada no justo. Nos discursos morais se utiliza o princípio da 

universalização104, pelo qual, os questionamentos são forçados a abranger a perspectiva de 

uma comunidade não-circunscrita e “cada membro se coloca na situação, na compreensão e 

na autocompreensão do mundo de cada um dos outros, e onde todos praticam em comum a 

assunção ideal de papeis (no sentido de G. H. Mead)”. (HABERMAS, 2012a, p. 203). Os 

debates, assim, não se limitam à coletividade, e, como tal, há maior necessidade de abertura 

                                                 
104 No contexto da teoria do discurso, o princípio da universalização (U) - que anteriormente em Habermas 

fundamentava os pressupostos argumentativos - destina-se a racionalizar ações e fundamentar normas do ponto 

de vista moral, portanto, do justo. O princípio (U), restar por tornar uma operacionalizar de forma especial o 

princípio do discurso (D), para questões morais. É que com o “aprofundamento da teoria do discurso mediante a 

diferenciação dos discursos baseados em (D) obriga, portanto, Habermas a posicionar sua moral do discurso 

como uma região específica da razão prática orientada pelo princípio (U) como concretização do princípio (D) 

para a esfera moral” (CENCI, 2012, p. 132).  



61 

 

institucional para decisões políticas, através do estímulo de opiniões públicas não 

organizadas.  

Cada um destes questionamentos possuem uma lógica peculiar, e neles são 

apresentadas razões particulares e são procedidos discursos específicos: “o discurso 

pragmático se articula mediante relações meio-fim, o discurso ético visa à identidade 

individual e coletiva e o discurso moral prima pela universalização” (CENCI, 2012, p. 117) 

No entanto, registra ainda Habermas que no questionamento moral, os interesses 

(desenvolvidos nos discursos pragmáticos) e a orientação valorativa (desenvolvida nos 

discursos ético-políticos),  conflitantes são submetidos a um teste de generalização no quadro 

de sistemas de direitos interpretados e configurados constitucionalmente. Logo, ainda assim, 

Habermas (2012a) atenta que nos questionamentos pragmático e ético-político há uma 

recondução à moral dos discursos pragmáticos e ético-políticos105. Recondução, diga-se que 

não é hierárquica, pois, “Habermas rejeita qualquer hierarquia entre os discursos, uma vez que 

cada esfera discursiva, como âmbito parcial da razão prática, é resultado das diferenciações 

das interações sociais” (CENCI, 2012, p. 117).  

Apresentada as formas discursivas consensuais, fundamentadas nos questionamentos 

pragmáticos, ético-políticos e moral, Habermas ainda perquire a legitimidade das 

negociações; dada a inevitabilidade de dissenso e de ações estratégicas nas sociedades 

complexas e plurais. Isto porque é possível na política a impossibilidade de fundamentação de 

interesses generalizáveis ou mesmo se auferir discursivamente a primazia inequívoca de um 

valor. Assim, Habermas (2012a) aponta que, desde que legítima (reconduzida ao poder 

comunicativo), a negociação é a alternativa para decidir sobre a normatização. As 

negociações são disposições cooperativas de partidos que agem voltados para o sucesso. 

Segundo Habermas (2012a, p. 207), as negociações naturais e não reguladas devem atender a 

três condições para consecução de compromissos aceitáveis, pois devem prever um arranjo: 

“a) vantajoso para todos; b) que exclui pingentes que se retiram da cooperação; c) exclui 

explorados que investem na cooperação mais do que ganham com ela”.  

Nos processos de negociação legítimos, os atores sociais buscam obter vantagens para 

todos e neutralizar as relações de poder. Habermas (2012a) destaca que, enquanto no acordo a 

decisão de normatização se apoia em argumentos que convencem por si, nas negociações, um 

                                                 
105 Em entendimento contrário, Marcelo Neves (2006), para quem, Habermas não se afasta totalmente de suas 

posições anteriores: a questão moral (da justiça), que implica a pretensão de universalidade, tem prevalência 

sobre as questões jurídicas, ético-políticas e pragmáticas. 
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compromisso pode ser aceito por diferentes partidos e por distintas razões. E, para se alcançar 

a neutralidade, Habermas (2012a, p. 208) assenta que  

 

se a negociação de compromissos decorrer conforme procedimentos que 

garantem a todos os interesses iguais chances de participação nas 

negociações e na influenciação recíproca, bem como na concretização de 

todos os interesses envolvidos, pode-se alimentar a suposição plausível de 

que os pactos a que se chegou são conforme à equidade.   

 

Por fim, para a formação da vontade política – porque se faz necessária formulação na 

linguagem do direito106 – Habermas (2012a) ainda destaca a necessidade de se averiguar um 

exame de coerência da norma criada com o sistema jurídico vigente, para fins de preservação 

da unidade do direito.  

Desta forma, seja pelas formas discursivas consensuais (prática de entendimento), seja 

pela prática da negociação, Habermas comprova a íntima relação entre poder comunicativo e 

normatização. Para tanto, Habermas, utilizando conceito normativo de “esfera pública”107, 

destaca que a formação da vontade política a ser organizada no poder legislativo não deve 

fechar as portas para fontes espontâneas da esfera pública autônoma ou mesmo enjaular o 

fluxo de temas, contribuições, informações e argumentos que flutuam livremente na esfera 

pública 108 . Neste momento, a soberania comunicativamente diluída dos cidadãos se faz 

imperar por discursos públicos (por meio da esfera pública autônoma) que tem forma em 

resoluções legislativas politicamente responsável que não inibe o pluralismo.  

 

                                                 
106 Sobre formulação da opinião comum em linguagem do direito, a sociologia de Pierre Bourdieu atenta para o 

fenômeno social de dominação simbólica. Isto, pois, “a constituição de uma competência propriamente jurídica, 

mestria de um saber científico frequentemente antinômico das simples recomendações do senso comum, leva à 

desqualificação do sentido de equidade dos não-especialistas e à revogação da sua construção espontânea dos 

factos, da sua ‘visão do caso’” (BOURDIEU, 2010, p. 225-226). É que a competência jurídica, segundo 

Bourdeiu (2012, p. 233), é “um poder específico que permite que se controle o acesso ao campo jurídico, 

determinando os conflitos que merecem entrar nele e a forma específica de que se devem revestir para se 

constituírem em debates propriamente jurídicos: só ela pode fornecer os recursos necessários para fazer o 

trabalho de construção que, mediante uma selecção das propriedades pertinentes, permite reduzir a realidade à 

sua definição jurídica, essa ficção eficaz”. Assim é que se apresentam duas visões de mundo, uma do especialista 

da linguagem propriamente jurídica, que possui competência jurídica; e outra vulgar, que não está apta à 

linguagem jurídica. Trata-se, pois, de um desvio entre a visão vulgar da visão ‘justiciável’; no que o excluído da 

linguagem jurídico é excluído de tomar posição no processo jurídico.     
107  De modo geral, Habermas (2011, p. 93) conceitua por esfera pública “como uma rede adequada para 

comunicação de conteúdos, tomada de posições e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e 

sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos”.  
108 Diferente disto, quando o sistema de direitos garante condições para que os cidadãos possam reunir-se em 

uma associação de membros livres e iguais, logo “se reflete na cultura política de uma população o modo como 

ela compreende intuitivamente o sistema dos direitos no seu contexto histórico e vital. Para se transformarem 

numa força impulsionadora do projeto dinâmico da realização de uma associação de livres e iguais, os princípios 

do Estado de direito devem situar-se no contexto da história de uma nação de cidadãos e ligar-se aos motivos e 

aos modos de sentir e de pensar deles”. (HABERMAS, 2012a, p. 229).  
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1.5 DOS TRÊS MODELOS NORMATIVOS DE DEMOCRACIA 

 

Assim, do mesmo modo que reconstrói os sistema de direitos, reconstrói o exercício 

do poder político a partir de leituras parciais da teoria tradicional; construindo, portanto, um 

procedimento capaz de superar as limitações de um sentido de crítico de direito democrático e 

positivo. Habermas, neste contexto, possui um sentido próprio de modelo de democracia 

apropriado para receber e dar efetividade ao poder comunicativo; que permita a construção de 

uma formação democrática da opinião e da vontade política. Cuida-se do modelo normativo 

de democracia deliberativa, que, por sua vez, confronta em essência com modelos de 

democracia tradicionais que pressupõem um conceito de sociedade voltada e centrada no 

Estado109.  

Neste contexto, em estudo denominado “Três modelos normativos de democracia” - 

posterior à obra “Direito e Democracia” – Habermas (2002a) propõe um modelo de 

democracia, reconstruído de outros sentidos tradicionais de democracia, usado no paradigma 

procedimental, apto a conferir, pelo direito, a emancipação social110. São três os modelos 

normativos de democracia: a democracia liberal, a democracia republicana e a democracia 

procedimental (também denominada de “política deliberativa”). A partir de distinções 

próprias, cada proposta normativa alimenta um sentido diferenciado do agir político. Dada a 

complexidade da temática, Habermas (2002a), a fim de desenvolver a proposta 

procedimentalista (pelo menos em uma análise inicial), se utiliza de uma reflexão crítica dos 

modelos liberal e republicano, a partir de dois critérios: i. segundo o prisma dos conceitos de 

“cidadão do Estado” e ii. de “direito” e iii. segundo a natureza do processo de formação da 

vontade política. Isto porque a diferença primordial entre estes dois ideais normativos reside 

na compreensão do papel que cabe ao processo democrático.  

No modelo ideal de democracia liberal, é por meio do processo democrático que se faz 

possível programar o Estado segundo os interesses da sociedade111. Neste modelo, o Estado é 

um aparato da administração pública distinto da sociedade, que por sua vez é ilustrada 

conceitualmente como um sistema de circulação de pessoas e do trabalho social, segundo as 

leis do mercado. No modelo de democracia liberal, a formação da vontade política dos 

                                                 
109 O modelo deliberativo, pressupõe ainda uma conceptualização normativa de Estado e de sociedade. 
110 Isto porque, para Habermas (2011, p. 19): “a teoria do discurso assimila elementos de ambos os lados, 

integrando-os no conceito de um procedimento ideal para a deliberação e a tomada de decisão”.  
111  Desta feita, “na perspectiva liberal, o processo democrático se realiza exclusivamente na forma de 

compromisso de interesses. E as regras de formação do compromisso, que devem assegurar a equidade dos 

resultados, e que passam pelo direito igual e geral ao voto, pela composição representativa das corporações 

parlamentares, pelo modo de decisão, pela ordem dos negócios etc. são fundamentadas, em última instância, nos 

direitos fundamentais liberais” (HABERMAS, 2011, p. 19).  
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cidadãos “tem como função congregar e impor interesses sociais em particular mediante um 

aparato estatal já especializado no uso administrativo do poder político para fins coletivos” 

(HABERMAS, 2002a, p. 278).  

Noutro passo, no modelo ideal de democracia republicano, a política (e por sua vez, o 

processo democrático)112 não possui uma função meramente mediadora. Tem, entretanto, uma 

função constitutiva do processo de coletivização social, pois é concebida como reflexão sobre 

um contexto de vida ético: “ela constitui um medium em que os integrantes de comunidades 

solidárias surgidas de forma natural se conscientizam de sua interdependência mútua e, como 

cidadãos, dão forma e prosseguimento às relações voluntárias e consciente em uma 

associação de jurisconsortes livres e iguais” (HABERMAS, 2002a, p. 278). Na proposta 

republicana, articula-se aos conceitos de poder administrativo e sociedade de mercado, o 

conceito de solidariedade, como fonte de integração social. Desta articulação, no modelo ideal 

de democracia republicano, se verifica uma vontade política horizontal, fruto de um 

entendimento mútuo e de um consenso alcançado por via comunicativa, estabelecida de forma 

autônoma e independente da administração pública e da mobilidade socioeconômica. Para 

tanto, a opinião pública política e a sociedade civil adquirem um significado estratégico, pois 

sustentam a força integrativa e conferem autonomia à prática de entendimento mútuo entre 

cidadãos: “ao desacoplamento da comunicação política em relação à sociedade econômica 

corresponde uma retroalimentação do poder administrativo a partir do poder comunicativo 

decorrente do processo de formação da vontade e opiniões políticas” (HABERMAS, 2002a, 

p. 279).  

Da distinção do papel que cabe ao processo democrático, resultam três consequências, 

no tocante à concepção atribuída em cada modelo ideal de democracia: i. de “cidadão do 

Estado”; ii. de “conceito de direito”; iii. da natureza do processo político. Atinente à 

concepção de (i) “cidadão do Estado”, no modelo de democracia liberal, o status de cidadão 

se define como medida de direitos individuais disponíveis em face do Estado ou de outros 

cidadãos. Os cidadãos são tanto portadores de direitos subjetivos (direitos negativos que 

garantem uma esfera de ação livres de coação externa) para defenderem seus interesses nos 

limites da lei, como são portadores de direitos políticos, pelos quais se faz possível validar um 

interesse privado, agregando a outros interesses individuais (por meio de votação, formação 

de corporações parlamentares e composição de governos), e transformando-os em vontade 

                                                 
112  “A interpretação republicana vê a formação democrática da vontade realizando-se na forma de um 

autoentendimento ético-político, onde o conteúdo da deliberação deve ter o respaldo de um consenso entre os 

sujeitos privados, e ser exercitado pelas vias culturais; essa precompreensão socialmente integradora pode 

renovar-se através da recordação ritualizada do ato de fundação da república” (HABERMAS, 2011, p. 19).  
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política que exerça influência sobre o poder administrativo (HABERMAS, 2002a). Ao passo 

que no modelo de democracia republicano, i. a concepção de cidadão decorre de direitos 

positivos (direitos de participação e comunicação política) que garantem a participação na 

prática política para controle do poder administrativo. Nesta prática política comum, de 

autodeterminação dos cidadãos no Estado, origina-se um poder comunicativo que legitima a 

liberdade pública; de modo que a justificação do Estado não residiria, segundo Habermas 

(2002a, p. 281), na defesa dos direitos subjetivos, mas “na garantia de um procedimento 

inclusivo de formação da opinião e da vontade, em que cidadãos livres e iguais chegam ao 

acordo mútuo quanto a quais devem ser os objetivos e normas que correspondem o interesse 

comum”. Busca-se, assim, do cidadão republicano uma virtude (pois se exige uma orientação 

acima dos seus interesses particulares na prática de entendimento comum).  

No tocante ao ii. “conceito de direito” (problemática derivada da controvérsia entre os 

modelos à noção de pessoa de direito como portadora de direitos subjetivos), o modelo de 

democracia liberal compreende a ordem jurídica como espaço de verificação (de existência e 

validade) de direitos subjetivos cabíveis para cada indivíduo; ao passo que, para o modelo de 

democracia republicano, os direitos subjetivos decorrem de um direito objetivo que garante a 

integralidade e o convívio equitativo, fundamentado em respeito mútuo. Segundo Habermas 

(2002a, p. 281):  

 

o projeto republicano vai ao encontro de um conceito de direito que atribui 

pesos iguais de um lado à integridade do indivíduo e suas liberdades 

subjetivas, e de outro lado à integridade da comunidade em que os 

indivíduos podem se reconhecer uns aos outros como seus membros e como 

indivíduos. 

 

O modelo de democracia republicano vincula a legitimidade das leis a um 

procedimento democrático que garante uma coesão interna entre práxis de autodeterminação 

do povo e do domínio impessoal das leis. Em virtude disto, no modelo de democracia 

republicano, o direito à comunicação e à participação política são paradigmas.  

Por fim, atinente iii. à natureza do processo político (noção decorrente da distinta 

noção de status de cidadão e de direito), no modelo de democracia liberal, a política é vista 

como uma luta estratégica de posição para disposição do poder administrativo. Neste turno, a 

formação da vontade política e da opinião pública e do Parlamento deriva de uma 

concorrência de interesses de indivíduos que agem estrategicamente, cujo êxito resulta no 

número de votos (as decisões possuem a mesma estrutura que os atos eletivos dos 

participantes do mercado), ao passo que no modelo de democracia republicano, a formação de 
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opinião e vontade política não obedecem às leis do mercado, mas a estruturas de uma 

comunicação pública orientada para o entendimento.  

Após elucidar a comparação entre os modelos de democracia liberal e republicano, e 

evidenciar a preferência ao segundo modelo no específico cotejo 113 , Habermas (2002a) 

procede uma avaliação das vantagens e desvantagens do modelo republicano. É que o modelo 

de democracia republicano é fundamentado na filosofia política comunitarista (que adiante, na 

presente dissertação, será melhor analisado em comparação com o papel do direito e da 

política ante as lutas por reconhecimento). Neste modelo, Habermas (2002a, p. 284) verifica 

como 

 

vantagem o fato de ele se firmar no sentido radicalmente democrático de 

uma auto-organização da sociedade pelos cidadãos em acordo mútuo por via 

comunicativa e não remeter os fins coletivos tão somente a um ‘deal’ (uma 

negociação) entre interesses particulares opostos. Como desvantagem, 

entendo o fato de ele ser bastante idealista e tornar o processo democrático 

dependente das virtudes de cidadãos voltados ao bem comum. Pois a política 

não se constitui apenas – e nem sequer em primeira linha – de questões 

relativas ao acordo mútuo de caráter ético. O erro reside em uma condução 

estritamente ética dos discursos políticos.  

 

Segundo Habermas, embora importantes, os discursos éticos de auto-entedimento 

mútuo visam decidir sobre questões sobre a maneira que os integrantes da comunidade se 

entendem como nação, sobre a continuidade de tradições e sobre como tratam minorias ou 

grupos marginalizados. No entanto, tais discursos de identidade coletiva oriundos de 

consensos não respondem a algumas decisões de objetivos políticos relevantes, interesses e 

orientações de valor que precisam ser compensados. Tal compensação de interesses ou de 

orientação de valor é negociada por grupos, sob forma de um acordo entre partidos; e, dispõe, 

no mínimo, de uma cooperação sobre a forma pela qual o acordo é alcançado. Para Habermas, 

o acordo não decorre apenas de um discurso racional, mas depende de pressupostos e 

procedimentos especiais114115. Neste sentido, ilustra o modelo de política deliberativa (modelo 

                                                 
113 Isto porque, para Habermas (2011, p. 20-21): “o nervo do modelo liberal não consiste na autodeterminação 

democrática das pessoas que deliberam, e sim, na normatização constitucional e democrática de uma sociedade 

econômica, a qual deve garantir um bem comum apolítico, através da satisfação das expectativas de felicidades 

de pessoas privadas em condições de produzir”.  
114 Assim, segundo Habermas (2002a, p. 285): “Contudo, o estabelecimento do acordo não ocorrer sob as formas 

de um discurso racional, neutralizador do poder e capaz de excluir toda ação estratégica. Na verdade, a justiça e 

honestidade dos acordos se medem pelos pressupostos e procedimentos que precisam, eles mesmos, de uma 

justificação racional e até mesmo normativa sob o ponto de vida da justiça”. 
115 Ademais, “na linha do republicanismo, ela coloca no centro o processo político da formação da opinião e da 

vontade, sem, porém, entender a constituição do Estado de direito como algo secundário” (HABERMAS, 2011, 

p. 21).  
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de democracia procedimental) que justifica uma variedade de formas de comunicação (para 

além do mero entendimento ético) para se constituir uma vontade política na “busca de 

equilíbrio entre interesses divergentes e do estabelecimento de acordos, da checagem da 

coerência jurídica, de uma escolha de instrumentos racional e voltada a um fim específicos e 

por meio, enfim, de uma fundamentação moral.” (HABERMAS, 2002a, p. 285). Tal modelo 

de democracia procedimental, fundamenta-se nas condições de comunicação sobre qual são 

estabelecidas as deliberações do processo político capazes de alcançar resultados racionais.  

Neste contexto, Habermas apresenta o modelo de democracia procedimental, sob o 

prisma do processo de formação democrática da opinião e da vontade política. Isto porque, se 

no modelo de democracia liberal a formação ocorre pelos arranjos de interesses e se no 

modelo republicano, pelo auto-entendimento ético 116 , no modelo de democracia 

procedimental, acolhe-se elementos dos dois modelos de democracia e os integra em um 

procedimento ideal para o aconselhamento e tomada de decisões: “esse procedimento 

democrático cria uma coesão interna entre negociações, discursos de auto-entendimento e 

discursos sobre justiças, além de fundamentar a suposição de que sob tais condições se 

almejam resultados ora racionais, ora justos e honestos” (HABERMAS, 2002a, p. 286). 

Assim, a razão prática desloca-se dos direitos humanos e da eticidade de uma comunidade 

particular para as regras discursivas e as formas argumentativas de que extraem valor 

normativo na validação de ação orientada para o estabelecimento de um acordo mútuo. O 

modelo de democracia procedimental (tal qual no modelo de democracia republicano), pois, 

garante um papel especial ao processo de formação política da vontade e da opinião 

pública117, sem entretanto (ao contrário do modelo de democracia republicano), olvidar dos 

direitos fundamentais e os princípios do Estado de direito, pelo importante papel 

institucionalizador dos procedimento118119. Neste sentido, se desincumbe do cidadão a virtude 

                                                 
116 Neste sentido, “a deliberação pode se apoiar quanto ao conteúdo em um consenso a que os cidadãos chegam 

por via cultural e que se renova na rememoração ritualizada de um ato republicano de fundação” (HABERMAS, 

2002a, p. 286) 
117 “Essas comunicações destituídas de sujeito – que acontecem dentre e fora do complexo parlamentar e de suas 

corporações – formam arenas nas quais pode acontecer uma formação mais ou menos racional da opinião e da 

vontade acerca de matérias relevantes para toda a sociedade e necessitadas de regulamentação” (HABERMAS, 

2011, p. 22). 
118  Isto, pois, segundo Habermas (2011, p. 22), “como no modelo liberal, as fronteiras entre ‘Estado’ e 

‘sociedade’ são respeitadas; porém, aqui, a sociedade civil, tomada como base social de esferas públicas 

autônomas, distingue-se tanto do sistema econômico, como o da administração pública”.  
119 Desta feita, Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 51), para quem a ideia de Habermas “encontra na formação de 

uma opinião e de uma vontade compartilhadas a origem de uma participação democrática” de uma sociedade 

complexa; pois, “ela não se baseia na uniformidade de uma fonte única de formação do poder”, mas se apoia em 

uma rede difusa de comunicação. Assim, “Habermas defende que a democracia se constrói com a 

permissividade e o estímulo dessa rede de comunicação, que se forma espontaneamente, mas podem ser 
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suficiente para agir coletivamente, permite uma deliberação política por meio de 

procedimentos que devem ser cumpridos, para se agir coletivamente 120 . A formação da 

opinião desemboca em decisões eletivas institucionalizadas e em resoluções legislativas, 

mormente se verifica que o poder comunicativo é transformado em poder administrativo. 

Desta concepção de democracia procedimental, política deliberativa, conclui Habermas 

(2011, p. 24), se apoia em uma imagem de sociedade, contrária dos modelos liberal e 

republicano, “descentrada – ao lado da esfera pública política – uma arena para a percepção, a 

identificação e o tratamento de problemas de toda a sociedade”.  

De modo geral, com apoio em J. Cohen, Habermas (2011) destaca alguns postulados 

da política deliberativa: i. as deliberações devem ocorrer na forma de argumentos; ii. são 

deliberações inclusivas e públicas, pois os interessados em participar possuem iguais chances 

de acesso; iii. as deliberações são livres de coerção externa (porque regida apenas pelos 

pressupostos de comunicação e pelas regras de argumentação); iv. livre de coerção interna 

(que atentem contra a igualdade de chances de ser ouvido e de se posicionar); v. as 

deliberações se resolvem em acordos motivados121; vi. delibera-se sobre matérias de possível 

regulamentação; vii. as deliberações incluem intepretações de necessidades dos atores sociais 

e as transformações de suas preferências e enfoques políticos. Habermas (2011) ainda atenta 

que as considerações de política deliberativa de J. Cohen devem ser reforçadas e ampliadas, a 

fim de englobar a formação informal da opinião na esfera pública.      

Por fim, Habermas assenta que o modelo de democracia procedimental aponta 

consequências na compreensão da legitimação e soberania popular122. É que, ao passo que no 

                                                                                                                                                         
viabilizadas pela institucionalização de meios que favoreçam o surgimento de condições ideais para a realização 

dos seus respectivos procedimentos discursivos”.  
120  Verifica-se uma comunicação sem sujeitos: “a teoria do discurso conta com a intersubjetividade mais 

avançada presente em processos de entendimento mútuo que se cumprem, por um lado, na forma 

institucionalizada de aconselhamento em corporações parlamentares, bem como, por outro lado na rede de 

comunicações formada pela opinião pública de cunho político. Essas comunicações sem sujeito, internas e 

externas a corporações políticas e programadas para tomar decisões, formam arenas nas quais pode ocorrer a 

formação mais ou menos racional da opinião e da vontade acerca de temas relevantes para o todo social e sobre 

matérias carentes de regulamentação”. (HABERMAS, 2002a, p. 289). 
121 Destaca Habermas (2011, p. 30) que, entretanto, “as deliberações políticas têm que ser concluídas, levando 

em conta uma decisão da maioria. Devido ao seu nexo interno com uma prática deliberativa, a regra da maioria 

fortalece a suposição de que a opinião falível da maioria pode continuar valendo como base racional de uma 

prática racional até o momento em que a minoria consiga convencer a maioria do contrário”.  
122 Registre-se que no Brasil, Paulo Bonavides (2001) desenvolve uma proposta de democracia participativa 

fundada na participação dos cidadãos como condição para o sentido emancipatório da democracia, e eficácia e 

legitimidade no quadro social das relações de poder. Para tal projeto, fundamentado em uma teoria material da 

constituição, a abertura da política (que permite a realização da participação) reside na outorga de poderes 

jurisdicionais para um controle axiológico e princípiológico da legalidade: “com a democracia participativa o 

político e o jurídico se coagulam na constitucionalidade enquanto simbiose, tendo por guia e chave de sua 

aplicação a autoridade do interprete”. E nisto reside que “a nova legitimidade assenta, pois, a democracia 
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modelo de democracia republicano se supre a deficiência liberal do poder democrático para 

legitimar por meio do voto o poder político, por constituir coletivamente o poder, 

comprometendo-o programaticamente a execução de determinadas políticas públicas, o 

modelo de democracia procedimental, a partir de procedimentos e pressupostos 

comunicacionais da formação democrática da opinião e da vontade política, se racionalizam 

decisões de um governo e de uma administração vinculadas à lei. Neste sentido, “a opinião 

pública transformada em poder comunicativo segundo procedimentos democráticos não pode 

‘dominar’, mas apenas direcionar o uso do poder administrativo para determinados canais” 

(HABERMAS, 2002a, p. 290). Isto porque o  

 

âmago da política legislativa consiste precisamente numa rede de discursos e 

de negociações, a qual deve possibilitar a solução racional de questões 

pragmáticas, morais e éticas – que são precisamente os problemas 

acumulados de uma fracassada integração funcional, moral e ética da 

sociedade (HABERMAS, 2011, p. 47).   

 

O modelo de democracia procedimental, política deliberativa, representa em termos 

normativos a execução de um trabalho de reconstrutivo inaugurado na reconstrução do 

sistema de direitos e do exercício do poder político; e que, desta feita, compreende o direito 

como meio de integração social, na medida que garante uma democracia radical pela co-

originalidade entre as esferas pública e privada. A partir do material reconstruído, Habermas 

procede com a construção do paradigma procedimentalista.  

 

 

1.6 O PARADIGMA JURÍDICO PROCEDIMENTALISTA PARA CONSTRUÇÃO 

LEGÍTIMA DO DIREITO 

 

Neste subcapítulo, após reconstruir internamente e externamente o direito sob a teoria 

do discurso, Habermas apresenta a construção do paradigma123 jurídico procedimentalista124, 

                                                                                                                                                         
participativa em instrumentos ou órgãos de concretização como a Nova Hermenêutica Constitucional, 

indubitavelmente sua mais sólida coluna de sustentação e efetivação” (BONAVIDES, 2001, p. 36).   
123 Sobre a definição de paradigma, Thomas Kuhn (2009, p. 13), para quem: “considero paradigma as realizações 

científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares 

para uma comunidade de praticantes de uma ciência”. O paradigma se constitui por uma rede de adesão e 

compromisso a conceitos, metodologias, instrumentos, teorias. É importante ressaltar que Thomas Kuhn 

descredita o papel das ciências sociais o atraso do conhecimento científico, que lhes atribui um caráter pré-

paradigmático. Tal assertiva, entretanto, é contrariada por Boaventura de Souza Santos (2010, p. 71-72) que, ao 

revalorizar o papel das ciências sociais, assenta que: “a concepção humanística das ciências sociais enquanto 

agente catalisador da progressiva fusão das ciências naturais e ciências sociais coloca a pessoa, enquanto autor e 



70 

 

a fim de complementar a reconstrução dos canais de participação nos processos de decisão 

política. Cuida-se de proposta que visa superar os paradigmas do direito formal burguês e do 

Estado social. Por meio do paradigma procedimentalista, Habermas intenta não somente a 

autocompreensão das instituições sociais, mas o seu efetivo funcionamento, sob a ideia chave 

de “procedimento”125.  

O paradigma jurídico, segundo Habermas (2011), é um pano de fundo, uma série de 

determinações preestabelecidas e não discutidas para os discursos jurídicos. É que a 

formação, interpretação e aplicação do direito é procedida por meio de imagens de justiça 

dispostas na sociedade - princípios do direito126. Em outras palavras, a interpretação e a 

aplicação do direito deriva de pré-compreensões127 usualmente dominantes nas sociedades. 

Tais princípios do direito compõem o paradigma jurídico. Nesta esteira, Habermas (2011) 

                                                                                                                                                         
sujeito do mundo, no centro do conhecimento, mas, ao contrário das humanidades tradicionais, coloca o que hoje 

designamos por natureza no centro da pessoa”. Isto, pois, segundo Boaventura de Souza Santos (2010, p. 73), “o 

mundo da comunicação e por isso a lógica da existencial da pós-modernidade é promover a ‘situação 

comunicativa’ tal como Habermas concebe”.   
124 Para tanto, Habermas (2011) apresenta a seguinte estratégia: i. o resgate da materialização do direito privado, 

advinda normatização e interpretações do direito no Estado social; ii. pela análise do procedimentalismo, a partir 

da compreensão da relação do Estado social com a autonomia privada dos cidadãos, notadamente na política de 

qualificação dos cidadãos na dialética entre igualdade de direito e de fato; iii. dada a expansão do Estado e a 

problematização da divisão dos poderes, busca-se instaurar um procedimento de participação e controle 

institucional.  
125 Sobre a proposta construtivista de criação de um procedimento a partir da reconstrução para superar o direito 

formal burguês e o Estado social, Marcos Nobre e Luiz Repa (2012, p. 38): “No contexto inteiro da obra, essa 

passagem sinaliza a tentativa de construir elementos teóricos importantes para complementar a reconstrução dos 

potenciais ‘procedimentalistas’ do direito existente, articulando-os em um modelo paradigamático capaz de 

superar os outros dois. Esse recurso ‘construtivista’, limitado e subordinado ao viés reconstrutivo da obra, deve-

se, a nosso ver, justamente à ausência de pesquisas empíricas capazes de dar suficiente densidade à reconstrução 

da autocompreensão de uma comunidade de parceiros de direito no sentido pretendido por Habermas”.  
126 Sobre os princípios jurídicos, registra-se a visão de Paulo Bonavides (2007) de conversão dos princípios 

gerais do direito em princípios constitucionais no pós-positivismo, para fins de justificar a proposta de princípios 

como chave de todo um sistema normativo. Paulo Bonavides (2007) conceitua o princípio (geral do direito) 

como um axioma jurídico que inspira a ideia de justiça a partir de dedução, às normas positivas. Destaca, a partir 

de uma visão histórica, que a normatividade do princípio foi uma ideia conquistada, notadamente a partir da 

segunda metade do século XX. Desta feita, Paulo Bonavides após ilustrar a ideia de princípio nos períodos do 

jusnaturalismo, positivismo e pós-positivismo, assenta que a antiga ausência de normatividade no jusnaturalismo 

(um ideal ético-valorativo que inspirava postulados de justiça) e no positivismo (como “válvula de segurança” 

para responder questionamento sobre a completude do ordenamento jurídico, para fins de integração do direito) 

foi revertida no pós-positivismo, que apregoa a hegemonia de valores que assentam o edifício jurídico de 

sistemas constitucionais. Observa Paulo Bonavides (2007) que a positivação em seara constitucional dos 

princípios apontou em duas fases: uma programática e outra não programática, concretizadora e objetiva. Este 

caminho articula a substituição dos princípios gerais em constitucionais. E, a partir da articulação do princípio 

como decorrente do valor, dentro de uma dimensão material de constituição, justifica a posição do princípio 

como norma-chave (visto que hierarquicamente superior às regras) do sistema jurídico ancorado na Constituição. 

Assegurando, assim, a ideia de princípios gerais como princípios constitucionais para fins de auferir legitimidade 

(porque os primeiros são considerados axiomas de justiça) do sistema jurídico. 
127 Segundo Gadamer (2008), a pré-compreensão é uma compreensão antecipada que o sujeito possui sobre os 

objetos à interpretação, como o direito, por exemplo. Segundo Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 168): “no caso 

do Direito, compreender, interpretar e aplicar um princípio jurídico seria o mesmo que antecipar e desvelar, no 

caso concreto, o que é a regra jurídica desde sempre nele contida”.   
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articula que a construção do paradigma jurídico depende da autocompreensão do direito, 

como um todo, e da autocompreensão dominante da sociedade128.  

Registram-se historicamente dois paradigmas jurídicos: o do direito formal burguês e 

o do Estado social. Cuidam-se, segundo Habermas, de paradigmas que pré-compreendem uma 

ideia de sociedade capitalista industrial – e portanto, limitados à potencialidade de problemas 

jurídicos de uma particular e concreta compreensão social. Isto, pois, se o paradigma do 

direito formal burguês deriva de uma cegueira social, o paradigma do Estado social decorre 

de ausência de sensibilidade da burocracia à autodeterminação dos cidadãos.  

O paradigma do direito formal burguês 129  remonta da particular edificação de 

separação conceitual entre Estado e sociedade. À sociedade é conferido um direito privado 

para regulamentação das condutas dos particulares, delimitação deduzida do princípio da 

                                                 
128 Desta feita, o modo de percepção da realidade social é ponto de partida para a construção do paradigma 

jurídico. Neste sentido, “como assinala Habermas, esse comportamento permite o diagnóstico de problemas, 

fornecendo parâmetros para a concretização do direito, em particular dos direitos fundamentais (1997a, p. 181). 

Os paradigmas contêm ideologias ou visões de mundo que fornecem uma série de pressupostos necessários à 

interpretação concreta de direitos. Por exemplo, conceitos jurídicos como liberdade e igualdade são 

extremamente dependentes dessa discussão paradigmática” (MARTINS, 2015, p. 1-2).  
129 Segundo Paulo Bonavides (2007), o Direito Constitucional se originou do Estado Liberal, pelo triunfo liberal 

da Revolução Francesa, e para tanto, conservou durante muito tempo princípios desta forma política. A ideia 

fundamental do Estado Liberal reputa a limitação da autoridade governativa; limitação esta, tecnicamente, se 

expressada mediante a separação dos poderes e na declaração de direitos. Como o poder nesta forma de Estado 

Liberal somente poderia ser exercido na órbita específica veiculada na Constituição, o conceito de Constituição 

ficou restrito à técnica de específica organização do poder aparentemente neutra – e, neste sentido, horizontes 

como legitimidade do pensamento liberal ficavam velados. Desta forma, a Constituição nascia como uma 

tecnologia de poder neutra e de aplicabilidade universal para todas as classes. Neste contexto, atesta Paulo 

Bonavides (2007) que a Constituição Liberal apresentava duas noções: uma jurídica e formal garantidora das 

liberdades humanas; e outra política e material, que expressava o modo burguês de organização do Estado. 

Atesta o autor que, após a crise do Estado Liberal, estas noções ficaram claras e foi possível resgatar o princípio 

dos direitos humanos. Paulo Bonavides (2007) enuncia que as noções da Constituição, consignadas pelo triunfo 

político liberal, propagou-se pelo continente, alcançando a Itália. Na Itália, ainda no século XIX, a Constituição 

foi estudada e alçada a objeto de estudos do Direito Constitucional. Relata o autor que por intermédio de Guizot, 

o Direito Constitucional estabeleceu método e conteúdo, concentrando-se ao redor do texto Constitucional e de 

uma filosofia política liberal – que ditava o conteúdo da Constituição. Para tanto, o Direito Constitucional 

aspirava dar ao Estado bases permanentes de sua organização, segundo as correntes do pensamento jurídico, 

individualista e liberal, de forma eterna e imutável. Segundo Paulo Bonavides (2007), diante de uma pretensão 

racional e absoluta do Direito Constitucional, se justificou em doutrina a ideia de que o Direito Constitucional 

era distinto da Constituição. Isto, pois, à época (século XIX), prevalecia a distinção entre Estados “com 

Constituição” e Estados “sem Constituição” – ou apenas com uma “Constituição de fato”. É que para o 

pensamento liberal burguês, existiam duas modalidades de Constituição: uma verdadeira e jurídica e outra 

meramente sociológica, fática – reprovada pela consciência jurídica. Para tanto, Guizot prelecionava que a 

segunda modalidade deveria ser combatida, para se alcançar a primeira modalidade, condizente com um 

constitucionalismo legítimo. A crise do Estado Liberal despertou no Direito Constitucional uma nova 

configuração conceitual, mais jurídica que filosófica, com a neutralização dos valores aderentes às instituições. 

Desdobrou-se um constitucionalismo pautado na ideia de que Constituição aponta para uma ideia mais larga (e 

não mais como forma específica de organização dos poderes), a representar o espelho real de toda organização 

política. Assim, neste segundo momento, as regras fundamentais de estruturação, funcionamento e organização 

do poder, não importa o regime político, nem a forma de distribuição da competência aos poderes estabelecidos, 

são, por consequente, a matéria do Direito Constitucional – neste sentido, todo Estado ou toda sociedade 

politicamente organizada possui uma Constituição ou um Direito Constitucional. Nesta visão última, o Direito 

Constitucional é tanto técnica de poder, como técnica de liberdade.  
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liberdade jurídica, que garante status negativo do Estado. O direito público subordina a 

atuação do Estado autoritário. No paradigma do direito formal burguês, o direito privado 

possuía a centralidade no ordenamento jurídico. Diante deste quadro paradigmático, a 

materialização do direito privado, por outro lado, foi instaurada na perspectiva da 

interferência do Estado na sociedade, em virtude da necessidade de cumprimento de deveres 

de proteção social. A liberdade econômica causara prejuízos ao ideal de igualdade. Neste 

sentido, a justificativa da interferência é de precedência do direito constitucional sobre o 

privado, de modo a romper com a garantia de liberdade jurídica. Com a materialização do 

direito privado, são prescritas normas cogentes de matérias caras ao paradigma do Estado 

social. E, neste contexto do Estado social, o direito privado, além de garantir a 

autodeterminação individual, garantiria com a intervenção estatal, a justiça social. Na 

substituição do paradigma do direito formal burguês para o Estado social, a autonomia 

privada tem sentido modificado; tendo, pois, a liberdade individual espaço reduzido, em favor 

do direito geral de igualdade.  

Desta feita, Habermas (2011) atenta que a implantação do paradigma do Estado social 

resultou em dois desdobramentos: i. surgem uma imagem de sociedade complexa e funcional, 

na qual os indivíduos assumem a posição clientes de benefícios, e, portanto, perdem a 

autonomia de definir seu próprio destino para operações sistêmicas; ii. há uma expectativa 

que os destinos dos indivíduos sejam controlados normativamente por um Estado social 

interventivo. Neste contexto, Habermas (2011, p. 144) assenta:  

 

na linha do pensamento liberal, os sujeitos do direito privado, no quadro de 

suas liberdades distribuídas de modo igual, só encontravam um limite nas 

contingências da situação natural da sociedade; agora, porém, eles se 

chocam com os projetos paternalistas de uma vontade política superior, que 

domina essas contingências sociais através da regulação e da organização 

social, a fim de garantir a repartição igual das liberdades de ação subjetivas. 

O paternalismo do Estado social suscitou uma questão inquietante: será que 

o novo paradigma é compatível com o princípio da liberdade jurídica?   

 

No entanto, Habermas (2011) observa os paradigmas do direito formal burguês e do 

Estado social compartilham de uma imagem de sociedade produtivista, apoiada no 

capitalismo industrial; para cujo embate deflagra ou a destruição da autonomia privada ou o 

aniquilamento da justiça social. Em ambos os paradigmas, entretanto, rompe-se com o nexo 

entre as autonomias pública e privada; e seu sentido democrático é perdido, pois a co-

originalidade das autonomias ocorre na medida em que os destinatários do direito se sentem 

autores do direito. É que somente com a garantia de autonomia privada, é possível conceber 
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uma autonomia pública; e desta feita, se realizar uma autonomia política para construção 

legítima do direito. Neste circulo,  

 

o direito legítimo se reproduz no fluxo do poder regulado pelo Estado de 

direito, que se alimenta das comunicações de uma esfera pública política não 

transmitida por herança e enraizada nos núcleos privados do mundo da vida 

através de instituições da sociedade civil. Tal concepção de sociedade faz 

com que o fardo das expectativas normativas se desloque do nível das 

qualidades, competências e espaços da ação de atores, para o nível das 

formas de comunicação, no qual se desenrola o jogo da formação informal e 

não institucionalizada da opinião e da vontade. O jogo de gangorra entre os 

sujeitos de ação privados e estatais é substituído pelas formas de 

comunicação mais ou menos intactas das esferas privadas e públicas do 

mundo da vida, de um lado, e pelo sistema político, de outro lado 

(HABERMAS, 2011, p. 146).  

 

Para Habermas (2011), como a legitimidade da ordem jurídica é garantida pela co-

originalidade das esferas pública e privada, e esta somente é possível graças a fluxos de 

comunicação, a legitimidade do direito, através de seu paradigma, deve garantir os fluxos de 

comunicação para o exercício da autônima 130 . Desta forma, Habermas busca um novo 

paradigma do direito. 

Habermas apresenta, desta feita, o paradigma procedimentalista como saída para o 

Estado social, sem, no entanto, representar um retorno ao neoliberalismo: como proteção da 

autonomia privada, sem a interrupção da justiça social. Busca Habermas (2011) “domesticar” 

o sistema econômico capitalista, transformando-o democraticamente no poder político, sob os 

pontos de eficácia e legitimidade (retroligação do poder comunicativo e imunização do poder 

ilegítimo)131132. Isto, pois, o paradigma procedimental não prevê uma ideia concreta e fechada 

                                                 
130 “uma ordem jurídica é legítima na medida em que assegura a autonomia privada e a autonomia cidadã de seus 

membros, pois ambas são co-originárias; ao mesmo tempo, porém, ela deve sua legitimidade a formas de 

comunicação nas quais essa autonomia pode manifestar-se e comprovar-se. A chave da visão procedimental do 

direito consiste nisso. Uma vez que a garantia da autonomia privada através do direito formal se revelou 

insuficiente e dado que a regulação social através do direito, ao invés de reconstituir a autonomia privada, se 

transformou numa ameaça para ela, só resta como saída tematizar o nexo existente entre formas de comunicação 

que, ao emergirem, garantem a autonomia pública e a privada” (HABERMAS, 2011, p. 147).  
131 Neste contexto, a fim de superar a questão do paternalismo, Habermas (2011) apresenta a proposta de 

efetivação dos direitos sociais pela procedimentalização de Häberle. Destaca que, para Häberle, a efetivação do 

direito social dependeria de uma política compensatória de proteção jurídica para expansão do conhecimento do 

direito, percepção e articulação pelos clientes do Estado social: uma “coletivização da imposição do direito”. 

Para tanto, Häberle, segundo Habermas, intentaria a formação de um engajamento organizado, mediante um 

status ativo; por este motivo, haveria a ampliação da participação no processo. No entanto, a “proposta, 

destinada a corrigir a teoria de Jellinek relativa ao status jurídico, chama a atenção para o nexo interno entre a 

autonomia privada e pública, porém sobrecarrega o direito processual, transformando-o no substituto de uma 

teoria da democracia” (HABERMAS, 2011, p. 150). Se buscou retirar ou reduzir o poder de criação/aplicação do 

direito das instâncias estatais pela via da expansão das ações processuais – ou pela delegação de competências 

diretas (Wiethölter, Jeorges e Grüggemeier), sem entretanto, assegurar as autonomias pública e privada.  
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de sociedade; pois, “exige que as instituições jurídicas se mantenham reflexivamente abertas 

às novas percepções da realidade social geradas nos processos deliberativos de formação da 

consciência e da vontade” (SILVA; MELO, 2012, p. 157). E, como tal, a forma jurídica não é 

previamente configurada para responder a proposta de sociedade, uma vez que o paradigma 

procedimentalista articula o desbloqueio de canais de normatização com o processo de 

decisões públicas, racionalmente motivadas; de modo que o exercício do poder político seja 

vinculado a garantir a co-originalidade das esferas pública e privada (SILVA; MELO, 2012). 

Nos termos da teoria do discurso, Habermas (2011) destaca que é preciso garantir um 

sentido de igualdade na produção/aplicação do direito, segundo a co-originalidade das 

autonomias público e privada133. Isto porque se ao passo a liberdade jurídica pode gerar 

desigualdades (das quais, o Estado social permite compensá-la pela oferta de igualdade de 

chances); todavia, as medidas de igualdade de fato somente são atingidas à custa da redução 

da autonomia privada dos presumíveis beneficiários (HABERMAS, 2011). Disto, Habermas 

(2011) aponta que a garantia das autonomias pública e privada impõe que os critérios de 

                                                                                                                                                         
132 Em capítulo sobre a “Filosofia processual do direito e teoria da constituição” na obra “Filosofia do direito”, 

Willis Santiago Guerra Filho (2002) resgata novas releituras ao problema procedimental do direito – que não 

deve ter como prioridade a questão de mera técnica de realização do direito material. Elenca que no final dos 

anos 1960 e início dos anos 1970 houve uma renovação dos estudos do direito processual para quando se 

enfatizou a origem constitucional dos institutos processuais básicos – até o ponto de se considerar o direito 

processual como uma espécie de direito constitucional aplicado. Entretanto, tais análises se focaram a promover 

esforços de adaptação da dogmática processual às exigências constitucionais, notadamente à coerência com o 

devido processo legal. Restou, pois, inalterada a reformulação no modo de conceber o processo, de estruturá-lo 

como de acordo com os imperativos de um Estado de Direito Social e Democrático. Desta forma, Willis Guerra 

(2002) pretende – não tanto, no aprofundamento da relação do processo com a Constituição – promover um 

duplo processo de: uma materialização do direito processual, ao condicioná-lo às determinações constitucionais; 

e uma procendimentalização do direito material, à medida que o processo se mostre indispensável para a 

realização da Constituição, e, às leis ordinárias. Assim, o autor concebe a natureza da Constituição como de uma 

lei processual (também). Isto porque, todo o aspecto organizatório – distribuição de competência e poderes entre 

os entes – reveste-se de caráter processual. Segundo Willis Santiago Guerra Filho (2002), o vínculo entre 

Constituição e processo decorre de um movimento histórico pós-moderno que justifica a legitimidade do direito 

no controle da forma de atuação da autoridade política (legislativo, administrador e juiz), lastrada em um 

procedimento racional e no respeito ao sujeito. Destaca que a Constituição fornece valores fundamentais sobre 

os quais as decisões políticas serão conformadas, pela intermediação de procedimentos (também enriquecidos 

com estes valores). Aponta Willis Santiago Guerra Filho (2002) que importante passo para a compreensão desta 

procedimentalização do direito e desenvolvimento é refletir sobre o procedimento a ser adotado e, para tanto, 

alcançar decisões harmônicas de interesses individuais e coletivos, com base no princípio da proporcionalidade. 

O princípio da proporcionalidade, na ideia de procedimentalização do direito, ganha destaque. Willis Santiago 

Guerra Filho (2002) considera que o princípio da proporcionalidade ganha amplitude pela consideração de que o 

problema principal a ser resolvido com a adoção de um regime constitucional pelo Estado é o relacionamento 

harmônico entre este e a comunidade submetida e os indivíduos que a compõem. Desta feita, a 

procedimentalização do direito, pelo viés Constitucional, implica a aplicação do princípio da proporcionalidade 

nos procedimentos políticos decisórios, e assim, garantir (e legitimar) as formas de participação suficiente aos 

diversos pontos de vista da questão a ser tratada.  
133 “Por isto, é preciso decidir caso a caso, se e em que condições o tratamento jurídico igual das pessoas, privada 

e publicamente autônomas, exige uma equiparação fática. O paradigma jurídico procedimentalista coloca em 

relevo esse duplo aspecto da relação normativa entre igualdade de direitos e de fato, de um lado, e a autonomia 

privada e pública, de outro – e caracteriza as arenas nas quais deve desenrolar-se discursivamente a disputa 

política acerca dos critérios controversos da igualdade de tratamento, sempre que se pretende que o fluxo do 

poder do sistema político siga na direção do Estado de direito” (HABERMAS, 2011, p. 154). 
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discriminação de igualdade fática devam ser debatidos publicamente. Deve-se discutir a 

definição adequada das diferenças entre experiências e de situações de vida. Afinal, as 

“construções sociais têm que ser formadas de modo consciente; elas necessitam de uma 

articulação dos pontos de vistas relativos à comparação e à fundamentação dos aspectos 

relevantes, a serem desenvolvidas pelos próprios afetados em discursos públicos” 

(HABERMAS, 2011, p. 167)134.  

Neste contexto, Habermas (2011) atesta que é na luta concreta por reconhecimento, 

motivada pelo sofrimento e pela indignação contra o desprezo que produz as condições 

discursivas para a formação do direito legítimo; trata-se de luta que não deve ser 

simplesmente delegada para o Poder legislativo, Judiciário ou Executivo135. De modo que é 

no discurso público que a luta por reconhecimento ganha sentido, quando os atingidos pela 

política de igualdade participam do debate, contribuindo para a formação de diferenças e 

critérios136.  

Na crítica de Habermas (2011), o quadro institucional atual do Estado de direito 

(caracterizado pela ampliação do Poder administrativo, inflação normativa e abuso de 

conceitos jurídicos indeterminados) resultou no problema institucional de carência de 

sensibilidade para avaliar (ou ponderar sobre a produção de) riscos, seja pela ciência ou pela 

técnica de uma burocracia especializadas. No paradigma procedimental, entretanto, a teoria 

do direito (que constrói os princípios do sistema jurídico, interpretando-os a partir da 

totalidade do ordenamento), fundada no discurso, compreende o Estado democrático de 

direito como instituição que garante processos e pressupostos comunicacionais que permitem 

                                                 
134 No exemplo de política social feminista, usado como parâmetro por Habermas para auferir intuições sobre o 

paradigma procedimentalista: “obsevando a luta pela igualdade das mulheres e a mudança de compreensão 

paradigmática de programas jurídicos correspondentes, é possível concluir que não se pode formular 

adequadamente os direitos subjetivos destinados a garantir também às mulheres uma configuração privada 

autônoma da vida, se antes não forem articulados e bem fundamentados aspectos relevantes para o tratamento 

igual ou diferente” (HABERMAS, 2011, p. 168).  
135 Desta forma, Habermas (2011, p. 168): “As condições concretas de reconhecimento, seladas por uma ordem 

jurídica legítima, resultam sempre de uma ‘luta por reconhecimento’; e essa luta é motivada pelo sofrimento e 

pela indignação contra um desprezo concreto. A. Honneth mostra que é necessário articular experiências que 

resultam de atentados à dignidade humana para conferir credibilidade aos aspectos sob os quais, no respectivo 

contexto, aquilo que é igual tem que ser tratado de modo igual e aquilo que é diferente tem que ser tratado de 

modo diferente. Essa disputa pela interpretação não pode ser delegada aos juízes e funcionários, nem mesmo ao 

legislador político”.  
136 A partir do feminismo, Habermas (2011, p. 168) observou que: “a classificação dos papeis dos sexos e das 

diferenças que dependem do sexo repousa sobre camadas elementares da autocompreensão cultural de uma 

sociedade. O feminismo radical trouxe à tona o caráter falível, basicamente questionável deste 

autoentendimento. Por isso, as diferentes interpretações da identidade dos sexos e das suas relações mútuas têm 

que submeter-se à discussão pública. No entanto, as vanguardas feministas não detém o monopólio das 

definições. Tanto as porta-vozes, como os intelectuais em geral, só podem estar seguros de não estarem 

prejulgando nada nem tutelando ninguém, quanto todos os atingidos tiverem a chance efetiva de levantar a sua 

voz e de exigir direitos a partir de experiências concretas de lesão da integridade, de desfavorecimento e de 

opressão”.   



76 

 

o exercício de autonomia política e criação legítima do direito, sob a formação discursiva da 

opinião e da vontade. A teoria social do paradigma procedimental (que dá sentido à teoria 

jurídica), desta feita, é a teoria da sociedade fundada na comunicação que “entende o sistema 

político estruturado conforme o Estado de direito como um sistema de ação entre outros” 

(HABERMAS, 2011, p. 181)137138.  

Assim, Habermas – de posse de um paradigma procedimental que não defende 

previamente um ideal de sociedade ou de vida boa – sugere reformar instituições que para 

permitir a expansão dos espaços de participação e de deliberação política139; de modo a 

superar uma esfera pública meramente jurídica (cultura de especialistas). Neste sentido, o 

paradigma procedimentalista (HABERMAS 2011) construído intenta reformar instituições 

estatais: i. na seara do poder legislativo, de normatização, busca-se proteger as condições do 

processo democrático, e, neste contexto, a legislação deve estar aberta para receber 

contribuições dos cidadãos que participam das decisões políticas, que articulam interesses 

violados e colaboram na formação de critérios para o tratamento igualitário; ii. isto, porque, 

no espaço de aplicação do direito – até mesmo para a incidência clara da lei - os discursos de 

fundamentação 140  permitem desvelar as definições e os critérios da autoderminação 

democrática141; iii. ao passo que no Poder administrativo, deve-se abrir para discursos de 

                                                 
137 “Este pode compensar os eventuais problemas de integração na sociedade globalizada, colocando a formação 

institucionalizada da opinião e da vontade em contato com comunicações públicas informais, pois está inserido 

nos contextos de um mundo da vida através de uma esfera pública ancorada numa sociedade civil” 

(HABERMAS, 2011, p. 181).  
138  É que para Habermas, a teoria tradicional, por si, “não tem o papel de determinar qualquer um dos 

componentes que constituem um paradigma jurídico, seja a compreensão social a orientar os raciocínios 

jurídicos, seja o tipo regulatório a ser aplicado a cada caso” (SILVA; MELO, 2012, p. 161). Desta feita, atestam 

Felipe Gonçalves Silva e Rúrion Melo (2012, p. 161) que: “o papel reconstrutivo do paradigma procedimental 

explicita, antes, uma dependência procedimentalmente produzida entre os paradigmas do direito. Com isso, 

evidencia-se um primado político na justificação da validade dos paradigmas: nenhuma das autocompreensões 

jurídicas pode ser legitimada caso não seja reconduzida à autodeterminação democrática dos próprios cidadãos”. 

Logo, conclui Habermas que a defesa de um paradigma jurídico não pode substituir as práticas discursivas de 

autodeterminação democrática.  
139 Neste sentido, Luiz Moreira (2004, p. 167), ao responder que a conversão do princípio do discurso em 

princípio da democracia depende da institucionalização jurídica, destaca que, trata-se de “conditio sine qua non 

ao procedimento de institucionalização do princípio do discurso, as categorias que proporcionam a compreensão 

de que o Direito emana do povo, uma vez que somente assim pode o cidadão tomar lugar na comunidade 

jurídica”.  
140 Como adiante se esclarecerá, Habermas para justificar uma separação de poderes estatais, a partir do discurso, 

faz uso da teoria da argumentação no direito e na moral de Klaus Günther, para qual, a distinção de discursos no 

Legislativo, de justificação e na Jurisdição, de aplicação.  Desta feita, no discurso de justificação, sob o critério 

da generalização das pretensões assumidas, busca-se garantir a validade na formação de uma norma; ao passo 

que no discurso de aplicação, procura-se garantir a efetividade dos padrões de conduta, em um mister de 

concreção (GÜNTHER, 2011).  
141 Para Habermas (2011, p. 183): “O fardo desta legitimação suplementar poderia ser assumido pela obrigação 

de apresentar justificações perante um fórum judiciário crítico. Isso seria possível através da institucionalização 

de uma esfera pública jurídica capaz de ultrapassar a atual cultua de especialistas e suficientemente sensível para 

transformar as decisões problemáticas em foco de controvérsia públicas”.  
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fundamentação e aplicação que extrapolem o quadro técnico profissional da burocracia - isto 

porque para a proteção individual é preciso cautela: como a extensão de cláusulas restritivas, 

dinamização de direitos sociais, proteção de direitos coletivos142. Por fim, Habermas aponta 

que cabe ao Estado – porque precisa ter condições de captar interesses públicos, ainda que 

discorridos em esfera não oficial – cultivar esferas públicas autônomas e incentivar a 

participação dos cidadãos no processo político.  

Logo, o paradigma procedimentalista do direito pretende manter a complexidade 

social, “através de uma contrarregulação, a fim de estabilizar a tensão que se instaura entre 

facticidade e validade” (HABERMAS, 2011, p. 189). Afinal, pela legitimidade do direito é 

possível preservar uma solidariedade social (incentivada por práticas de autodeterminação 

comunicativa) – até porque o paradigma procedimental não antecipa um ideal de sociedade ou 

determina uma visão boa de vida ou uma opção política. O paradigma procedimentalista é, 

portanto, formal; ou seja, tem o objetivo de defender (e somente) as condições do processo 

democrático (SILVA; MELO, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 “O paradigma procedimental do direito orienta o olhar do legislador para as condições de mobilização do 

direito. Quando a diferenciação social é grande e há ruptura entre o nível de conhecimento e a consciência de 

grupos virtualmente ameaçados, impõem-se medidas que podem ‘capacitar os indivíduos a formas interesses, a 

tematizá-los na comunidade e introduzi-los no processo de decisão do Estado’” (HABERMAS, 2011, p. 185).   
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2 O PAPEL E O FUNDAMENTO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

  

 

Apresentado o contexto e os conceitos que integram o marco teórico da presente 

dissertação, demarcado pela teoria do direito e democracia de Jürgen Habermas, foi possível 

compreender as raízes críticas da proposta reconstrutiva de uma democracia radical. Para 

tanto, o direito, interpretado pela teoria do discurso, assume um protagonismo; é visto como 

medium para integração social em sociedades complexas e pós-tradicionais.  

Em seu trabalho reconstrutivo, Habermas observou que a legitimidade para a 

formação do sistema de direitos e para a produção do direito é determinada na medida em que 

os destinatários do direito se sentem como autores do direito; ou seja, somente quando é 

garantida a co-originalidade das autonomias pública e privada, é possível a formação de uma 

opinião e vontade política apta a construir de forma legítima o direito. Habermas, portanto, 

observa a intima relação entre direito e democracia, em sua modalidade deliberativa, como 

caminho emancipatório. Desta reconstrução, e a fim de superar os paradigmas do direito 

formal burguês e do Estado social, Habermas constrói, de forma complementar, o paradigma 

jurídico procedimentalista; proposta formal, estruturada para garantir as condições do 

processo democrático.  

Neste contexto teórico, Habermas torna claro que o problema prático do exercício da 

democracia a ser resolvido no Estado de direito é o de desenvolver de modo emancipatório os 

canais de participação nos processos de decisão política. Na presente dissertação, se busca 

resolver a problemática da inclusão nos debates institucionais realizados na Jurisdição 

constitucional, em especial, no procedimentos jurídicos de difícil acesso que decidem sobre o 

controle abstrato de constitucionalidade (ADI, ADC e ADO). Diante disto, uma vez 

apresentado o marco teórico do direito e da democracia, serão examinados, no contexto da 

teoria do discurso, o papel e o fundamento da jurisdição constitucional – pano de fundo da 

problemática da presente dissertação. No presente capítulo será introduzida a questão de 

separação dos poderes, ideia basilar da concepção de Estado de direito, com o propósito de 

recuperar o argumento de Habermas de discurso jurídico. Ao depois, serão analisadas diversas 

propostas de Jurisdição constitucional, e em contraposto as propostas liberal e republicana de 

democracia. E assim, após apresentação conceitual, será desenvolvido o papel emancipatório 

da Jurisdição constitucional procedimental.  
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2.1 DA DIVISÃO DOS PODERES E O DISCURSO JURÍDICO 

 

A exposição das controvérsias teóricas sobre a legitimidade e o papel da Jurisdição 

constitucional antecede uma questão de fundo teórica basilar da concepção de Estado de 

direito: a divisão dos poderes. Cuida-se de marco teórico institucionalizado pelas revoluções 

burguesas que permitiu racionalizar a submissão do poder público à lei. Através do ideário da 

divisão dos poderes, os teóricos pretenderam eliminar o arbítrio do exercício do poder143.  

Modernamente, a teoria do Estado e do direito propõem criação de três poderes 

(funções) 144  a serem exercidos pelo Estado moderno por órgãos distintos: legislativo, 

executivo e judiciário. Cada órgão (legislativo, executivo e judiciário) desempenha funções145 

típicas, predominantes – não as desempenhando de maneira exclusiva (FRANÇA, 2000) – e 

segundo um sistema de controle de freio e contrapesos. Desta forma, de um modo geral, cabe 

ao Poder legislativo criar o direito positivo, através de normas gerais e abstratas destinadas a 

regular as relações jurídicas entre os atores sociais; ao passo que aos Poderes executivo e 

judiciário cabem concretizar as normas gerais e abstratas: o judiciário, concretiza a norma 

após rompida a inércia do órgão jurisdicional, a fim de compor conflitos entre atores sociais; 

o executivo concretiza a norma geral para determinar e formar situações jurídicas individuais, 

após um processo de decisão (FRANÇA, 2000).  

Na reconstrução do Estado de direito, Habermas articula a separação dos poderes 

(funções) sob a teoria do discurso, a fim de reafirmar a proposta de democracia radical. 

Nestes termos, evidencia que a função legislativa é responsável pela fundamentação e 

aprovação de normas gerais; a função administrativa implementa leis que dependem de 

execução; e a função jurisdicional soluciona conflitos aplicando a lei. Em especial, destaca 

                                                 
143  Destaca Gomes Canotilho (2003) que dado o fundamento na ideia de Estado de direito - ancorada na 

ordenação do poder e na formação de um status jurídico dos indivíduos nos direitos fundamentais – a divisão dos 

poderes registra duas dimensões complementares: i. a “divisão” como forma de controle e limite do poder; ii. a 

“divisão” como ordenação e organização das funções estatais, de modo a construir decisões funcionalmente 

eficazes.  
144 Para questões de terminologia, a teoria do Estado compreende que a expressão “tripartição dos poderes”, 

significa “tripartição de funções”; isto porque o poder estatal é uno, e como tal, não poderia ser dividido; o que 

se distingue são as funções desempenhadas pelos órgãos do Estado (TEMER, 1987).  
145 Para Hans Kelsen (2000, p. 386), a ideia de que três poderes significam três funções deve ser combatida, pois 

“não há três, mas duas funções básicas do Estado: a criação e a aplicação do Direito, e essas funções são infra e 

supra-ordenadas. Além disso, não é possível definir fronteiras separando essas funções entre si, já que a 

distinção entre criação e aplicação de Direito – subjacente ao dualismo de poder legislativo e executivo (no 

sentido mais amplo) – tem apenas um caráter relativo, a maioria dos atos do Estado sendo, ao mesmo tempo, 

atos criadores e aplicadores de Direito. É impossível atribuir a criação de Direito a um órgão e a sua aplicação 

(execução) a outro, de modo tão exclusivo que nenhum órgão venha a cumprir simultaneamente ambas as 

funções. É dificilmente possível e, de qualquer modo, indesejável, até mesmo que se reserve a legislação – que é 

apenas um tipo de criação de Direito – a um ‘corpo separado de funcionários’ e se excluam todos os outros 

órgãos dessa função”.  
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Habermas (2012a) que a jurisdição, ao decidir o que é e o que não é direito, sob um viés 

normativo, define o direito vigente – pois estabiliza expectativas concretas de 

comportamentos; e a administração pública, na medida em que realiza os fins coletivos 

através de políticas públicas, confere ao direito vigente um sentido teleológico. Desta feita, 

segundo Habermas (2012a, p. 239), a divisão de poderes (funções), pelo critério da teoria do 

discurso, é fundada na lógica da argumentação: “a separação entre as competências de 

instâncias que fazem as leis, que as aplicam e que as executam, resulta da distribuição das 

possibilidades de lançar mão de diferentes tipos de argumentos e da subordinação de formas 

de comunicação correspondentes”. 146  

Para Habermas, o legislador possui poder limitado à formação da vontade política, e 

para tanto, dispõe de discursos de fundamentação para a construção do direito. A Jurisdição e 

a Administração pública, noutro passo, não podem dispor arbitrariamente dos argumentos de 

fundamentação inscritos nas normas legais. No entanto, destaca que a Jurisdição ao aplicar 

discursivamente a norma legal, deve decidir por meio de argumentos convincentes e coerentes 

com a totalidade do sistema jurídico; e, por sua vez, a Administração pública – que não 

reconstrói os argumentos normativos, como assim o faz a Jurisdição - deve compreender os 

fins coletivos das normas como premissas que limitam a racionalidade pragmática da 

atividade administrativa - que, ao seu turno, autoriza a autoridade administrativa a escolher 

tecnologias e estratégias de ação (HABERMAS, 2012a).  

Para fins de articular a divisão de trabalhos argumentativos entre a legislação e a 

jurisdição, Habermas utiliza da distinção de discursos de fundamentação da norma e de 

aplicação da norma de Klaus Günther. No contexto da legislação, Habermas assenta que 

normatização, formação da norma, decorre de discursos de fundamentação. Cuida-se de 

discursos de justificação que conferem à norma jurídica então formulada uma validade 

(HABERMAS, 2012a). A validade da norma, exposta no discurso de fundamentação, é 

determinada pela observância do teste de universalidade (“versão fraca de ‘U’”), pelo qual 

“uma norma é valida se as consequências e os efeitos colaterais de sua observância puderem 

ser aceitos por todos, sob as mesmas circunstâncias, conforme os interesses de cada um, 

individualmente” (GÜNTHER, 2011, p. 30). Nos discursos de fundamentação, por outro lado, 

os argumentos não fazem referência à situação concreta adequada a aplicação do direito. É 

que os discursos de fundamentação cuidam de desenvolver, formular juízos hipotéticos. Desta 

                                                 
146 Neste contexto, Habermas apresenta uma defesa da centralidade teórica do Poder legislativo, pois este é 

historicamente a instituição mais próxima da esfera pública. Ricardo Tinoco de Góes (2013) atenta que a 

centralidade do Poder legislativo na teoria habermasiana ainda deriva da noção de poder administrativo, que para 

fins de legitimidade deve ser transformado pelo poder comunicativo próprio da esfera pública.  
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feita, Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 131): “na teoria de Günther, neste particular abraçada 

expressamente por Habermas, a validade da norma decorre de um juízo que necessariamente 

se forma sob circunstâncias que embora presumíveis, são ainda hipotéticas”. E, por isto, 

“Habermas irá reconhecer no Parlamento como o espaço institucional adequado ao 

desenvolvimento efetivo de discursos que, empreendidos junto à esfera pública, possam dar 

origem a uma normatividade jurídica dotada de validade”.  

Noutro passo, Habermas (2012a) observa que diferentemente do legislativo, o discurso 

utilizado pelo Judiciário é discurso de aplicação. Neste particular, é preciso apresentar 

algumas considerações. Isto porque o problema da aplicação do direito é mais uma das 

questões reconstrutivas que Habermas intenta resolver. Busca responder a questão de como o 

sistema de direitos e princípios do Estado de direito podem ser realizados de forma legítima 

na sociedade complexa. Nestes termos, Habermas (2012a) pretende averiguar a tensão entre a 

facticidade e a validade do direito147, pela tensão da jurisdição na realização (aplicação) do 

direito fundada entre o princípio da segurança jurídica (implementação das expectativas de 

comportamentos sancionadas pelo Estado) e a pretensão de tomar decisões corretas 

(racionalidade)148149 – ou seja, as decisões judiciais, para atender à legitimidade do direito, 

                                                 
147 Habermas (2012a) discute a questão da indeterminação do discurso jurídico, primeiro, apresentando quatro 

propostas de racionalização da jurisdição; para ao final – após a especial crítica solipsista da proposta 

reconstrutiva da racionalidade do direito de Dworkin – apresentar uma teoria intersubjetivista da realização do 

direito.   
148  Habermas (2012a) apresenta três propostas de racionalidade, antes de apresentar a crítica da 

discricionariedade judicial de Dworkin: i. hermenêutica jurídica, enfrenta a operação de subsunção, dada a 

problemática de que a norma jurídica abrange seletivamente uma complexidade social, resolvendo no processo 

circular de interpretação, a questão da racionalidade da decisão pela inserção do juízo decisório no contexto ético 

da tradição (topoi). No entanto, a circularidade do processo de interpretação, dirigida por princípios 

comprovados pela tradição histórica, depende da interpretação de um ethos dominantes, e aquilo que “vale como 

topos comprovado historicamente é, para o outro, pura ideologia ou preconceito” (HABERMAS, 2012a, p. 248); 

ii. realismo, que defende que o processo de decisão judicial é determinado por influências externas, e, para tanto, 

estudos empíricos dos interesses, processos de socialização, pertença, personalidades, tradição e ideologia 

podem promover uma antecipação da decisão que realiza-se para além da lógica jurídica. No entanto, o 

pressuposto de coerência da decisão judicial é deixado de lado, e, assim, a segurança jurídica é perdida, por não 

se distinguir mais direito e política. Entretanto, “os realistas não conseguem explicar como é possível combinar a 

capacidade funcional do sistema jurídico com a consciência dos especialistas participantes” (HABERMAS, 

2012a, p. 250); iii. positivismo, que busca concentrar os processos de decisão à função de estabilização de 

expectativas, furtando do fundamento das tradições éticas, como critério de legitimação. Desta feita, a 

racionalidade deriva da outorga de competência e na coerência com o ordenamento, de modo que a correção é 

esquecida, visto que “essa posição pressupõe que a cultura ofereça critérios para associar regras a fatos, bem 

como para decidir quais normas pertencem ao direito vigente de tal modo que se possam fazer subsunções 

unívocas segundo uma regra fundamental” (LUCHI, 2007, p. 161) 
149  Por sua vez, Dworkin critica as três propostas (realismo, hermenêutica jurídica e positivismo) de 

racionalidade das decisões judiciais (HABERMAS, 2012a). Para tanto, Dworkin se apoia na assertiva de que os 

direitos possuem tanto validade positiva como realizam a justiça. Deste modo, propõe que os direitos são 

reconduzidos a uma norma fundamental de origem moral (e acessível por uma razão prática) que exige a mesma 

consideração e o igual respeito por cada um. Neste sentido, apoia que o direito positivo incorpora disposições 

morais. Dworkin se opõe à tese de neutralidade e de sistema jurídico autônomo, fechado, dos positivos; pois 

entende que os princípios jurídicos que compõem o sistema jurídico positivo impõem um processo de 
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devem satisfazer as condições de aceitação racional e serem consistentes com a ordem 

jurídica vigente. Isto, pois, o direito moderno é composto por regras e princípios – estes, 

indeterminados e válidos prima facie. A validade prima facie de uma norma significa que “ela 

fundamenta um juízo singular, que pode pretender ser correto. Que uma norma valha prima 

facie significa apenas que ela foi fundamentada de modo imparcial” (HABERMAS, 2012a, p. 

270). No entanto, a validade de uma norma não garante, por si, a justiça na aplicação.  

Nos discurso de aplicação, busca-se: i. descrever precisamente a situação concreta; ii. 

analisar a situação, comparando-a com as diversas normas jurídicas válidas; iii. escolher a 

norma adequada, cujas características fazem reformar à situação concreta; iv. e, ao final, 

comparar a norma relacionada com as demais, segundo um juízo de coerência (GÓES, 2013). 

Na aplicação da norma pela jurisdição, Habermas – com apoio em Klaus Günther - verifica 

um liame argumentativo com a fundamentação normativa; e, para tanto, a argumentação na 

aplicação ocorre segundo o princípio da coerência, no qual busca-se adequar a “norma à 

situação concreta, consideradas as características objetivas do caso sujeito à aplicação” 

(GÓES, 2013, p. 135)150151. A validade do juízo de aplicação deriva da imparcialidade na 

                                                                                                                                                         
justificação aberto. Desta feita, desenvolve métodos para o controle da discricionariedade judicial, pela 

interpretação construtivista, na qual se realiza uma jurisprudência discursiva (de reconstrução do direito) que 

integra (conceito) o reconhecimento de cada parceiro do direito igual consideração e respeito. Segundo 

Habermas (2012a), Dworkin confia o trabalho reconstrutivo das tradições e da história institucional crítica do 

direito no processo de decisão judicial na figura metafórica do juiz Hércules: “a teoria do juiz Hércules 

reconcilia as decisões racionalmente reconstruídas do passado com a pretensão à aceitabilidade racional no 

presente, ou seja, reconcilia a história com a justiça” (HABERMAS, 2012a, p. 264). Entretanto, Habermas 

(2012a, p. 277) destaca que o projeto do juiz Hércules é solipsista, pois tem como condição de legitimidade um 

juiz “altamente qualificado, seja por seus conhecimentos e habilidades profissionais, seja por suas virtudes 

pessoais a representar os cidadãos e a garantir, interinamente, a integridade da comunidade jurídica”. Isto 

porque, na sociedade complexa, como a legitimidade do direito deriva de um agir comunicativo; é preciso 

ampliar as condições de reconhecimento, pela expansão da prática argumentativa, que exige dos participantes a 

assunção da perspectiva do outro.  
150  Continua Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 135): “a análise dessas características que envolvem 

especificamente o caso concreto assume igual consideração, tanto procedimental como discursiva. Implica na 

produção de outro tipo de discurso, devotado à aplicação de quaisquer das normas consideradas 

pressupostamente válidas, mas consoante um juízo de adequação, realizado sempre pelo viso da imparcialidade”.  
151 Neste contexto, Ricardo Tinoco de Góes (2013) apresenta posição crítica à recepção da teoria güntherniana 

por Habermas, pelos sistemas jurídicos das sociedades periféricas. Para tanto, verifica a pertinência da teoria do 

caso especial de Alexy, assentando que o discurso jurídico é também um discurso prático-geral que apresenta 

algumas especialidades que diferem do discurso moral (norma positiva, limitação temporal e coação do conteúdo 

decisório). No entanto, elementos do discurso moral restam ainda presente no jurídico, uma base moral do 

discurso que credita uma abertura para a normatividade moral. Segundo Ricardo Tinoco de Góes (2013), a 

abertura de elementos da moral é critério que averigua a legitimidade das normas criadas pelo legislador. 

Ricardo Tinoco de Góes (2013), neste contexto, pondera que a distinção güntherniana assentada por Habermas 

exonera a jurisdição de realizar juízos de fundamentação, incrustados a discursos práticos. Caberia à jurisdição, 

noutro passo, apenas (e em tese) a realização de juízos de aplicação. No entanto, Ricardo Tinoco de Góes (2013) 

pondera que em contexto de imaturidade democrática, não é possível retirar do Judiciário o dever de “participar, 

discursivamente, dos procedimentos que concorrem à formação de uma opinião que espelhe, na medida do 

possível, a aceitação racional do Direito destinado a reger determinados casos concretos” (GÓES, 2013, p. 143). 

Deste modo, a responsabilidade, neste diapasão, de proferimento de discursos de fundamentação deve ser 

compartilhada pelo legislativo com o judiciário. Em especial, pontua as hipóteses, no contexto da teoria 
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aplicação. Isto porque a aplicação imparcial - porque condicionada à impossibilidade de 

prescrição de situações futuras na norma válida - depende “da relação adequada da norma à 

situação” (HABERMAS, 2012a, p. 270)152. Segundo Habermas (2012a), nas questões de 

aplicação das normas supostamente válidas, averiguam interpretações da situação, que 

dependem das perspectivas dos atingidos.  

Explica Klaus Günther (2011, p. 33) que, no discurso de aplicação à exigência de 

imparcialidade, “não significa senão que as diferenças interpretativas de uma situação devem 

ser tematizadas, pois teríamos de orientar as nossas ações por uma norma que não apenas ser 

considerada válida, mas justificadamente também adequada”. Isto, pois, a norma ao ser 

aplicada é complementada no discurso pela perspectiva específica da situação relacionada 

com os interesses dos outros como pessoas concretas (GÜNTHER, 2011). No discursos de 

aplicação, “combinam a pretensão de validade de uma norma com o contexto determinado, 

dentro do qual, em dada situação, uma norma é aplicada” (GÜNTHER, 2011, p. 38).  

Diante disto, Habermas (2012a, p. 278) pretende que o discurso jurídico seja resultado 

de uma concretização cooperativa do direito 153 : “o juiz singular tem que conceber sua 

interpretação construtiva como um empreendimento comum, sustentado pela comunicação 

pública dos cidadãos”. Para tanto, o processo de decisão deve ser justificado pela teoria do 

discurso. Neste sentido, a correção (aceitação racional) da decisão não deve ser explicada pela 

teoria da verdade; mas, em argumentos (no que se articula a falibilidade com a pretensão da 

                                                                                                                                                         
habermasiana, que possibilitariam a realização de juízos de fundamentação pela jurisdição: i. ausência de norma 

aplicável; ii. insuficiente adequação da única norma existente para o caso. Isto porque, segundo Ricardo Tinoco 

de Góes (2013), a própria articulação da teoria habermasiana enseja esta operação, pois as adequações 

normativas devem ser orientadas pelo paradigma do direito vigente. Neste sentido, o paradigma procedimental 

de equiprimordialidade entre as esferas pública e privada pretende “recuperar o sentido de fundamentação dessa 

mesma normatividade, restabelecendo, agora perante a Jurisdição, as mesmas condições que serviram ao 

propósito de constituí-la perante o Parlamento” (GÓES, 2013, p. 150). É que “no restabelecimento das condições 

ideais para que as autonomias privada e pública dos cidadãos mais uma vez atuem e a partir de uma influência 

que se exerça sobre a Jurisdição, retomem, de forma suplementar, os discursos de fundamentação, ao se 

considerar, para tanto, a realidade que viceja no caso concreto” (GÓES, 2013, p. 151). Tal situação, defendida 

por Ricardo Tinoco de Góes (2013) não se confunde com a proposta habermasiana de superação de zonas 

cinzentas que exigem a complementação entre discursos de fundamentação e aplicação.     
152 “O processo hermenêutico da aplicação de normas pode ser entendido como cruzamento entre descrição da 

situação e concretiza da norma geral; em última instância, a equivalência de significado decide entre a descrição 

do estado de coisas que é um elemento da interpretação da situação, e a descrição do estado de coisas que fixa os 

componentes descritivos, portanto as condições de aplicação da norma. K. Günther traduz esse conjunto 

complexo para a fórmula simples segundo a qual a justificação de um juízo singular tem que apoiar-se na 

quantidade dos respectivos argumentos normativos, relevantes no âmbito de uma interpretação completa da 

situação” (HABERMAS, 2012a, p. 271).   
153 A proposta de Habermas é crítica ao projeto monológico de Dworkin, do juiz Hércules, segundo José Pedro 

Luchi (2007, p. 167): “a proposta de Habermas, dada as dificuldades resultantes da posição monológica, é que a 

manutenção da integridade social através de sentenças judiciais seja vista como ancorada na participação dos 

cidadãos em uma comunidade política aberta, onde todos se reconheçam livres e iguais”.  
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validade)154, e, desta feita, a pretensão de racionalidade na realização judicial do direito deve-

se “assumir a perspectiva, intersubjetivamente ampliada da primeira pessoa plural, a qual 

assume em si, de modo não-coagido e não-reduzido, as perspectivas da compreensão do 

mundo e da autocompreensão de todos os participantes” (HABERMAS, 2012a, p. 284). É 

que, nos discursos jurídicos, as perspectivas dos participantes precisam ainda estar em contato 

com a estrutura geral das perspectivas do discursos de fundamentação (HABERMAS, 

2012a)155.  

Em especial, sobre o discurso jurídico de Habermas, verifica Delamar José Volpato 

Dutra (2006, p. 34) que:  

 

para Habermas, o judiciário tem que ficar adstrito ao amálgama de razões 

construído pelo legislativo durante o processo de positivação das normas: ‘a 

justiça só pode mobilizar as razões que lhe são dadas’. Assim, o que o 

judiciário está autorizado a fazer é reconstruir, em outros termos, os mesmos 

argumentos que já não estejam na legitimidade do ordenamento, oriundos do 

processo democrático de legitimidade do direito. Ou seja, em nome de 

segurança jurídica e do respeito à divisão de poderes, há que se manter o 

caráter coativo do direito, no sentido de restringir a argumentação ao 

conjunto de argumentos positivados no ordenamento, através do processo 

democrático.  

 

Neste contexto, consoante Habermas a questão da legitimidade do direito, assegurada 

na autonomia privada e pública dos parceiros de direito no processo democrático de formação 

da norma, é garantida na aplicação imparcial do direito, que para além de tudo, deve ser 

assegurada pela Jurisdição na realização de uma decisão correta e consistente.    

 

2.2 A LEGITIMIDADE DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL EM HABERMAS 

 

Como apresentado, para a racionalidade das decisões judiciais, segundo Habermas, 

devem ser assegurados dois fatores, o da segurança do direito e o da aceitação racional. De 

outro modo, cabe à Jurisdição, em linhas gerais, aplicar o direito de forma consistente com a 

ordem jurídica vigente e segundo uma interpretação da situação, que depende das 

                                                 
154 Aliado a isto, para a decisão judicial é preciso “se levar em consideração as regras profissionais do processo 

judicial, a saída é o juiz se situar como membro de uma comunidade de experts, que deve se orientar segundo os 

padrões profissionais estabelecidos” (LUCHI, 2007, p. 167-168).  
155  Segundo Habermas (2012a, p. 287): “Em primeiro lugar, o discurso jurídico não pode mover-se 

autosuficientemente num universo hermeticamente fechado do direito vigente: precisa manter-se aberto a 

argumentos de outras procedências, especialmente argumentos pragmáticos, éticos e morais que transparecem no 

processo de legislação e são enfeixados na pretensão de legitimidade de normas do direito. Em segundo lugar, a 

correção de decisões judiciais mede-se pelo preenchimento de condições comunicativas da argumentação, que 

tornam possível uma formação imparcial do juízo”.   
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perspectivas dos atingidos. Foi verificado ainda que Habermas, ao assumir a distinção entre 

discursos de fundamentação (próprio do legislativo) e aplicação (próprio do judiciário), 

sustenta que as razões dos atingidos, prioritariamente, é realizada nos discursos de 

fundamentação; motivo pelo qual, a aplicação deveria, em tese, se restringir à reconstrução 

das razões que compõe a norma construída no legislativo156.  

No entanto, ainda resta em aberto a questão sobre de qual modo a prática da jurisdição 

se enquadra na separação dos poderes. Isto porque a decisão judicial legítima depende do 

atendimento da racionalidade democrática do processo de legislação. A Jurisdição, desta feita, 

não deve dispor (ou arbitrariamente se opor) do discurso de normatização do legislativo (ou 

do Executivo, sob as vênias de competências de criação de norma). Tais formas discursivas 

(de legislação e de Jurisdição), definidas sob o ângulo funcional de cada poder, são definidas 

pela Constituição. De modo que o problema entre as esferas de atribuição do Legislativo e do 

Judiciário é uma discussão eminentemente constitucional157; é antes de tudo, um problema de 

integridade do sistema jurídico (KELSEN, 2013)158.  

Nestes termos, o controle de constitucionalidade é instrumento chave para a resolução 

dos conflitos entre as funções legislativa e jurisdicional, para cuja tradição ocidental remonta 

à Jurisdição constitucional. Cuida-se de instituição na qual se operacionalizam conflitos em 

que se opta pela legitimidade da lei ou da ilegitimidade da lei em face à Constituição. A 

posição institucional chave da Jurisdição constitucional para a resolução do conflito remete à 

própria ideia de proteção das condições do exercício do processo democrático, e como tal, da 

proteção de direitos fundamentais (que, como visto de antemão, garantem a co-originalidade 

entre as autonomias pública e privada). Diante deste mister, o presente subcapítulo discutirá a 

questão de legitimidade da Jurisdição constitucional, dando ao final, ênfase às propostas de 

legitimidade e à problemática da justificativa funcional e metodologia assumida pelo Tribunal 

                                                 
156 A despeito disto, e dada a pertinência do argumento de Ricardo Tinoco de Góes (2013) sobre a imaturidade 

da democracia de Estados periféricos, e em particular a democracia brasileira, é preciso registrar que como a 

presente dissertação não tem como objeto a própria jurisdição, pois problematiza questões de acesso a 

procedimentos, a perspectiva da utilização pela jurisdição de discursos de fundamentação não será melhor 

detalhada; a questão da natureza do ato de decidir, na presente dissertação, apenas é abordada de forma indireta.  
157 Esta questão, toca a problemática do ativismo judicial, definido por Luís Roberto Barroso (2012b, p. 31) ideia 

que “expressa uma postura do interprete, um modo proativo e expansivo de interpretar a Constituição, 

potencializando o sentido e alcance de suas normas, para ir além do legislador ordinário. Trata-se de um 

mecanismo para contornar, bypassar o processo político majoritário quanto ele tenha se mostrado inerte, 

emperrado ou incapaz de produzir consenso. Os riscos da judicialização e, sobretudo, do ativismo envolvem a 

legitimidade democrática, a politização da justiça e a falta de capacidade institucional do Judiciário para decidir 

determinadas matérias”.  
158  Neste contexto, sobre o controle de constitucionalidade exercido pela Jurisdição constitucional, destaca 

Mauro Cappelletti (1992, p. 26): “o aspecto mais sedutor, diria também o aspecto mais audaz e, certamente, o 

mais problemático do fenômeno que estamos para examinar está, de fato, justamente aqui, neste encontro entre 

os dois poderes e as duas funções: o encontro entre a lei e a sentença, entre a norma e o julgamento entre o 

legislador e o juiz”.  
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constitucional discutidas por Habermas (2012a) em “Direito e democracia”, segundo o ideal 

de democracia procedimental (de política deliberativa).  

A questão da legitimidade da Jurisdição constitucional possui como pano de fundo a 

antiga discussão sobre a tensão entre Constituição e Democracia. É que, se ao passo a 

Democracia é tida como o governo da maioria, um exercício de autogoverno, a Constituição é 

percebida como limitação ao poder de disposição da maioria, como uma limitação a debates. 

Deste modo, se o exercício indisciplinado da democracia pode acarretar uma tirania da 

maioria, pela violação de direitos de minorias (ainda que temporárias), a cristalização de 

princípios jurídicos pode ocasionar uma asfixia à vontade popular.  

Neste debate, situam-se posições extremadas e posições intermediárias. De um lado, 

existe a defesa absoluta do sistema majoritário (todas as questões políticas podem ser alvo de 

deliberação ilimitada) e de outro, há a defesa da constituição por um tribunal que intervém de 

forma ativa na agenda política, em questões substanciais (SILVA; MENDES, 2008). Em 

pontos intermediários – em que se situa a posição de Habermas –, existem algumas variações, 

como as que justificam o controle de constitucionalidade da legislação a partir de um roteiro 

hermenêutico, a fim de conter a discricionariedade judicial ou quando a atividade de controle 

majoritário deve ocorrer a partir da exigência de elementos substanciais mínimos (como a 

liberdade de expressão)159. 

                                                 
159 Em “El precompromiso y la paradoja de democracia”, Stephen Holmes (1999) reflete sobre a evidente tensão 

entre a democracia e a Constituição, em especial, sobre a então discórdia entre a política majoritária (natural da 

democracia) e os freios constitucionais (cláusulas pétreas). Isto porque é recorrente na Filosofia Política que a 

previsão de freios na Constituição imputa a cristalização de decisões políticas, que não mais se submeteriam á 

discussão e deliberação pela maioria dos cidadãos. Neste sentido, é dito que o constitucionalismo é 

essencialmente antidemocrático (posição tradicionalmente defendida por Jefferson). Stephen Holmes, entretanto, 

pretende criticar a citada afirmação, pelo fundamento dos riscos inerentes de todo e qualquer processo 

democrático livre de regulações e proibições. Desta feita, através de uma metodologia refletiva da história das 

ideias, o autor retoma a discussão epistemológica anterior ao século XVIII na busca de fundamentos teóricos que 

permitam pensar a relação entre constitucionalismo e democracia. Busca Stephen Holmes (1999) responder 

questões práticas e afins ao constitucionalismo: como a realização do projeto emancipatório (de liberdades) a 

partir do controle da democracia pela Constituição, e que justifique e reforce a própria soberania popular. Deste 

modo, aduz que a democracia não seria propriamente o governo do povo, mas o governo do povo por certos 

canais preestabelecidos, de acordo com procedimentos predeterminados, seguindo as normas eleitorais. Neste 

sentido, ilustra restrições cruciais, como a separação dos poderes e compromissos que asseguram o debate 

público. Compromissos como liberdades públicas de expressão, associação, reunião, imprensa e de proteção de 

minorias. Isto porque, para o autor, o ideal de democracia (segundo prescrição rousseauniana) consiste na 

possibilidade de que todo destinatário da norma deva ter garantido um direito de participação no processo de 

formação da norma. Stephen Holmes (1999) funda-se na relação entre democracia e Constituição pela defesa dos 

pré-compromissos. Para tanto, as decisões políticas constituintes sedimentariam pontos inquestionáveis pela 

política ordinária, ainda que majoritária.  Os compromissos prévios restariam para Stephen Holmes, livres de 

qualquer debate. Entretanto, não se faz legítimo subtrair questões (ainda que constitucionais) do livre debate na 

esfera pública – e, por sua vez, do livre convencimento discursivo que deve originar toda construção normativa 

legítima. Resoluções normativas (compromissos, ainda que constitucionais) não se podem ser simplesmente 

retirados do debate da esfera pública (e, por sua vez, da crítica), apresentando-se como dogmas inquestionáveis. 

Isto porque a limitação de temas na esfera pública afronta a autonomia pública, pela restrição ao agir 
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Após o ressurgimento do Constitucionalismo no século XX, se compreende na 

Constituição um ponto de equilíbrio institucional de proteção de direitos e desenvolvimento 

da sociedade política. A Constituição dispõe sobre a forma de exercício da vontade 

majoritária e sobre o conteúdo mínimo a ser respeitado pelos órgãos representativos da 

vontade majoritária. Em geral, nos países que adotam um sistema de controle abstrato de 

constitucionalidade, os conflitos políticos são resolvidos em definitivo (não por uma maioria, 

mas) por uma decisão do Tribunal Constitucional 160 . Neste sentido, cabe ao Tribunal 

Constitucional, enquanto intérprete último da Constituição, evitar que o poder da maioria se 

tiranize (manifestado por meio de órgãos políticos), suprimindo direitos de minorias e 

colocando em risco o funcionamento do regime democrático.  

É neste ponto em se situa a questão da legitimidade (fundamento) democrática da 

Jurisdição Constitucional. Isto, pois, se o Tribunal Constitucional é órgão jurídico161 (cuja 

composição é de juízes não eleitos, mas nomeados) e se lhe é dada a última palavra 

institucional, o Tribunal Constitucional é o único juiz de sua própria autoridade 

(BINENBOJM, 2010) 162.  Trata-se do risco democrático.  

                                                                                                                                                         
comunicativo, e, deste modo, os pré-compromissos não teriam suporte de convencimento em uma racionalidade, 

mas na mera fé na qualidade dos patronos da Constituição. 
160 Registra-se que é tradicional na teoria do direito constitucional a distinção semiótica (oposição) entre Corte 

Constitucional e Tribunal Constitucional, para fins de qualificar a natureza jurídica das atribuições da órgão 

jurisdicional que realiza o controle de constitucionalidade. É que por Tribunal constitucional se define como o 

órgão que realiza o controle de constitucionalidade de forma monopolizada e exclusiva (TAVARES, 2005). 
161 Para além do controle de constitucionalidade por meio de uma jurisdição, o direito comparado remonta que 

em alguns sistemas, o controle pode ser exercido por um órgão político, usualmente, de modo preventivo e de 

função consultiva. Para tanto, exemplo clássico é dado por Mauro Cappelletti (1992), que aponta que o Conseil 

Constitutionnel agia de modo preventivo no intervalo de formação da lei na França, e por este motivo, sua 

natureza é política. Na tradição francesa, a desconfiança da atuação judicial remonta o momento revolucionário, 

e foi inaugurada no Tribunal de Cassation de 1790, “como um órgão não judicial de ‘controle constitucional’, 

em outras palavras, órgão colocado junto ao poder legislativo” (CAPPELLETTI, 1992, p. 40). Registre-se ainda 

que nos debates do Instituto Internacional de direito público, em dissertação acerca do controle de 

constitucionalidade na França, Carré de Malberg (2013) pontuou a concepção particular do sistema jurídico 

francês de conferir ao Poder legislativo. É que não obstante a concepção de que o poder legislativo possuir 

natureza diversa do poder constituinte (seria, pois, “delegatários” deste), em virtude do contexto revolucionário, 

ainda persiste na França uma desigualdade de prestígio, para qual, o poder legislativo representaria a nação e os 

outros poderes (judiciário e executivo) exerceriam suas atribuições na forma e com poderes de funcionários. 

Assim, registra Carré de Malberg (2013) que deriva da concepção ideológica de supremacia do Parlamento: de 

que tanto cabe ao povo, através do poder legislativo, elaborar leis, como examinar e decidir, se o projeto de lei é 

compatível com a Constituição. 
162 Em “Quem deve ser o guardião da Constituição”, “wer sol Hüter der Verfassung sein”, de 1930-1931, Hans 

Kelsen (2013a) discute, a partir da posição de Carl Schmitt, a que órgão do Estado deve ser atribuída a 

competência para o julgamento da questão de constitucionalidade. Trata-se da problemática relativa à garantia 

constitucional. Por garantia constitucional, compreende o autor como controle jurídico que observa os limites do 

exercício do poder, haja vista que a Constituição representa os limites jurídicos. O argumento de Kelsen aponta 

como premissa a seguinte lógica: o controle jurídico não deve ser confiado aos órgãos cujos atos deverão ser 

controlados. Diante disto, e como contrária a posição de Schmitt, Kelsen (2013a) refuta a tese do chefe do 

executivo a posição de garante da constituição. Isto, porque, Carl Schmitt em “o guardião de constituição”, 

“hünter der Verfassung”, apresenta – no dizer de Kelsen, uma tese da monarquia constitucional, como retomada 

a doutrina do pouvouir neutre de Benjamin Constant – a tese de que o chefe do Estado, e nenhum outro órgão, é 



88 

 

 

2.2.1 Sobre as propostas de legitimidade da Jurisdição constitucional 

 

Diante disto, é preciso recuperar os diversos fundamentos teóricos da Jurisdição 

constitucional, do ponto de vista do direito constitucional, da teoria do direito ou da Filosofia 

política (sob um viés ativista ou antagônica a este). Neste sentido, autores do direito 

constitucional clássico consagravam em John Locke (BINENBOJM, 2010), como justificativa 

teórica, a afirmação dos direitos humanos pela Jurisdição constitucional, cujo reconhecimento 

independeria de previsão legal. Também foi fundamentada a legitimidade na qualidade 

distintiva dos poderes de formação da ordem jurídica (poder constituinte e poder constituído), 

pelo qual haveria uma subordinação da vontade dos governantes, na vontade do povo inscrita 

na Constituição, em uma democracia (DANTAS, 1996). Registra ainda Otto Bachof (2009) 

                                                                                                                                                         
o competente guardião da constituição, segundo uma interpretação extensiva do art. 48 da Constituição do Reich. 

Para tanto, Carl Schmitt contrapõe à jurisdição constitucional, “a atribuição da função de garantia da constituição 

a um tribunal independente” (KELSEN, 2013a, p. 247-248). A jurisdição constitucional por um tribunal 

independente funciona como um tribunal constitucional central, “na medida em que, num processo litigioso, 

deve decidir sobre a constitucionalidade de atos do Parlamento (especialmente leis) ou o governo (especialmente 

decretos) que tenham sido contestados, cassando tais atos em caso de sua inconstitucionalidade” (KELSEN, 

2013a, p. 248). Para tanto, Kelsen justifica a posição da jurisdição constitucional, extraindo os benefícios e os 

prejuízos; sem antes de tornar por irrelevante a assertiva de que do conceito de jurisdição não se poderia deduzir 

o inconveniente de um tribunal constitucional. Segundo Kelsen (2013a, p. 250), Schmitt tem como pressuposto a 

contradição inerente entre funções jurídicas e funções políticas, “e que particularmente a decisão sobre a 

constitucionalidade de leis e a anulação de leis inconstitucionais seria um ato político, donde se deduz que tal 

atividade já não seria propriamente jurisdicional”. Todavia, o autor ilustra a falsidade desta afirmação (que 

compreenderia a política na função do legislador, por submeter os indivíduos à sua vontade para a resolução de 

conflitos; e o juiz, seria mermo aplicador do ordenamento criado pelo legislador), por pressupor que o exercício 

de poder se encerre dentro do poder legislativo. Para Kelsen, há também política na resolução de conflitos de 

interesses, na decisão (que torna mais evidente o seu caráter político, quanto mais amplo for o poder 

discricionário que a legislação o cede). Haveria, assim, entre o político na legislação e na jurisdição uma 

distinção quantitativa. Questão pertinente, a partir das observações de Schmitt sobre os limites da jurisdição, é a 

outorga de discricionariedade que a lei pode conferir à jurisdição. Segundo Hans Kelsen, quanto mais as normas 

constitucionais se definam por termos gerais ou chavões, mais se verifica uma transferência de poder do 

Parlamento para a jurisdição constitucional – questão esta, que também diz respeito à jurisdição ordinária. 

Adiante, aponta Kelsen que a qualidade do processo constitucional e sua configuração, ou seja, seu caráter 

litigioso (tal qual o processo criminal, civil ou administrativo) é questão de política do direito – no que significa 

que deve ser levado ao debate de prós e contras. Em especial, segundo Kelsen (2013a, p. 265), o caráter litigioso 

é “totalmente indicado quando se trata da aplicação de uma norma constitucional que concede uma margem 

larga de discricionariedade. O litígio então não trata, ou melhor, não trata somente e não só diretamente sobre a 

questão da constitucionalidade, mas também sobre a conveniência do ato impugnado; é também uma discussão 

sobre o melhor modo pelo qual a criação do direito – individual ou geral – deve ocorrer dentro do quadro traçado 

da Constituição”. Pontua ainda que o caráter litigioso do processo reside em um fato sociológico básico, servir 

“pelo menos para expor claramente a real conjuntura de interesses” (KELSEN, 2013a, p. 266). Kelsen critica o 

conceito de pluralismo em Schmitt, fundamental para a tese segundo a qual o Presidente haveria de contrapor ao 

peso dos grupos de poder social e econômico, a fim de defender a unidade do povo; isto porque o povo para 

Schmitt seria um coletivo unitário homogêneo que possui um interesse e vontade coletiva unitária e homogênea. 

Neste particular, Kelsen verifica que, não obstante a representação democrática do chefe do executivo, a sua 

eleição, submetida à pressão política partidária, isentaria sua independência. E, noutro passo, a neutralidade do 

juiz, por exemplo, seria segundo o autor inerente a sua “ética profissional”. 
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que a legitimidade da Jurisdição constitucional deriva do monopólio para exercício da 

competência judicial de controle163.  

André Ramos Tavares (2005) atesta que a problemática da legitimidade da Jurisdição 

constitucional deriva do abandono de propostas ideais de democracia, uma vez que no 

Tribunal constitucional seus membros não são eleitos por voto direto e universal e sua atuação 

necessariamente limitaria órgãos legitimamente eleitos. A questão, pois, seria, segundo André 

Ramos Tavares (2005), repensar a ideia de representatividade para além das urnas, tendo em 

vista que não se poderia negar o caráter democrático da Jurisdição constitucional. Neste 

sentido, argumenta que formalmente a legitimidade é conferida pela própria positivação 

constitucional da instituição, refletindo uma vontade constitucional positivada da soberania 

popular – até mesmo porque o controle de constitucionalidade, por sua vez, restaria 

circunscrito a uma técnica de decisão; materialmente, constata que a legitimidade da 

Jurisdição constitucional deve derivar de decisões materiais da sociedade, na medida em que 

haja concordância entre o significado atribuído pelos membros do tribunal às normas 

constitucionais e ao atribuído pela opinião pública na dimensão pensada por Häberle 

(TAVARES, 2005). Neste quadro, segundo André Ramos Tavares (2005, p. 517), seria 

possível eliminar a exigência de eleições populares para a composição do Tribunal e ainda 

assim, legitimá-lo democraticamente: “em virtude das categorias analisadas anteriormente, o 

Tribunal Constitucional não só assume como órgão legítimo, como também sua legitimidade 

é, em certa medida, democrático-majoritária e representativa”.  

Sob premissa similar, Alexandre de Moraes (2013) assegura a necessidade e 

legitimidade da Jurisdição constitucional em virtude da crise da democracia representativa164 

(popular e na organização e funcionamento dos partidos políticos). Diante desta problemática, 

busca legitimar outros meios de representação popular no processo de decisão estatal. 

Alexandre de Moraes (2013), para tanto, se apoia na proposta de democracia participativa, 

como justificativa da Jurisdição constitucional. Neste contexto, a legitimidade da Jurisdição 

deriva da necessidade de se garantir a supremacia de normas constitucionais e conferir 

efetividade dos direitos fundamentais165, pois, para tanto, a decisão do Tribunal constitucional 

deve convencer a opinião pública (MORAES, 2013).  

                                                 
163 Tamanha a força da competência judicial de controle que Otto Bachof (2009) vislumbra a possibilidade de 

controle de validade das normas constitucionais.  
164 Segundo Alexandre de Moraes (2013, p. 28), a crise no sistema representativo derivaria da “impossibilidade 

de aferir a compatibilidade entre a vontade popular e a vontade expressa pela maioria parlamentar”, da 

desorganização dos partidos políticos e da atuação perversa de grupos de pressão.  
165  Neste sentido, Alexandre de Moraes (2013, p. 59) afirma: “a legitimidade da Justiça Constitucional 

consubstancia-se, portanto, na necessidade de exigir-se que o poder público, em todas as suas áreas, seja na 
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Na teoria do direito, Hans Kelsen (2013) incluiu a Jurisdição constitucional como um 

elemento (dentre outros) do sistema de medidas técnicas com a finalidade de garantir o 

exercício regular das funções estatais166. As funções estatais são atos jurídicos que ora criam 

direito, ora executam. Hans Kelsen (2013b) analisa a questão da regularidade da criação do 

direito (legislação) e a ideia de garantias jurídicas desta regularidade - por garantia, pontua 

tratar-se de mecanismos (meios) impeditivos de contrariedade normativa. Segundo Hans 

Kelsen (2013b), através da jurisdição, é possível garantir a regularidade da dinâmica 

normativa167. A legislação, tal qual o ato de execução, dentro de uma concepção dinâmica do 

direito, é ao mesmo tempo criação e aplicação do direito; pela qual, há um processo de 

concretização em etapas que ocorre da ordem jurídica internacional para a Constituição, 

legislação, regulamento e na sentença ou no ato administrativo. Em especial, como a 

Constituição objetiva regular o processo de elaboração das leis, a legislação é aplicação da 

Constituição; Hans Kelsen (2013b, p. 125-126) define que a regularidade da ordem jurídica é 

“a relação de correspondência de um grau inferior com um grau superior da ordem jurídica”. 

                                                                                                                                                         
distribuição da Justiça, seja na atuação do Parlamento ou na gerência das res pública, paute-se pelo respeito aos 

princípios, objetivos e direitos fundamentais consagrados em um texto constitucional, sob pena de flagrante 

inconstitucionalidade de suas condutas e perda da própria legitimidade popular de seus cargos e mandatos 

políticos pelo ferimento ao Estado de Direito”.  
166 Em  “A garantia jurisdicional da Constituição”, Hans Kelsen (2013b) apresenta exposição sobre a natureza 

jurídica da Jurisdição Constitucional, segundo uma visão teórica e prática (com vista a sua concretização), em 

sessão de outubro de 1928 do Instituto Internacional de Direito Público; defende a perspectiva que a Jurisdição 

constitucional – garantia jurisdicional da Constituição – é “elemento do sistema de medidas técnicas que têm por 

fim garantir o exercício regular das funções estatais” (KELSEN, 2013b, p. 123-124). 
167 Hans Kelsen (2000) distingue os conceitos de sistema estático de normas e sistema dinâmico de normas. 

Consiste sistema estático de normas aquele cujas normas são derivadas do conteúdo da norma fundamental. 

Aplica-se sobre o preceito fundamental um juízo analítico, pelo qual as normas somente possuem validade se 

carregarem uma qualidade da norma fundamental. Noutro passo, o sistema dinâmico, a derivação da norma, para 

sua validade, depende da qualidade da autoridade produtora, a quem a norma fundamental estabelece 

competência para criar normas. Deste modo, a norma fundamental apenas estabelece qual a autoridade pode 

conferir poderes para se criar normas. Neste sentido, a sequência normativa é em verdade, uma sequência de 

hierarquias. Apresenta Hans Kelsen (2000) a ideia de que o sistema de normas positivas é um sistema dinâmico. 

Pois bem, ao assumir esta perspectiva, refuta para consideração de validade a vinculação das normas a um 

conteúdo auto-evidente. As normas jurídicas podem possuir qualquer conteúdo, tornar ilícita qualquer conduta; 

assim, se dispensaria do juízo de validade da norma, valores morais ou políticos – característico do sistema de 

normas de Direito Natural. Para fins de experimentação da proposta de sistema dinâmico de normas, Hans 

Kelsen (2000) apresenta algumas outras considerações. Para o autor, as normas jurídicas de uma dada ordem 

jurídica são derivadas da primeira Constituição que estabelece a norma fundamental. A importância deste 

documento reside no fato de que, ao pressupor a norma fundamental, a Constituição define quem entre os 

indivíduos são as autoridades que podem criar as normas. Desta feita, revela que a função da norma fundamental 

é conferir poder ao criador de direito ao ato do primeiro legislador e a todos os outros baseados no primeiro ato. 

Como a norma fundamental é ato primeiro que confere poderes à autoridade, a sua criação não segue um 

procedimento jurídico – sob pena de se exigir sua validade a partir de outra norma superior. Adiante, Hans 

Kelsen (2000) articula que após criada a norma segundo a norma fundamental, a permanência de sua validade 

(sua legitimidade) depende de ausência de invalidação. Deste modo, conclui que a legitimidade de uma 

revolução depende da derrubada da ordem jurídica anterior, ou seja, da norma fundamental que pressupõe o 

sistema. Neste diapasão, a ausência de legitimidade das normas da antiga ordem representa a ausência de 

eficácia da ordem jurídica suplantada. Diante disso, conclui que a eficácia de uma ordem jurídica (da norma 

fundamental) é condição necessária para a validade das normas jurídicas.  
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A partir desta pontuação, Hans Kelsen se depara com o questionamento acerca da 

legitimidade da jurisdição, enquanto órgão estatal conhecido notoriamente pela função de 

aplicação do direito, para julgamento da questão de constitucionalidade das leis – ideia 

política, segundo dito, própria de monarquias constitucionais (portanto, distantes do modelo 

política de democracia moderna). Diante disto, Hans Kelsen apresenta uma noção de 

Constituição, como premissa argumentativa, uma vez que o controle de constitucionalidade 

nada mais é que garantir a regularidade da ordem jurídica a partir da aplicação da 

Constituição sobre atos jurídicos hierarquicamente inferiores. Atesta que a noção da 

Constituição está incrustada na ideia de princípio supremo da ordem jurídica estatal, vez que 

rege a elaboração das leis. Por este motivo, a ideia de Constituição impõe uma estabilidade 

normativa. Registra ainda que, em sentido lato, a Constituição apresenta normas sobre órgãos 

e procedimentos de criação de legislação, como um catálogo de direitos fundamentais dos 

indivíduos ou de liberdades individuais; e, para tanto, a questão da constitucionalidade deve 

conformar tanto em razão do procedimento, como em razão de não contrariedade a princípios 

ou diretivas constitucionais. Em outras palavras, segundo Hans Kelsen (2013b), a 

concretização de leis demanda o atendimento ao procedimento legislativo e a um conteúdo 

coerente com princípios ou diretivas formulados na Constituição.  

Neste contexto, Hans Kelsen (2013b), ao tratar sobre as garantias repressivas da 

regularidade da ordem jurídica, revisa algumas objeções à Jurisdição Constitucional – que, 

segundo defende, deve ser confiada a órgão diverso do Parlamento, por uma questão de 

antítese. Ilustra que o argumento de incompatibilidade do controle jurisdicional com a 

soberania do Parlamento (cujo contra argumento reside na própria soberania da constituição), 

pela violação ao princípio da separação dos poderes, deve ser refutado, pois, para Hans 

Kelsen (2013b, p. 151), “salta aos olhos, ao se considerar que o órgão a que é confiada a 

anulação das leis inconstitucionais não exerce uma função verdadeiramente jurisdicional, 

mesmo se, com a independência de seus membros, é organizado sob a forma de tribunal”. É 

que:  

 

anular uma lei é estabelecer uma norma geral, porque a anulação de uma lei 

tem o mesmo caráter de generalidade que sua elaboração, nada mais sendo, 

por assim dizer, que a elaboração com sinal negativo e portanto ela própria 

uma função legislativa. E, um tribunal que tenha o poder de anular as leis é, 

por conseguinte, um órgão do poder legislativo. Portanto poder-se-ia 

interpretar a anulação das leis por um tribunal tanto como uma repartição do 

poder legislativo entre dois órgãos, quanto uma intromissão no poder 

legislativo. Ora, nesse caso, não se costuma falar de violação do princípio da 

separação dos poderes (KELSEN, 2013b, p. 151-152). 
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Por fim, Hans Kelsen (2013b) aborda o significado jurídico e político da jurisdição 

constitucional; e, em especial, atesta que quanto mais as funções estatais se democratizam, 

tanto mais o controle deve ser reforçado. É que “garantindo ao elaboração constitucional das 

leis, e em particular sua constitucionalidade material, ela é um meio de proteção eficaz da 

minoria contra os atropelos da maioria. A dominação desta só é suportável se for exercida de 

modo regular” (KELSEN, 2013b, p. 181)168169.  

Noutro passo, Walber de Moura Agra (2008) aponta que a legitimidade da jurisdição 

constitucional é determinada pela concretização de valores substanciais positivados na 

Constituição. Cuida-se da hipótese de legitimação substancialista da Jurisdição constitucional. 

Isto porque, para a concepção substancialista, a Constituição possui um sentido teleológico e 

projeta concretizar valores substanciais para uma sociedade. Neste valores substanciais, 

residem consensos densos de cunho “muito maior do que o propiciado pelo princípio da 

soberania popular” (AGRA, 2008, p. 488); e este motivo justifica a sobreposição de decisões 

                                                 
168 Registra ainda Hans Kelsen (2013b) a importância do mecanismo no estado federativo, em virtude da técnica 

de descentralização. Isto pois, a mera afirmação de que o direito federal prevalece sobre o direito estadual é 

equivocada; é que “o verdadeiro respeito à ideia federalista, que encontrou sua expressão na Constituição total 

do Estado, requer que nem o direito federal prevaleça sobre o direito estadual, nem o direito estadual prevaleça 

sobre o direito federal, e que ambos sejam, em suas relações recíprocas, igualmente julgados de acordo com a 

Constituição total que delimita seu respectivo domínio” (KELSEN, 2013b, p. 185). 
169 Em sentido semelhante, Carlos Blanco de Morais (2000) reflete sobre a segurança jurídica, considerada como 

um sobreprincípio, no contexto de uma Justiça Constitucional que atua tanto como garantidora de segurança 

jurídica, perturbada pelo ativismo hermenêutico. Em início, Carlos Blanco de Morais (2000) propõe considerar a 

morfologia da segurança jurídica e a articula com o direito e com a justiça. Define, assim, a segurança jurídica 

como um valor que visa garantir durabilidade, certeza e coerência da ordem jurídica, permitindo a criação de 

expectativas e garantindo a racionalidade de ação pelo conhecimento prévio das regras do jogo. Ao refletir sobre 

a noção de justiça vinculada à projeção da personalidade e da dignidade humana, o autor destaca que a 

estabilidade e a certeza das situações jurídicas, decorrentes da segurança jurídica, pressupõem a realização 

efetiva da justiça.  Destaca Carlos Blanco de Morais (2000) que a problemática de fontes do direito no Estado 

social enseja realizar algumas considerações sobre os atributos da segurança jurídica: i. a durabilidade dos 

regimes jurídicos, que sofre dificuldades com as permanentes alterações legislativas, que prejudicam a 

estabilidade normativa (caso das medidas provisórias); ii. a existência de normas de solução de conflitos e de 

vazios normativos, visto que a dificuldade desse atributo é a existência de antinomias entre as normas locais e as 

regionais e entre as normas nacionais e as supranacionais; iii. a clareza, prejudicada pelos conceitos 

indeterminados e pelas lacunas intencionais; iv. a proibição de retroatividade, relativizada, por exemplo, pelo art. 

294, da Constituição portuguesa (retroação para punir agentes de polícia do antigo regime). Carlos Blanco de 

Morais (2000) critica o protagonismo ambivalente da Justiça Constitucional, quando não temente a uma 

metódica hermenêutica de caráter científico e defensora da segurança do direito. Neste ponto, conclui que pelo 

enfraquecimento da segurança jurídica em face da atuação da Justiça constitucional, fundada na prevalência dos 

princípios no ordenamento jurídico, que atribui ao tribunal constitucional uma discricionariedade excessiva. 

Afinal, quanto mais principiológica é uma Constituição, maior será a discricionariedade interpretativa dos 

tribunais. Desta feita, Carlos Blanco de Morais (2000) aponta quatro fatores de risco para a segurança jurídica: o 

casuísmo decorrente do uso da tópica, que, ao invés de adaptar o fato à norma, dobra a norma ao fato; a 

usurpação de poderes legislativos pelos juízes; a tirania axiológica invocada por Carl Schmitt, pois o direito não 

se resume à principiologia; e as tendências da nova hermenêutica, que pretendem substituir o jurídico pelo 

sociológico e pelo filosófico. O autor acredita que a Justiça Constitucional deve se autoconter, e, assim, 

constituir um importante fator de segurança jurídica, através de um juiz que tempera a sua fidelidade à norma, 

com uma autonomia criativa. 
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judiciais sobre a legislativas. Neste contexto, Walber de Moura Agra (2008) destaca com 

apoio em Ronald Dworkin que o conteúdo material da Constituição significa uma 

comunidade moral de princípios, e para tanto, em países periféricos de legislação insuficiente, 

é de se exigir um papel ativo da Jurisdição, notadamente quando se trata de Estado social de 

direito. Neste ponto, inclusive, Walber de Moura Agra (2008) assenta que a atuação da 

Jurisdição constitucional deve incidir na seara política, “chegando, inclusive, a exercer uma 

função normogenética, quando um direito fundamental não puder ser cumprido por falta de 

regulamentação do legislador infraconstitucional” (AGRA, 2008, p. 490). Nesta perspectiva, a 

questão da atuação legítima da Jurisdição constitucional depende da definição da extensão dos 

direitos fundamentais (dada peculiar abertura) e da densificação de sua eficácia concreta (sob 

um viés objetivo).  

A posição substancialista da legitimidade da Jurisdição constitucional é fundada na 

Filosofia política, mais precisamente em Ronald Dworkin, que ilustrou no judicial review 

uma fundamentação moral dos direitos fundamentais apta a proteção de minorias contra 

maiorias legislativas eventuais (BINENBOJM, 2010). A proposta de Dworkin permite 

realizar uma Jurisdição constitucional por meio de uma postura ativa, a partir de um controle 

de sua atividade discricionária. Em “La lectura moral de La constitución y la premisa 

mayoritaria”, Dworkin (2002) desenvolve sua teoria de interpretação constitucional, 

defendendo uma leitura moral da Constituição170, estabelecendo em paralelo, uma crítica à 

“premisa mayoritaria” - crença de que os juízes devem respeito completo à vontade da 

maioria legislativa. Neste contexto, Dworkin responde a uma confusão constitucional entre o 

papel que a leitura moral desempenha na vida constitucional e sua reputação, e analisa as 

estratégias alternativas à leitura moral, como a que rechaça a totalidade, o “originalismo” – 

que busca interpretar a Constituição na busca das intenções originais. Dworkin (2002) ilustra 

uma particular confusão constitucional, a partir da consideração de grandes julgados da Corte 

Suprema de Justiça dos Estados Unidos, de aplicar e ler uma Constituição mediante uma 

leitura moral. Segundo a leitura moral da Constituição, quando se interpreta e se aplica as 

clausulas abstratas, invoca-se para vislumbrar um entendimento, princípios de moralidade 

política e justiça171. Entretanto, Dworkin atesta que a interpretação moral da Constituição é 

demasiadamente criticada, isto porque os críticos denunciam que a proposta garante amplos 

                                                 
170 Neste contexto, em oposição à metodologia própria de Dworkin em utilizar uma filosofia moral para apoiar 

julgamentos difíceis à razão de uma subversão do direito como ciência, Richard Posner (2012).  
171  Inclusive, é em razão de interpretação moral da Constituição que, epistemologicamente, o Direito 

Constitucional se aproxima da moralidade política (Filosofia Política).   
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poderes de julgamento aos juízes (que poderiam ultrapassar a lei), a fim de impor suas 

próprias convicções de moralidade política.  

Em defesa da leitura moral da Constituição, Dworkin (2002) credita que esta é natural 

à própria interpretação; até mesmo porque Dworkin (2002) destaca que a legitimidade da 

interpretação moral da Constituição é prática indispensável para a democracia172. Argumenta, 

em específico sobre a interpretação moral, que a Constituição norte-americana protege 

indivíduos e minorias em cláusulas excessivamente abstratas, localizadas na Declaração de 

Direitos; e, visto que excessivamente abstratas, as cláusulas devem ser entendidas 

considerando uma linguagem mais natural, associada a princípios morais que limitam o poder 

do governo. Assim, segundo Dworkin (2002), tomados em conjunto, os princípios morais 

comprometem o Estado norte-americano a buscar ideais políticos e jurídicos como o 

tratamento igualitário a todos os sujeitos (mesmo status moral e político), que intenta tratar 

todos com mesma preocupação e respeitar qualquer liberdade individual indispensável para 

este fim. Desta feita, a interpretação moral deve capturar do texto normativo os princípios 

morais convencionados pelos constituintes. Em busca deste propósito, Dworkin (2002) 

incentiva o conhecimento das práticas jurídicas e políticas do passado, desvendando intenções 

passadas (e não questionando de maneira ficcional, quais outras intenções teriam os 

constituintes); e, em diapasão, é possível consolidar uma integridade constitucional. Cuida-se 

de estratégia que deve ser tomada em casos difíceis (raros) e revela uma atuação de boa-fé do 

intérprete. 

A proposta de Dworkin pretende rechaçar a perspectiva de “premisa mayoritaria”, 

pois entende que a derrogação da maioria (em detrimento a proteção individual) de uma 

norma é vista como algo moralmente lamentável e reclama um custo moral a ser pago. Em 

sentido diverso, Dworkin (2002) pondera que uma democracia não objetiva somente 

responder os anseios da maioria, mas requer que as decisões coletivas sejam tomadas por 

instituições políticas cuja estrutura, composição e práticas tratam a todos os membros da 

comunidade como indivíduos, com uma preocupação e respeito iguais. Como consequência, é 

requisito que estas decisões sejam oficiais (por instituições políticas e por processos políticos 

previstos pela Constituição) e que os procedimentos decisórios considerem os status 

                                                 
172 Para Dworkin (2006, p. 2), a concepção constitucional de democracia define o objeto da democracia: “que as 

decisões coletivas sejam tomadas por instituições políticas cuja estrutura, composição e modo de operação 

dediquem a todos os membros da comunidade, enquanto indivíduos, a mesma consideração e o mesmo respeito”. 

Desta feita, os procedimentos majoritários devem ser norteados pela igualdade dos cidadãos, e não simplesmente 

pela soberania da maioria; pois a concepção constitucional de democracia “não opõe objeção alguma ao 

emprego deste ou daquele procedimento não majoritário em ocasiões especiais nas quais tal procedimento 

poderia proteger ou promover igualda que, segundo essa concepção, é a própria essência da democracia” 

(DWORKIN, 2006, p. 2).   
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individuais. Assim, para Dworkin, a democracia significa o governo sujeito à proteção do 

status individual de todos os cidadãos. Em outras palavras, através de uma leitura moral da 

Constituição e de uma hermenêutica principiológica, a Jurisdição Constitucional é legitimada 

pela natureza política da decisão jurisdicional. Isto porque a função jurisdicional estaria 

vinculada à prática de definir valores e afirmar princípios (ainda que estes princípios e valores 

fossem do próprio julgador).  

 

2.2.2 A Jurisdição constitucional e os modelos normativos de democracia liberal e 

republicano 

 

Após apresentar um leque de considerações sobre a legitimidade da Jurisdição 

constitucional, é preciso estabelecer alguns parâmetros coerentes com o marco teórico da 

presente dissertação. É importante recuperar em Habermas a reconstrução do sentido de 

atuação da Jurisdição constitucional em correspondência com a separação das funções estatais 

e que também suporta o paradigma procedimentalista. Cuida-se da legitimidade 

procedimentalista da Jurisdição constitucional – que se opõe a uma leitura moral e 

substancialista da Constituição ou uma leitura meramente positivista.   

Na reconstrução da separação entre os poderes, Habermas procura justificar uma 

postura da Jurisdição constitucional condizente com as condições de realização de uma 

política democrática deliberativa, na qual, se possa preservar a co-originalidade das 

autonomias privada e pública no processo de formação do direito. Assume, assim, uma 

postura intermediária, encontrada a partir da discussão norte-americana sobre a compreensão 

do direito constitucional173. Para tanto, busca resolver a tensão entre democracia e direitos 

fundamentais no plano institucional, entre o Legislativo e a Jurisdição. Isto, porque, não 

obstante expansão e difusão do Tribunal constitucional, sua existência não se explica por si 

mesma (HABERMAS, 2012a). Pretende, pois, solucionar duas questões: i. quais as condições 

de legitimidade funcional do Tribunal constitucional que o habilita a invalidar uma lei 

produzida pelo legislador democrático; ii. quais as metodologias utilizadas pelo juiz na 

interpretação constitucional do processo decisório são condizentes com a aceitação racional. 

                                                 
173 Assim, “Habermas tem na vasta literatura norte-americana o seu interlocutor principal. Portanto, quando 

queremos saber contra qual tradição ou linha de pensamento ele argumenta, ou qual o seu alvo quanto afirma 

que o limite legítimo da jurisdição constitucional é a garantia da formação deliberativa da vontade política, a 

resposta se encontra predominante no direito constitucional norte-americano, de onde vêm quase todos os 

autores citados por Habermas a esse respeito (como Bruce Ackerman, Ronald Dworkin, John Hart Ely, Cass 

Sunstein, Frank Michelman etc.)” (SILVA; MENDES, 2008, p. 216).   
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A primeira questão será objeto do presente e nos próximos subcapítulos, ao passo que a 

segunda questão será ilustrada no subcapítulo posterior (capítulo 2.2.4). 

A resposta à questão da legitimidade do Tribunal constitucional é reconstruída a partir 

da superação das propostas de modelos normativos de democracia liberal e republicana 

(HABERMAS, 2012a); isto, pois, o poder reservado ao Tribunal constitucional pelos modelos 

de democracia não é uniforme, pois, “reflete em grande medida as relações entre democracia 

e constitucionalismo adotadas por cada sistema político específico. Da prevalência de uma ou 

de outra concepção decorrerá o menor ou o maior poder desses tribunais” (VIERA, 2002, p. 

23).  

Funcionalmente, o Tribunal constitucional atua como uniformizador do direito. 

Possui, pois, o mister de reflexão do direito e uma tarefa de autocontrole do sistema de direito 

(HABERMAS, 2012a). Neste aspecto, cabe ao Tribunal constitucional solucionar conflitos 

entre órgãos estatais, sem ferir com a separação dos poderes – e por isto, há uma evidente 

concorrência entre o Tribunal constitucional e o legislador democrático no controle das 

normas174. Isto porque, a rigor, segundo a teoria do discurso, Habermas (2012a) atenta que 

como o legislador não dispõe de competência para examinar a aplicação do direito pelos 

tribunais, caberia àquele, naturalmente, o autocontrole do sistema normativo. Por esta razão, a 

legitimidade da Jurisdição constitucional é complexa. E, como visto, diversas são as 

perspectivas de legitimação do Tribunal constitucional que justificam sua atuação desde a 

conformação da ordem jurídica, colisão entre princípios e direitos fundamentais até à atuação 

criativa do direito.  

Observa Habermas (2012a) que as críticas originalmente ofertadas à legitimidade de 

Jurisdição constitucional são inspiradas em um modelo de democracia liberal, própria de uma 

concepção funcional de separação de poderes do paradigma jurídico do direito formal 

burguês. No Estado liberal, a Constituição promove a separação entre a sociedade econômica 

e o Estado; desta maneira, é outorgado aos indivíduos a autonomia para buscar sua felicidade, 

ao passo que cabe ao Estado perseguir o bem comum definido pela política. No entanto, como 

as tarefas e objetivos comuns não eram objeto de disposição da Constituição liberal, os 

direitos fundamentais contidos na Carta, seriam compreendidos como direitos subjetivos de 

                                                 
174  Neste aspecto, Habermas (2012a, p. 300-301) atenta que o papel do executivo no controle de 

constitucionalidade: “Na visão da teoria do discurso, a lógica da divisão dos poderes exige uma assimetria no 

cruzamento dos poderes do Estado: em sua atividade, o executivo, que não deve dispor das bases normativas da 

legislação e da justiça, subjaz ao controle parlamentar e judicial, ficando excluída a possibilidade de uma 

inversão dessa relação, ou seja, uma supervisão dos outros dois poderes através do executivo. Por isso, quem 

segue C. Schmitt e proclama o presidente do Reich, ou seja, o ponto mais alto do executivo, como ‘guarda da 

constituição’, transforma o sentido da divisão dos poderes no Estado democrático em seu contrário”.  
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defesa do indivíduos por intromissão estatal. Neste esquema, os limites da Jurisdição 

Constitucional seriam claros, pois segundo Habermas (2012a, p. 305), no Estado liberal a 

práxis da decisão pela jurisdição “é entendida como agir orientado pelo passado, fixado nas 

decisões do legislador político, diluídas no direito vigente; ao passo que o legislador toma 

decisões voltadas para o futuro, que ligam o agir futuro, e a administração controla problemas 

que surgem na atualidade” (HABERMAS, 2012a, p. 305). Assim, no Estado liberal, a 

Constituição define como deve ser realizada a relação entre o Estado e os cidadãos, regulando 

e protegendo os indivíduos de intromissões administrativas injustificadas175; não interferindo, 

entretanto, na relação horizontal entre indivíduos. Desta feita, Habermas (2012a, p. 305) 

assenta que no esquema liberal, “se encaixa a representação positiva do direito, que o tem na 

conta de um sistema de regras fechado recursivamente”.  

Na assunção do Estado social – assentado em um modelo ideal de democracia 

republicano – houve além de materialização de programas e objetivos políticos, uma 

fundamentação normativa segundo princípios jurídicos 176 . Ocorreu, pois, um abalo na 

                                                 
175 Nos termos da teoria liberal dos direitos fundamentais, em virtude da separação entre Estado e sociedade e a 

designação dos direitos fundamentais como resistência, a intervenção do Estado na autonomia privada deve 

apenas ocorrer de forma justificada e mínima. Neste contexto, “na tese da intervenção mínima e limite à 

intervenção, o Estado tem o ônus argumentativo, cujo critério de aferição de cumprimento é a proporcionalidade 

em sentido lato. O lastro constitucional desse critério é o vinculo do legislador aos direitos fundamentais” 

(MARTINS, 2012, p. 33). 
176 J. J. Gomes Canotilho (1988) se propõe a verificar se existe uma diferença qualitativa (funcional e metódica) 

entre os procedimento de concretização das normas constitucionais desenvolvidas pela autoridade legiferante e 

pelo órgão supremo de fiscalização de constitucionalidade. Para tanto, investiga a hipótese a partir da articulação 

de estudos sobre a funcionalidade (delimitação de competências) dos órgãos e âmbito funcional, e da mediação 

do conteúdo semântico a partir de uma teoria material da constituição. Inicia o projeto realizando um 

enquadramento funcional das funções legislativas e jurisdicional, especificando a premissa de que a 

determinação jurídico-funcional dos órgãos de soberania deve considerar a salvaguarda da especificidade das 

funções exercidas como elemento necessário da garantia da ordem de competência constitucionalmente definida. 

Esclarece J. J. Gomes Canotilho (1988), entretanto, que muitos fatores contribuem para a falta de estabilidade e 

compartimentos da visões clássicas sobre a legislatura e judicatura, dentre estas a extensão das competências dos 

tribunais constitucionais, o caráter aberto de muitas normas constitucionais, o alargamento do direito 

constitucional, a inexistência de métodos seguros de interpretação e a escolha livre de procedimentos metódicos 

conducentes (eventualmente) para resultados desejados. Desta feita, J. J. Gomes Canotilho (1988) destaca que o 

Tribunal Constitucional é um tribunal que controla a conformidade dos atos normativos e que o controle 

jurisdicional de normas não pode equivaler à produção de normas. Ato contínuo, e após justificar a insuficiência 

de uma investigação meramente funcional dos órgãos, para fins de atribuir limites de atuação, J. J. Gomes 

Canotilho (1988) apresenta como norte do procedimento funcional de atuação a problemática da metódica de 

decisões públicas coletivas. Explica que a concretização deve ocorrer por meio de uma optimização, ou seja, 

investigar as melhores decisões possíveis conducentes à realização dos fins ou dos programas finais condensados 

nas normas ou princípios constitucionais. Trata-se de um dever constitucional do legislador. Desta feita, o 

controle judicial da concretização legislativa deve abarcar tanto a decisão final como o procedimento legislativo.  

Para o órgão jurisdicional constitucional, resta o controle como compensação da deficiência de concretização 

parlamentar, seja através de resultados, seja dos procedimentos adotados. Por fim, após vencer as barreiras 

clássicas, notadamente a extirpação de liberdade irrestrita de decisões políticas (até mesmo no âmbito de 

prognoses legislativas), o autor conclui que o fenômeno concretização pode relacionar-se: à edição de atos 

legislativos que regulam de forma mais concreta e densa a disciplina de certas matérias, cujos contornos 

materiais foram inicialmente objeto de uma concretização judicial; à emanação de normas legislativas 

consagradoras de uma disciplina nova em consonância com a jurisprudência constitucional que considerava a 
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arquitetura constitucional liberal. Neste contexto, a materialização do direito abriu espaço na 

argumentação jurídica para argumentos morais de princípios e argumentos políticos de 

determinação de fins177. Os princípios exigem interpretação construtiva do caso concreto, 

posto que são sensíveis ao contexto e à totalidade dos sistemas de regras. No entanto, 

Habermas (2012a) assenta que se a contextualização permitiu liberdade e responsabilidade 

dos sujeitos que agem comunicativamente, todavia, no interior do sistema de direito, houve 

um crescimento do Poder judiciário e uma ampliação do poder de decisão aptos a eliminar a 

autonomia dos cidadãos. Há, neste esquema do Estado social, uma ressignificação dos direitos 

fundamentais, qualificados como garantias positivas. A mudança proporcionada pelo Estado 

social, por sua vez, fez exigir além de uma proteção subjetiva dos direitos de liberdade, uma 

proteção objetiva178179, de princípios que forma estruturas jurídicas180. 

Habermas atenta que a outorga de discricionariedade judicial para defesa de direitos 

fundamentais de natureza principiológica, própria do Estado social, torna problemática a 

                                                                                                                                                         
norma legislativa existente como viciada de inconstitucionalidade; e à feitura de leis cujo escopo é ‘interpretar’ 

inovadoramente a própria interpretação jurisprudencial.  
177 Neste sentido, Vanice Regina Lírio do Valle (2004) procura destacar o papel da hermenêutica jurídica, como 

meio hábil para a revelação da norma contida nos textos, comprometida com a justiça, na construção do conceito 

de “delegificação”. Após trazer à tona o argumento de desmistificação da lei e do seu esvaziamento de conteúdo 

imediato, destaca a autora que a partir de um exercício hermenêutico, é possível verificar quando, onde e como 

se poderia delegificar (evitando voluntarismos contextualizados em momentos políticos), destacando, para tanto, 

a possibilidade de um controle da delegificação, observando seus limites e possibilidades equacionados ao 

equilíbrio entre segurança jurídica, propósitos sociais e adequação. Neste contexto, Vanice Regina Lírio do Valle 

(2004) refuta o argumento de que a delegificação implica erosão à segurança jurídica, apontado que a própria 

ideia da delegificação como técnica normativa tem origem teleologicamente orientada: se põe como instrumento 

de aproximação entre os termos da regulação (pela relação de imediatividade ou pela origem em um órgão 

dotado de expertise técnica) e dos casos que o mundo da vida. Ainda neste diapasão, destaca que, além da ideia 

de imutabilidade, a segurança jurídica é valor associado à busca da justiça – e que pressupõe essa sensibilidade 

da norma às particularidades do caso. Por fim, Vanice Regina Lírio do Valle (2004) conclui que o ponto chave 

do enfrentamento do tema da delegação legislativa reside em harmonizar a solução proposta com os parâmetros 

constitucionais. Neste diapasão, desponta a hermenêutica jurídica como instrumento que incentiva a perfeita 

compreensão do processo de alcance do conhecimento 
178 Segundo Konrad Hesse (2001), a dimensão objetiva dos direitos fundamentais complementa a subjetiva. 

Cuida-se de perspectiva que cria “un standart constitucional unitario de derechos y principios, que funda una 

certa homogeneidad y que con este efecto pertence a los fundamentos de nuestro federalismo actual” (HESSE, 

2001, p. 92). Na dimensão objetiva, assenta Konrad Hesse (2001, p. 92) que os direitos fundamentais apresentam 

um noção material, “ínsita en ellos y los concibe como principios supremos del ordenamiento jurídico, al abrigo 

de cualquer relativización”. Isto porque, deste modo, os direitos fundamentais servem de pauta para o legislador 

e para as instâncias de aplicação do direito; de modo que toda interpretação normativa deva sofrer o impacto dos 

direitos fundamentais. Interpretação esta “determinada por el específico contenido constitucional que dimana del 

sistema axiológico de los derechos fundamentales” (HESSE, 2001, p. 94).  
179  Através da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, significada no Estado social, os direitos são 

encarados como “valores e o Estado como potencia activa e eventualmente amiga, tende a estender-se a 

obrigatoriedade dos direitos fundamentais às relações entre privados, sobretudo em situação de poder social, 

contando agora com o Estado para proteger os direitos de cada um perante as ofensas provenientes da actuação 

de outros particulares” (ANDRADE, 2006, p. 62).  
180  “A essa mudança correspondem, sob pontos de vistas metodológicos, ‘conceitos-chave do direito 

constitucional’ (Deninger), tais como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, a reserva do possível, a 

limitação de direitos fundamentais imediatamente válidos, através dos direitos fundamentais de terceiros, a 

proteção dos direitos fundamentais através da organização e procedimentos etc.” (HABERMAS, 2012a, p. 308).  
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legitimidade funcional do Tribunal constitucional. A abertura da argumentação jurídica para 

elementos particulares da argumentação moral e de fins políticos turva a separação tradicional 

de poderes; fazendo com a Jurisdição concorra com a legislação na criação do direito, sob 

pálio de um ativismo judicial.  

 

2.2.3 Da Jurisdição constitucional como instrumento de defesa do sistema 

representativo de John Hart Ely 

 

Diante da problemática da degeneração da concepção de Estado liberal e da 

idealização política do Estado social, próprio da democracia republicana, Habermas busca 

explicar a função do Tribunal constitucional segundo a democracia deliberativa (discussão 

adiantada no subcapítulo 2.5). É que intenta Habermas reconstruir as condições 

procedimentais para quais o Tribunal constitucional promoverá a realização da democracia 

(SILVA; MENDES, 2008). Este projeto é realizado a partir da leitura de Habermas do 

argumento de John Hart Ely (2010) em “Democracia e desconfiança”.  

John Hart Ely (2010) procurar contextualizar a questão de controle judicial de 

constitucionalidade nos Estados Unidos a pressupostos democráticos. Para tanto, ilustra o 

contexto dicotômico e problemático no debate constitucional norte-americano nos anos de 

1970, que justificariam o controle de constitucionalidade pela Suprema Corte: i. 

“interpretacionismo”, no qual, o julgamento judicial no controle de constitucionalidade deve 

anteder a uma interpretação segundo pensamento daqueles que produziram a Constituição; ii. 

“não interpretacionismo”, no qual, caberia ao judiciário no julgamento do controle de 

constitucionalidade corrigir e reavaliar as opções valorativas do legislativo independente da 

vontade do legislador original da Constituição, pois, neste controle realizado de forma 

ampliada, busca-se cumprir normas expressas e normas “que não se encontram claramente 

indicadas na linguagem do documento” (ELY, 2010, p. 3)181. Ilustra, de uma forma geral, que 

apesar de contrapostos, os citados pensamentos não derivam, necessariamente, uma acepção 

de política judiciária “ativista” ou de “auto moderação”: “seria um erro supor que há 

necessariamente uma correlação qualquer entre a abordagem interpretacionista da atividade 

judicial em matéria constitucional e o conservadorismo político, ou mesmo entre ela e aquilo 

                                                 
181 Neste sentido, John Hart Ely (2010, p. IX) busca propor novo critério para julgamento no controle de 

constitucionalidade judicial:  “afinal, nenhuma das teorias professadas – nem aquela que daria aos membros 

nomeados de nosso Judiciário a soberania sobre as escolhas de valores substantivos da sociedade, nem a que 

deixaria tais escolhas sujeitas às crenças de pessoas que faleceram há mais de um século – é, em última análise, 

compatível com os pressupostos democráticos implícitos em nosso sistema”. 
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que comumente se chama de automoderação judicial (judicial self-restraint)” (ELY, 2010, p. 

4). Desta feita, a distinção entre os dois pensamentos é que atos políticos somente podem ser 

declarados nulos a partir de uma inferência, para qual ponto inicial (ou premissa) subjacente é 

claramente perceptível na Constituição. Estas abordagens, entretanto, concordam que a 

inferência completa “não pode ser encontrada na Constituição” (ELY, 2010, p. 4). Há sempre 

um espaço de raciocínio ou argumentação, e destaca ainda que “em geral, a Constituição 

indica sumariamente certos princípios fundamentais cujas implicações específicas para cada 

época devem ser determinadas no contexto da época em questão” (ELY, 2010, p. 4)182.  

De início, John Hart Ely (2010) nega a veracidade de grande parte do argumento 

interpretacionista, tomando como critério a teoria da democracia – não obstante, o raciocínio 

ser coerente à ideia geral do que é direito e seu mister de aplicação de normas (ainda que 

gerais como a Constituição). Isto porque sugere o interpretacionismo que cabe ao juiz no 

controle de constitucionalidade aplicar as normas expressas ou claramente implícitas na 

Constituição. Para tanto e sobre isto, o interpretacionismo divide-se em duas correntes: i. uma 

primeira que admite que não é possível atribuir um conteúdo inteligível de certas frases e 

expressões da Constituição, apenas pelo estudo gramatical ou na história legislativa, motivo 

pelo qual se recorre a sentidos exportados do texto constitucional; ii. outra segunda que 

aponta que tais sentidos devem ser derivados dos “temas gerais do documento constitucional 

e não de alguma fonte completamente externa ao texto do documento” (ELY, 2010, p. 16-17). 

Entretanto, assumindo as perspectivas interpretacionistas, John Hart Ely assenta, a partir do 

registro de algumas emendas à Constituição (como, por exemplo, a oitava, a nona e a 

décima), que se faz impossível interpretar a Constituição sem o auxílio de considerações 

ilustradas por outras fontes que não o texto constitucional – por serem disposições abertas. 

Registra esta posição com considerações sobre a décima quarta emenda (na cláusula do 

                                                 
182 Explica John Hart Ely (2010) que, apesar da decisão de Roe vs. Wade (proferida pela Suprema Corte norte-

americana em 1973 sobre o aborto, considerado um exemplo clássico da corrente de pensamento não-

interpretacionista), a Suprema Corte norte-americana, ainda na década de 1970, se inclinou pela corrente 

interpretacionista. Isto porque, segundo descreve, a tese interpretacionista é atrativa por dois fundamentos: 

primeiro porque o raciocínio que se encaixa na concepção geral do que é o direito e como ele funciona e segundo 

porque, decorre da dificuldade inerente ao pensamento oposto à teoria da democracia norte-americana (na qual, 

porque os juízes não são eleitos – descabe a representação popular – não lhes são outorgados poderes para 

definir o curso da ação política). John Hart Ely (2010) expõe ainda a opinião do juiz Black no contexto 

interpretacionista, para quem a relação conflituosa entre Constituição e democracia, para fins de proteção (e não 

tirania) da minoria deveria estabelecer as limitações ao poder político de antemão, pois não seria seguro 

consoante à corrente não-interpretacionista entregar aos juízes “que não respondem por suas atitudes políticas, a 

tarefa de definir quais valores devem ser colocados fora do alcance do controle majoritário” (ELY, 2010, p. 13) 

– vez que a corrente interpretacionista os retiraria diretamente da Constituição (o controle seria, pois, popular). 
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devido processo legal183, do privilégio ou imunidades, da igual proteção184) e a nona emenda 

(que ilustra que “a enumeração de certos direitos na Constituição não será interpretada de 

modo que se neguem ou se diminuam outros retidos pelo povo”). John Hart Ely aponta que 

críticas republicanas ao casos Dred Scott ou a Barron vs. Baltimore não geraram um consenso 

em torno da diminuição da autoridade judicial para o controle de constitucionalidade, e que os 

problemas das disposições abertas na aplicação judicial devem, pela insuficiência do 

interpretacionismo, “receber uma abordagem que não seja irremediavelmente incompatível 

com o compromisso norte-americano com a democracia representativa” (ELY, 2010, p. 54). 

Ao depois, busca criticar a proposta de pensamento não-interpretacionista. Destaca 

John Hart Ely que a proposta possui raízes na acadêmica que postula que a Suprema Corte, no 

tocante às disposições abertas, deve identificar e impor aos outros poderes (políticos) os 

valores fundamentais (ou importantes) para sociedade. Isto pois, veicula-se de forma 

recorrente que “a Corte é ‘uma instituição responsável pela evolução e aplicação dos 

princípios fundamentais da sociedade’, e sua ‘função constitucional’, consequentemente é 

‘definir valores e afirmar princípios’” (ELY, 2010, p. 57-58). Ato contínuo, John Hart Ely 

(2010) apresenta algumas justificativas do pensamento não-interpretacionista definidores dos 

métodos de identificação dos valores tidos por fundamentais: i. valores próprios do juiz185; ii. 

direito natural186; iii. princípios neutros187; iv. razão188; v. consenso189; vi. progresso190. 

                                                 
183 Que determina que nenhum Estado poderá “privar uma pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem o 

devido processo legal”, e permitiu, de sua interpretação, outorgar ao judiciário poderes de controle de 

constitucionalidade de atos do poder legislativo e administrativa.  
184 Pela qual, “nenhum Estado...negará a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis”. A 

citada cláusula foi historicamente criada para combater a desigualdade entre brancos e negros. No entanto, como 

nem todo tratamento desigual por parte do Estado deva ser proibido, a Corte norte-americana desenvolveu um 

critério do “fundamento racional”, pelo qual classificações podem ser combatidas acaso “uma pessoa sensata 

possa encontrar correlações suficientes entre o mal combatido e a característica utilizada como base da 

classificação” (ELY, 2010, p. 41). 
185 Neste fundamento, os valores aplicados no julgamento da constitucionalidade de ato de outro poder pelo juiz 

são os seus próprios. Trata-se de fundamento não defendido explicitamente e que traduz um método impessoal 

(embora declarado como objetivo) e introspectivo. A proposta decorre do fato de que a aplicação de valores em 

julgamentos pelos juízos decorre da natureza humana do ato de julgar. E, neste mesmo contexto, a crítica, 

veiculada pelo realismo jurídico, aponta que “não há, em absoluto, como garantir que os membros vitalícios da 

Suprema Corte (ou os outros juízes federais) seja pessoas que partilham dos nossos valores” (ELY, 2010, p. 59). 

Para o John Hart Ely (2010), a corrente crítica de que a intervenção do Judiciário não seria coerente com os 

princípios da teoria democrática, pois permite defender a importância da interferência, e deduzir disto, propostas 

mais objetivas (ou neutras) do fundamento da intervenção 
186  Com fundamento na Quarta emenda e na teoria jusnaturalista, utilizada no contexto do processo de 

constitucionalização norte-americana. Trata-se de fundamento que sustentaria uma base ética inalterada e que 

sustentaria a própria constituição. Entretanto, argumenta John Hart Ely (2010) que tais disposições éticas não são 

pertinentes (ou mesmo suficientemente fortes) para resolver uma questão constitucional de natureza política, e, 

deste modo, conclui ilustrando que a natureza muita pragmática da questão política não afeta a moral. Aponta 

que “nossa sociedade não aceita a noção de um conjunto de princípios morais objetivamente válidos e passíveis 

de serem descobertos; pelo menos, não aceita um conjunto que sirva para derrubar as decisões de nossos 

representantes eleitos – e tem razão de não aceitá-lo” (ELY, 2010, p. 72) 
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John Hart Ely (2010) sintetiza que tanto uma opção interpretacionista – que não se 

mostra capaz de ser coerente com o espírito de certas disposições, como a não-

interpretacionista – na qual, prenuncia o risco de ser um mero conselho de controle 

legislativo, não seriam adequadas para fundamentar a atuação dos juízes no controle de 

constitucionalidade. Diante disto, propõe uma outra alternativa, veiculada em decisões da 

própria Corte norte-americana no período presidida pelo juiz Warren, ainda no início do 

século XX. Destaca John Hart Ely que, não obstante o ativismo desta Corte e da exposição de 

descoberta de valores fundamental, o cerne da decisão estaria estruturada em outro 

significado – e diverso da idealizada pela academia da época. Estaria, portanto, a estrutura da 

decisão preocupada (e fundamentada) a justificar o intervencionismo da qualidade do 

processo político, aberto a todos e igualitário:  

 

foi a primeira a tocar no assunto da qualificação dos eleitores e da má 

distribuição proporcional do número de representantes (e, uma vez tocando 

nesse assunto, tratou-o com seriedade). É certo que essas decisões foram 

intervencionistas, mas o intervencionismo era alimentado não por um desejo 

por parte da Corte de impor certos valores substantivos que ela considerara 

importantes ou fundamentais, e sim pelo desejo de assegurar que o processo 

político – que é o contexto em que tais valores de fato podem ser 

corretamente identificados, ponderados e proporcionados entre si – estivesse 

aberto aos adeptos de todos os pontos de vista, em condições de relativa 

igualdade (ELY, 2010, p. 98).  

 

Destaca o autor que, em vez de anunciar a fundamentabilidade de um valor x ou y, a 

Corte Warren decidia que a escolha de algum valor pelo poder político deveria agraciar ou 

                                                                                                                                                         
187 Neste fundamento, inspirado em discurso proferido por Herbert Wechsler, a Suprema Corte norte-americana 

deveria agir em função de princípios que transcendem o caso e utilizados em todos os casos semelhantes, cujo 

amparo na metodologia da common law pretende alcançar institivamente resultados corretos de uma série de 

casos, para ao depois, anunciar o princípio que explica o padrão dos julgamentos. Explica John Hart Ely (2010, 

p. 73) que, embora de uso retórico recorrente pelos juristas – que o apontam como fonte de decisão 

constitucional –, “a insistência nos ‘princípios neutros’ por si só, nada nos diz sobre de onde a Corte deve derivar 

os valores que eles incorporam”. 
188 Neste fundamento, se veicula que os juízes seriam mais aptos que outros a identificar razões como fonte de 

valores fundamentais. Apresenta John Hart Ely (2010) crítica, pela forma aristocrata do fundamento, a tradição 

como um repositório de valores fundamentais. Ilustra como crítica a dificuldade (e a potencialidade de oposição 

argumentativa de uma decisão pela simples adesão) de precisar qual específica tradição é dado o suporte de 

valores. 
189 Por este fundamento, os valores seriam partilhados por toda a sociedade. Possui como metodologia, ou 

melhor, encargo, proteger direitos de indivíduos e das minorias contra as ações da maioria. Trataria de um 

contrassenso, pois “é descabido empregar os juízos de valor da maioria como veículo para proteger minorias dos 

próprios juízos de valor da maioria” (ELY, 2010, p. 91). Afirma John Hart Ely (2010) ainda que, da maneira 

como é desenvolvido o argumento do consenso (fundado numa prática de julgamento na common law), não 

haveria relação da prática com a legitimidade das decisões de jurisdição constitucional. 
190 Que justifica o progresso como fonte de depósito de valores (ELY, 2010). Trata-se de proposta na qual a 

defesa de uma minoria decorreria da potencialidade de esta tornar-se uma maioria futura. No entanto, destaca 

John Hart Ely (2010, p. 92) que, “não há razão para supor que juízes são qualificados para prever o 

desenvolvimento futuro da opinião popular”. 
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proteger a todos ou justificar o tratamento desigualitário de modo convincente. De forma 

geral, para John Hart Ely (2010), a desobstrução de canais de mudança política e a correção 

de discriminação contra minorias são funções de uma Corte de constitucionalidade, cujo 

âmbito de atuação torna-se coerente com princípios da teoria democrática191. Tais acepções, 

no entanto, para tornarem-se compatíveis, necessitam de um análise sobre o sistema 

representativo norte-americano, pois: “não existe nenhum vínculo evidente e necessário entre 

um sistema de participação igualitária nos processos políticos, e um sistema de participação 

presumida igualitária nos custos e benefícios que o processo gera, de outro” (ELY, 2010, p. 

102). Isto porque a legitimidade à atuação da maioria gera riscos à proteção efetiva das 

minorias, cujos interesses são diversos da maioria192. Para tanto, segundo John Hart Ely 

(2010, p. 115):  

 

minha principal intenção ao utilizar os exemplos foi a de sugerir um meio 

pelo qual dois ideais norte-americanos, caracterizados às vezes como 

opostos – a proteção ao governo popular, por um lado, e a proteção das 

minorias para que não lhes seja negada a igual consideração e respeito, por 

outro -, na verdade podem ser compreendidos como elementos que surgem 

de um único e mesmo dever de representação.   

 

Para justificar tal proposta de harmonia no dever de representação, entre o controle 

popular e a proteção de minoria, John Hart Ely (2010) ilustra (i) uma abordagem de controle 

judicial de constitucionalidade cuja noção de participação – a ser protegida pela Corte – e que 

favoreça a representatividade tem significado descrito na Constituição para quando esta 

(independente da habitual noção de declaração de valores) evidencia expressamente a 

preocupação (na justiça procedimental na resolução de disputas individuais e no processo em 

sentido amplo, do qual se faz garantir a participação ampla nos processo e distribuições do 

                                                 
191 Ilustra John Hart Ely (2010) que na nota de rodapé do julgado United States vs. Carolene Products, há a 

afirmação do papel da Corte de Constitucionalidade norte-americana, na qual, caberá garantir a democracia 

desde que garanta “que os canais de participação e da comunicação permaneçam abertos” (ELY, 2010, p. 101), e 

revela ainda a preocupação com a situação da minoria. Desta feita, seriam, pois, ideais norte-americanos, o 

controle popular e o igualitarismo, e particular a democracia. Explica o autor, com base no United States vs. 

Carolene Products, que tanto o controle popular como o igualitarismo estão relacionados com o conceito de 

“participação”, no qual se faz necessário proteger a “oportunidade de participar”, tanto nos processos políticos 

nos quais valores são identificados e ponderados, como nos processos políticos em que benefícios concretos são 

restringidos. 
192 Neste sentido, John Hart Ely (2010) apresenta um retrospecto à ideia de sistema representativo: no qual os 

governantes estariam vinculados ao povo, grupo homogêneo, e cujo atendimento a seus interesses deveria 

retratar o interesse da maioria; no entanto, diante da tirania de uma maioria, e como a Constituição norte-

americana havia apregoado um pluralismo, Madison centralizou o poder político fragmentado na 

conferederação, a fim de que nenhuma facção tomasse para si o governo central; entretanto, diante da 

insuficiência da medida, a teoria da representação fora ampliada, para assegurar que às minorias a igual proteção 

diante da maioria devidamente representada. 
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governo); para além de (ii) uma abordagem de controle judicial de constitucionalidade que 

promova a representação; (iii) que legitimidade dos tribunais no citado controle, porque não 

inseridos no jogo político193.  

John Hart Ely (2010, p. 135) registra que a Constituição norte-americana, no tocante à 

atuação dos juízes (especialistas no processo em sentido), “admite que é inaceitável afirmar 

que juízes nomeados e com cargo vitalício refletem melhor os valores convencionais do que 

os representantes eleitos”. Diante disto, conclui que numa democracia representativa, as 

determinações sobre valores devem ser feitas pelos representantes eleitos (para cujo 

mecanismos de legitimidade é o voto). Não obstante, o mau funcionamento da atividade 

política pode ocorrer nas seguintes problemáticas: (i). “os incluídos estão obstruindo os canais 

da mudança política para assegurar que continuem sendo incluídos e os excluídos 

permaneçam onde estão” (ELY, 2010, p. 137) e (ii), ou quando os representantes da maioria 

sistematicamente põem a minoria em desvantagens194. Para esta situação problemática, a 

solução para o “mau funcionamento” não deve ser feita pelo representantes – há, portanto, 

uma desconfiança, mas, pelos juízes, pois estão relativamente à margem do processo político. 

Diante deste quadro, John Hart Ely apresenta qual deve ser a postura do judiciário 

perante questões do descumprimento do “dever de representação” – que impõe pensar a noção 

                                                 
193 No tocante ao significado de participação prescrita na Constituição – e do qual a jurisdição constitucional 

deve promovê-lo, John Hart Ely (2010) atenta que a ideia norte de “participação” assentada tanto na participação 

de processos de decisão do governo, como quanto na participação da distribuição de direitos, da negativa de 

benefícios, servia de referência para os argumentos dos colonos. E, por este motivo, no texto constitucional não 

se foi enunciado uma ideologia dominante, senão, a garantia de “uma estrutura duradoura para a contínua 

resolução das disputas entre diferentes cursos de ação política” (ELY, 2010, p. 119). Disto, registra que “a 

Constituição original tratava principalmente – talvez deva dizer: esmagadoramente – de questões procedimentais 

e estruturais, e não de identificar e preservar valores substantivos específicos” (ELY, 2010, p. 122). Neste 

contexto, relata John Hart Ely que as emendas à Constituição consagraram a ideia original: para tanto, a primeira 

emenda, relativa à liberdade de expressão, dispôs sobre a liberdade de expressão, visando colaborar com o 

funcionamento do governo e assegurar uma discussão aberta e bem informada da ação política, assim como por 

exemplo, a décima quarta emenda do devido processo legal, que prescreve a cláusula da igual proteção, a décima 

quinta, que proíbe a restrição do direito ao voto por motivo de raça, as emendas décima sétima (estende a todos o 

direito ao voto para senadores), vigésima quarta (abole o imposto sobre o voto nas eleições federais), décima 

nona (estende o direito ao voto às mulheres), vigésima terceira (estende o direito ao voto para os residentes do 

Distrito de Colúmbia) e vigésima sexta (estende o direito ao voto aos cidadãos com dezoito anos) que 

registraram uma extensão do direito ao voto. Desta extensão do direito ao voto, o autor aponta que o processo 

constitucional norte-americano não foi de declarar e proteger valores específicos (em que pese o autor declare 

que o objetivo da Constituição norte-americana seja preservar a liberdade), mas garantir um processo político 

aberto a todos, em condições de igualdade, e a consequente imposição aos representantes do dever de dedicar 

tanto à maioria, quanto à minoria, a mesma consideração e respeito. Dito isto, registra que a estratégia da 

Constituição norte-americana não fora fixar no documento um conjunto de direitos substanciais para os quais 

caberia uma proteção permanente, mas pressupor que “a maioria efetiva jamais ameaçará seus próprios direitos; 

e busca assegurar que essa maioria não trate outros grupos de modo sistematicamente pior do que trata a si 

mesma.” (ELY, 2010, p. 133-134). 
194 “Quando, embora a ninguém se neguem explicitamente a voz e o voto, os representantes ligados à maioria 

efetiva sistematicamente põem em desvantagem alguma minoria, devido à mera hostilidade ou à recusa 

preconceituosa em reconhecer uma comunhão de interesses – e, portanto, negam a essa minoria a proteção que o 

sistema representativo fornece a outros grupos” (ELY, 2010, p. 137). 
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de participação, de forma a relacionar harmonicamente o controle popular a e proteção de 

minorias; consistente no cumprimento das seguintes tarefas no controle judicial de 

constitucionalidade, desobstrução dos canais de participação politica e proteção de 

minorias195. John Hart Ely (2010) assenta que a proteção à minoria não consiste apenas na 

remoção de barreiras à participação no processo político; requer, com visa a garantir o dever 

de representação, mais que exigir o simples direito à voz e ao voto. Deve, pois, regular o 

processo de distribuição igualitária de vantagens. E, por isto, a Suprema Corte deve “observar 

o mundo tal como ele é e perguntar se aquele direito está sendo efetivamente restringido; e, 

em caso afirmativo, considerar quais razões podem ser aduzidas em favor dessa restrição, sem 

atentar para a verdadeira causa” (ELY, 2010, 182). Em outras palavras, “na medida em que o 

um bloqueio existem o sistema não está funcionando direito, e a Corte deve desbloqueá-lo 

sem querer saber como essa obstrução surgiu” (ELY, 2010, p. 182)196. Ainda no contexto, 

John Hart Ely não sugere que haja um exame judicial da hostilidade generalizada e 

injustificada ao grupo colocado em desvantagem em relação ao ato oficial em questão, mas 

sim saber se existe a hostilidade generalizada (decisão esta, reconhece, detêm um grau de 

discricionariedade): “a teoria geral restringe o controle de constitucionalidade (sob os 

dispositivos de interpretação aberta da Constituição) na medida em que insiste que esse 

controle só pode tratar de questões de participação, e não dos méritos substantivos das 

decisões políticas impugnadas” (ELY, 2010, p. 243).  

Em contraposto, observa-se que uma leitura moral da Constituição (em muita vezes) 

resulta em decisões jurisdicionais para além da letra expressa na Constituição, e, portanto, é 

motivo de subversão do sistema representativo. Neste sentido, John Hart Ely (2010, p. 117) 

destaca que “a preservação dos valores fundamentais não é uma tarefa própria da Constituição 

                                                 
195 Em especial, John Hart Ely (2010, p. 140) assinala que no controle de constitucionalidade, deve o judiciário, 

no tocante à desobstrução dos canais de mudança política, atuar eliminando qualquer restrição à liberdade de 

expressão “que seja desnecessária para a promoção de um interesse do Estado”. Isto porque, com fundamento da 

primeira emenda, somente é legítima a restrição à liberdade de expressão quando esta se justifique em interesse 

invocado pelo Estado. Argumenta que é dever do controle judicial de constitucionalidade eliminar a negação do 

voto, como espécie de obstrução ao processo democrático; aduz que a má-distribuição da representação é 

negativa de voto; expõe ainda a necessidade de transparência do processo legislativo (interessante o 

questionamento, negado pelo autor, de exposição obrigatória dos objetivos da lei pelo legislativo) no tocante à 

distinção legalmente operativa pelo legislador, para quando delega a outras autoridades que não respondem 

politicamente, a proceder as distinções; e por fim, apresenta considerações sobre a delegação de poderes para 

legislar às autoridades do corpo burocrático, justificando-a dada a complexidade da matéria delegada 

(necessidade de detalhamento e enfretamento da questão por um especialista). 
196 Para tanto, registra o autor na experiência da Corte Suprema, casos de análise dos motivos legislativos e 

administrativos para restrição de direito. Neste contexto, autorizada a análise, verifica se abre a possibilidade de 

avaliar a classificação da medida legislativa (administrativa) – como a teoria da classificação suspeita. Para 

tanto, aduz que para a análise da classificação é preciso averiguar se o Estado apresenta uma meta extraordinária 

relevante (o que, por sua vez, impõe a plausibilidade da meta) e se demonstre que a classificação se encaixa na 

meta apresentada. 
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e do direito constitucional”. É que o controle judicial de constitucionalidade tem função de 

promover (e não negar) o sistema representativo, através da defesa do procedimento 

democrático que favoreça a participação e da proteção de minorias (ELY, 2010). A 

intervenção da Suprema Corte somente poderia intervir na legislação “nos assuntos 

necessários para a higidez do próprio processo democrático, ou seja, nos eventuais defeitos 

que podem comprometer a decisão majoritária” (SILVA; MENDES, 2008, p. 318). Trata-se, 

inclusive, de uma opção procedimentalista da relação entre Constituição e Democracia.  

 

2.2.4 Da visão procedimental da Jurisdição constitucional 

 

A proposta de John Hart Ely de legitimidade da atuação da Suprema Corte norte-

americana é acompanhada por Habermas, para quem, sustenta, a necessidade de inclusão de 

uma teoria democrática (POSNER, 2012). Neste contexto, Habermas pontua a harmonia dos 

conceitos entre Constituição e democracia; a partir da concepção de que os direitos 

fundamentais são condições de existência do próprio procedimento democrático, atuando 

como limites deliberativos. Para tanto, os direitos fundamentais seriam, pois, condições 

viabilizadoras da participação dos cidadãos na formação de consensos.  

Neste ponto, verifica que Habermas, ao contrário de Ronald Dworkin, não 

compreende a legitimidade do direito e a formação democrática da vontade da maioria na 

ética ou mesmo em regras consuetudinárias de convergências preliminares. A legitimidade do 

sistema de direito está incrustrada em pressupostos comunicativos e procedimentos, que 

permitam no interior do processo deliberativo, o surgimento dos melhores argumentos 

(HABERMAS, 2012a), aptos a consagrar consensos. Diante disto, a base de legitimidade da 

Jurisdição constitucional em Habermas realiza-se quando o Tribunal constitucional assegura a 

autodeterminação deliberativa da elaboração do direito (SILVA; MENDES, 2008). Neste 

contexto, a Jurisdição Constitucional deve possuir instrumentos para mensurar se a decisão no 

processo legislativo ocorreu em condições ideais de deliberação.  

No entanto, antes é preciso reproduzir as considerações sobre críticas de Habermas à 

prática jurisprudencial do Tribunal Constitucional Federal alemão e à teoria dos princípios de 

Robert Alexy. Cuida-se da resposta ao problema da metodologia interpretativa utilizada pelos 

tribunais para decisões de controle de constitucionalidade com o recurso de valores e 

sopesamentos. A negativa de Habermas a esta metodologia é polêmica no Brasil, notadamente 

porque a prática de sopesamento é comumente realizada pelo Supremo Tribunal Federal e a 
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teoria dos princípios de Alexy é bastante recepcionada pela academia e pela jurisdição 

nacional197198.  

Habermas, de início, pretende criticar a prática de “jurisprudência dos valores”199, 

desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Federal na década de 1950 como estratégia para 

expandir os efeitos dos direitos fundamentais a outras relações jurídicas e áreas prescritas pela 

Constituição alemã de 1949. Segundo observa Habermas (2012a, p. 315),  

 

a crítica justificada à jurisprudência dos valores dirige-se, muitas vezes de 

forma brusca, contra as graves consequências que resultam do Estado de 

direito, sem esclarecer que se trata apenas, e em primeiro lugar, de 

consequências de uma autointerpretação falsa. Com isso, ela perde de vista a 

alternativa de uma compreensão correta da interpretação construtiva, 

segundo a qual, direitos não podem ser assimilados a valores.  

 

De acordo com a prática adotada pelo Tribunal Constitucional Federal alemão (e a 

teoria dos princípios de Alexy), os princípios são interpretados como valores (normas 

fundamentais objetivas que apoiam decisões valorativas) que servem como mandamentos de 

otimização de maior ou menor intensidade e que justificam uma situação discursiva de 

“ponderação de valores”. Habermas (2012a) expõe que o modo pelo qual foi realizada a 

ponderação de valores pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, 

justificaria uma situação de “tirania dos valores”, pela qual os direitos perdem seu caráter 

deontológico. Segundo Habermas (2012a), otimizando e preenchendo um valor, um 

mandamento de otimização não poderia ser extraído da própria norma. É que a aplicação de 

princípios é orientada por um fim; e, como nenhum valor possui primazia incondicional sobre 

                                                 
197 Como dito em nota de rodapé anterior, a Jurisdição não é objeto da presente dissertação. A discussão sobre a 

jurisdição é procedida segundo os objetivos do referencial teórico de Habermas. É que como considerações sobre 

a Jurisdição para além de Habermas exigiriam fundamentação mais densa, a problemática dos canais de 

participação e as lutas por reconhecimento perderia sentido.  
198 Neste sentido, sobre a teoria dos princípios de Alexy, Leonardo Martins (2012, p. 76) e o processo de criação 

de regras a partir da ponderação de princípios: “trata-se, portanto, de um processo de criação de regras (normas 

jurídicas imediatamente subsumíveis) a partir dos elementos ou fatores fáticos e jurídicos encontrados no caso 

concreto. Não restam dúvidas de que a concepção de ALEXY traga consequências para a tradicional norma 

constitucional que prescreve a ‘separação de poderes’. Além desse ponto problemático do ponto de vista teórico-

constitucional e também político-constitucional em face da teoria da democracia (representativa), há outros 

pontos críticos que o antecedem”.  
199 Como advertem Virgílio Afonso da Silva e Conrado Hübner Mendes (2008, p. 204), “o que Habermas chama 

de ‘jurisprudência dos valores’ não deve, contudo, ser confundido com a corrente teórica que, em língua 

portuguesa, costuma ser identificada pelo mesmo nome. Ainda que ambas tenham suas semelhanças, 

especialmente no que diz respeito a um afastamento da ideia de que a aplicação do direito resume-se a um 

processo lógico de subsunção, o ‘alvo’ de Habermas, ao falar em ‘jurisprudência dos valores’, é mais restrito e 

limita-se, como mencionado, a uma prática específica do Tribunal constitucional alemão, o sopesamento de 

valores ou princípios”.  
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o outro, a interpretação ponderada do direito transforma-se em realização concretizada de 

valores.  

Habermas, para tanto, esclarece que os princípios não podem ser confundidos, ou 

simplesmente reconduzidos, a valores. Isto, pois,  

 

normas e valores distinguem-se, em primeiro lugar, através de suas 

respectivas referencias ao agir obrigatório ou teleológico; em segundo lugar, 

através da codificação binária ou gradual de sua pretensão de validade; em 

terceiro lugar, através de sua obrigatoriedade absoluta ou relativa e, em 

quarto lugar, através dos critérios aos quais o conjunto de sistemas de 

normas ou de valores deve satisfazer (HABERMAS, 2012a, p. 317).  

 

Dito de outra forma, normas e valores possuem qualidades distintas. As normas não 

podem ser aplicadas da mesma forma que são aplicados os valores. Habermas (2012a) 

justifica sua crítica pela perda do caráter deontológico das normas, quando reconduzidas à 

noção de valores, de natureza teleológica. Desta feita, atenta que a pretensão de validade da 

norma pelo código binário (válido/invalido) é substituída pelo código gradual; isto implica a 

“impossibilidade de manter o conceito de sistema normativo com um sistema coerente, ‘que 

não aceita deveres contraditórios’” (SILVA; MENDES, 2008, p. 210) – pois os valores 

concorreriam entre si no sistema jurídico. A concorrência de valores por sopesamento, 

inclusive, pode derivar dois problemas: i. o sacrifício de direitos fundamentais em favor de 

objetivos coletivos estabelecidos pelos valores (dado sua natureza teleológica) e ii. a falta de 

critérios racionais para o sopesamento dos valores, no que configuraria um processo de 

aplicação arbitrário ou irrefletido. Neste ponto, atesta Habermas (2012a), se o indivíduo pode 

orientar o agir por normas ou valores, sua ação não é a mesma na aplicação da norma ou do 

valor200. Afinal, conclui Habermas (2012a, p. 318) que a transformação conceitual de direitos 

(princípios) em valores – em uma sociedade contemporânea – “significa um mascaramento 

                                                 
200 Adverte ainda Habermas (2012a, p. 317-318) que: “quando se trata de princípios do direito ou de bens 

jurídicos, essa diferença é frequentemente desconsiderada, porque o direito positivado vale somente para uma 

determinada área jurídica e para um correspondente círculo determinado de destinatários. No entanto, sem 

prejuízo dessa limitação fática da esfera da validade, quando Dworkin entende os direitos fundamentais como 

princípios deontológicos do direito e Alexy os considera como bens otimizáveis do direito, não estão se 

referindo à mesma coisa. Enquanto normas, eles regulam uma matéria no interesse simétrico de todos; enquanto 

valores, eles formam, na configuração com outros valores, uma ordem simbólica na qual se expressam a 

identidade e a forma de vida de uma comunidade jurídica particular. Certos conteúdos teleológicos entram no 

direito; porém o direito, definido através do sistema de direitos, é capaz de domesticar as orientações axiológicas 

e colocações de objetivos do legislador através da primazia estrita conferida a pontos de vista normativos. Os 

que pretendem diluir a constituição numa ordem concreta de valores desconhecem seu caráter jurídico 

específico; enquanto normas do direito, os direitos fundamentais, como também as regras morais, são formados 

segundo o modelo de normas de ação obrigatórias – e não segundo modelo de bens atraentes”.  
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teleológico de direitos que encobre a circunstância de que, no contexto de fundamentação, 

normas e valores assumem papéis diferentes na lógica da argumentação”.  

Deste modo, Habermas (2012a) verifica que a prática jurisprudência de escola de 

valores pelo Tribunal Constitucional Federal alemão 201  implica concretizar normas em 

situação de concorrência com a legislação; e que resulta na quebra de legitimidade do próprio 

Tribunal, pois “ao deixar-se conduzir pela ideia de realização de valores materiais, dados 

preliminarmente no direito constitucional, o tribunal constitucional transforma-se numa 

instância autoritária” (HABERMAS, 2012a, p. 320) 202 . A recondução de direitos 

fundamentais a valores ou bens acarreta a perda de sentido deontológico; os direitos 

fundamentais correm risco de não serem levados a sério. Afinal, a argumentação jurídica é 

procedida por meio de uma argumentação baseada em custos e benefícios. É que para 

Habermas (2012a, p. 323), “uma jurisprudência orientada por princípios precisa definir qual a 

pretensão e qual a ação deve ser exigida num determinado conflito – e não arbitrar sobre o 

equilíbrio de bens ou sobre o relacionamento entre valores”.  

Respondida a questão da metodologia da interpretação da decisão do controle de 

constitucionalidade, Habermas procura responder, finalmente, a questão da legitimidade da 

Jurisdição constitucional, em sua funcionalidade 203 . Segundo Habermas (2012a), a 

Constituição não pode ser compreendida como uma ordem jurídica global e concreta, cuja 

finalidade seja determinar a priori uma forma de vida sobre a sociedade. A Constituição deve 

                                                 
201 Atentam Virgílio Afonso da Silva e Conrado Hübner Mendes (2008, p. 218) que a forma pela qual Habermas 

percebe a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão é contestada por outras vozes: “em linhas 

gerais, Habermas é contestado por (a) desconhecer o real papel que o recurso aos valores desempenhou na 

jurisprudência do tribunal alemão; (b) superestimar a possibilidade de que todas as normas jurídicas sigam uma 

racionalidade incondicional, universal e absoluta; (c) simplificar a forma pela qual a harmonização de valores ou 

princípios é levada a cabo pela jurisprudência”. Explicam que pela jurisprudência do tribunal constitucional 

federal alemão foi possível construir conceitualmente a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que gerou 

eficácia entre particulares, permitiu a construção de organizações e procedimentos, impondo um dever de 

proteção. Da mesma forma, Virgílio Afonso da Silva e Conrado Hübner Mendes (2008, p. 219-220), esclarecem 

que a crítica de Habermas à teoria dos princípios de Alexy é rejeitada pelo próprio: “Alexy, no entanto, rejeita as 

críticas e os receios de Habermas, segundo os quais o entendimento de que os direitos fundamentais poderiam 

ser realizados em diferentes medidas poderia significar uma perda do caráter vinculante das normas jurídicas”, 

pois haveria uma prevalência prima facie dos direitos individuais em face de interesses coletivos; a natureza 

deontológica dos princípios não invalidaria o fato de que a estrutura do direito exige a realização em diferentes 

medidas, notadamente, em casos difíceis.  
202“A partir do momento em que direitos individuais são transformados em bem e valores, passam a concorrer 

em pé de igualdade, tentando conseguir a primazia em cada caso singular. Cada valor é tão particular como 

qualquer outro, ao passo que as normas devem sua validade a um teste de universalização” (HABERMAS, 

2012a, p. 321).   
203 Segundo verificam Virgílio Afonso da Silva e Conrado Hübner Mendes (2008), as questões da legitimidade 

da Jurisdição constitucional e da metodologia da interpretação são conexas. É que “se, conforme Habermas, o 

juiz ao decidir sobre direitos fundamentais, não faz mais do que emitir um juízo pessoal sobre os valores morais 

subjacentes a tais direitos, as possibilidade legítimas de controlar a constitucionalidade dos atos do legislador 

democrático ficam bastante limitadas. Se, ao mesmo tempo, a função da jurisdição constitucional restringe-se à 

garantia das condições para a formação deliberativa da vontade política, cabe entender como isso se 

operacionaliza na interpretação constitucional” (SILVA; MENDES, 2008, p. 214).  
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determinar procedimentos políticos pelos quais os cidadãos no exercício do direito de 

autodeterminação possam “perseguir cooperativamente o projeto de produzir condições justas 

de vida (o que significa: mais corretas por serem equitativas)” (HABERMAS, 2012a, p. 326).  

Diante disto, o sentido emancipatório da Jurisdição constitucional é almejado quando 

este é incumbido do dever de proteção do sistema de direito que possibilite a autonomia 

pública e privada dos cidadãos204205. Desta feita, é dever do Tribunal constitucional examinar 

no conteúdo das normas no contexto dos pressupostos comunicativos e condições 

procedimentais do processo de legislação democrática (HABERMAS, 2012a)206. Por isso 

mesmo, o Tribunal constitucional deve agir de modo cauteloso, de forma a garantir apenas 

que “permaneçam intactos os ‘canais’ para o processo inclusivo de formação da opinião e da 

vontade, através do qual uma comunidade jurídica democrática se auto-organiza” 

(HABERMAS, 2012a, p. 327). Trata-se de função importantíssima para a questão das lutas 

por reconhecimento, como adiante se verificará. Neste contexto, Habermas assume que 

direitos de comunhão e participação basilares da vontade democrática adquirem sentido 

especial; e leis discriminatórias de minorias devem ser repelidas por atentarem contra o 

princípio do tratamento igual. Segundo Habermas (2012a, p. 327-328),  

 

                                                 
204  “O esquema clássico de separação dos poderes e da interdependência entre os podres do Estado não 

corresponde mais a essa intenção, uma vez que a função dos direitos fundamentais não pode mais apoiar-se nas 

concepções sociais embutidas no paradigma do direito liberal, portanto não pode limitar-se a proteger os 

cidadãos naturalmente autônomos contra os excessos do aparelho estatal. A autonomia privada também é 

ameaçada através de posições de poder econômica e sociais e dependente, por sua vez, do modo e da medida em 

que os cidadãos podem efetivamente assumir os direitos de participação e de comunicação de cidadãos do 

Estado” (HABERMAS, 2012a, p. 326).  
205  Neste contexto, é preciso registrar a crítica de Lenio Luiz Streck (2013) à tentativa de superação dos 

paradigmas do Estado liberal e do Estado social pela posição procedimentalista. Isto porque, assumindo a 

justificativa de uma resposta hermenêutica para o exercício da jurisdição, Lenio Luiz Streck argumenta que esta 

posição possua uma natureza substantiva justificada no paradigma do Estado democrático de direito. Cuida-se, 

no entanto, de paradigma não observado por Habermas: “é inegável – porque explicitadamente presente nos seus 

textos – que Habermas trabalha com a noção de Estado Democrático de Direito; entretanto, não reconhece a 

necessária diferenciação que existe entre o modelo do Estado Social de Direito (que ele considera autoritário) e o 

modelo do Estado Democrático de Direito, que, insisto, supera a noção de Estado social. E aí começa o problema 

... Isto é, não é possível pensar que todo o direito (os diversos sistemas e a Constituições) represente tão somente 

um modelo de direito que ‘coloniza o mundo da vida’ para usar as suas palavras.” (STRECK, 2013, p. 165). No 

entanto, é preciso observar que o argumento de Lenio Luiz Streck é impertinente, haja vista que Habermas 

observa no direito uma natureza dúbia, uma vez que possui tanto uma força sancionadora como exige pretensão 

à racionalidade. Deste modo, o direito alcança toda a sociedade, podendo, entretanto, ser reduzido à mera sanção 

de pretensões sistêmicas da economia ou do poder; pois, antes de tudo, o direito é forma.  
206 “A concepção cética desenvolvida por J. H. Ely procura aliviar a jurisprudência da orientação por princípios 

jurídicos de proveniência moral ou ética em geral. Ely parte da ideia de que a constituição americana regula, em 

primeira linha, problemas de organização e de procedimentos, não sendo talhada para a distinção e 

implementação de valores fundamentais. No seu entender, a substância da constituição não reside em 

regulamentos materiais e sim formais (tais como, equal protection ou due process) (HABERMAS, 2012a, p. 

326)”.  
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o controle abstrato de normas deve referir-se, em primeira linha, às condições 

da gênese democrática das leis, iniciando pelas estruturas comunicativas de 

uma esfera pública legada pelos meios de massa, passando, a seguir, pelas 

chances reais de se conseguir espaço para vozes desviantes e de reclamar 

efetivamente direitos de participação formalmente iguais, chegando até à 

representação simétrica de todos os grupos relevantes, interesses e orientações 

axiológicas no nível das corporações parlamentares e atingindo a amplitude 

dos temas, argumentos e problemas, dos valores e interesses, que têm entrada 

nas deliberações parlamentares e que são levadas em conta na fundamentação 

das normas a serem decididas 

 

Na compreensão procedimentalista, a imparcialidade da Jurisdição constitucional 

somente é garantida se o Tribunal resistir à tentação de preencher juízos interpretativos com 

juízos de valores morais. Isto porque, a crítica de Habermas – compartilhada por John Hart 

Ely – reside no combate à realização do controle de constitucionalidade pela Jurisdição de 

maneira paternalista. Trata-se de papel que justifica a jurisprudência criativa dos Tribunais 

constitucionais – dado o distanciamento da política e da racionalidade inerente ao discurso 

profissional dos juízes – em razão da desconfiança da racionalidade do legislador. Nestes 

termos, “o tribunal não poderia verificar se a ideologia subjacente à decisão do legislador é 

aceitável, pois o tribunal não está num lugar neutralizado em face do processo político” 

(SILVA; MENDES, 2008, p. 205). Poderia, no entanto, o Tribunal constitucional “substituir a 

escolha moral do legislador por outra escolha moral também parcial no interior de uma 

sociedade pluralista” (SILVA; MENDES, 2008, p. 206). Pois, a única forma de ativismo 

admitida por Habermas é a de mediação entre o ideal político republicano e a prática 

degenerada da política real. 

Justificada pela teoria do discurso, a Jurisdição constitucional não se legitima, deste 

modo, por convicções éticas consuetudinárias; mas por pressupostos de comunicativos e 

procedimentos que possibilitam o processo deliberativo do melhor argumento (HABERMAS, 

2012a). O papel da Jurisdição constitucional aspirado por Habermas é de “tutor” do processo 

deliberativo de formação da vontade política207. Cabe à Jurisdição constitucional assegurar os 

“canais processuais adequados à decisão política racional” (SILVA; MENDES, 2008, p. 209). 

A Jurisdição constitucional não é regente que avoca a responsabilidade de promover as 

condições éticas de convivência da comunidade – estas condições devem ser promovidas e 

buscadas pelos cidadãos.  Desta feita, para que a Jurisdição Constitucional não se acometa 

                                                 
207 Neste diapasão, Lenio Luiz Streck (2013, p. 161), para quem, “é necessário livrar o conceito de política 

deliberativa de conotações excessivas que colocariam o tribunal constitucional sob pressão permanente. Ele não 

pode assumir o papel de um regente que entra no lugar de um sucesso menor de idade. Sob os olhares críticos de 

uma esfera pública jurídica politizada – da cidadania que se transformou na ‘comunidade dos interpretes da 

constituição –, o tribunal constitucional pode assumir, no melhor dos casos, o papel de tutor”.  
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como uma instância autoritária, as decisões jurisdicionais devem ser amplamente 

fundamentadas e expostas ao debate público (abertas a críticas da esfera pública). Isto, pois, 

como os destinatários das normas são os autores do direito, os cidadão devem participar e ter 

voz ativa nos processos de interpretação da Constituição. 

Verifica-se, assim, que a presente dissertação, na tomada de posição procedimentalista 

da Jurisdição Constitucional, problematiza os canais de participação do debate sobre a 

constitucionalidade de leis. Afinal, se é certo que a função da Jurisdição Constitucional é a 

defesa do procedimento democrático que favoreça a participação e a proteção de minorais, o 

exercício jurisdicional apenas se legitima pela abertura ao debate público (TINOCO, 2014). 

No entanto, se questiona como deve ser estruturada esta abertura. Na esteira de Marcelo 

Neves (2006) 208 , recomenda-se uma teoria discursiva que absorva a complexidade da 

participação plural. É que  

 

a esfera pública como arena de dissenso apresenta-se, em princípio, 

inteiramente desestruturada. Ela só se torna, em certa medida, estruturada 

quando há perspectivas de que as expectativas, os valores, os interesses e os 

discursos que lhe são constitutivos sejam generalizados pelos procedimentos 

constitucionais. (NEVES, 2006, p. 135)   

 

Desta feita, segundo Marcelo Neves (2006), para quando o Estado democrático de 

direito garante e promove o acesso equânime de diferentes perspectivas, valores e interesses 

no procedimento político e jurídico; este Estado se legitima. Para tanto, apenas é possível uma 

esfera judicial pluralista, quando há um “consenso em torno das regras procedimentais do 

jogo democrático do Estado de Direito” (NEVES, 2006, p. 149).    

Isto, pois, na medida em que interesses, valores e discursos que integram o aparato 

identitário de grupos sociais (e em luta por reconhecimento) somente são passives de serem 

debatidos quando podem ser transportados para o discurso oficial do órgão judicial; é preciso, 

assim, no objetivo da presente dissertação, estruturar juridicamente o canal de participação 

dos grupos sociais no debate público da questão constitucional perante o Supremo Tribunal 

Federal, notadamente, o legitimado para a propositura do controle abstrato de 

                                                 
208  Na citada obra, Marcelo Neves (2006) reflete, através de pesquisa interdisciplinar sobre o Estado 

Democrático de Direito, sobre o ponto de tensão entre o paradigma sistêmico luhmanniano e a teoria 

habermasiana do discurso. Busca, através das divergências e complementaridades destas perspectivas, esboçar os 

elementos de uma teoria dos fundamentos normativos e das condições empíricas do Estado Democrático de 

Direito na sociedade atual, supercomplexa. Preocupa-se com a emergência de ordens jurídicas globais e de uma 

política mundial, e para tanto, pretende redefinir a facticidade do poder eficiente com o direito legitimador: por 

isto, a fórmula relacional entre Têmis (metáfora da justiça) e Leviatã (metáfora do poder secular efetivo). 
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constitucionalidade. Entretanto, antes de adentrar na questão propriamente jurídica, é mister 

elucidar algumas premissas peculiares ao estudo das lutas por reconhecimento.  
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3 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E OS CONFLITOS CULTURAIS 

DE IDENTIDADE 

 

 

No capítulo anterior, foi possível compreender e situar a questão da legitimidade da 

Jurisdição constitucional em Habermas. A partir de uma proposta procedimentalista, 

Habermas assenta que é função da Jurisdição constitucional o dever de proteger o sistema de 

direito para que permita o exercício da autonomia pública e privada dos cidadãos. Para tanto, 

é mister de um Tribunal constitucional examinar no conteúdo das normas no contexto dos 

pressupostos comunicativos e condições procedimentais do processo de legislação 

democrática. A função do Tribunal constitucional nada mais é que averiguar a racionalidade 

dos processos de comunicação inscritos no discurso de fundamentação da norma, corrigindo o 

processo democrático de eventuais irracionalidades da lei promulgada. Deste modo, em 

respeito à separação dos poderes, o papel atribuído por Habermas à Jurisdição constitucional é 

de tutor do processo de formação de leis, realizando a mediação entre o ideal político 

republicano e a prática degenerada da política real. 

Neste sentido, à Jurisdição constitucional é atribuído o dever de assegurar a abertura e 

a integridade dos canais processuais de formação da vontade política; analisando, a partir das 

razões legislativas, se a norma produzida atenta ou não contra o tratamento igualitário - pois, 

a validade de uma norma de ação depende do assentimento dos atingidos pela sua aplicação, 

na qualidade de participantes de discursos racionais. A luta por reconhecimento em 

sociedades plurais torna complexa a análise da formação de critério e diferenças de 

tratamento. Sendo assim, no presente capítulo será analisado, sob o foco da perspectiva dos 

estudos culturais em um cenário pós-moderno, contornos da questão da identidade (e das lutas 

pela identidade).  

 

3.1 DA QUESTÃO DAS IDENTIDADES NO CONTEXTO DA TEORIA DA 

ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

Os conflitos culturais de identidade, peculiares à sociedade plural, motivam demandas 

jurisdicionais de todas as formas e finalidades. São discussões complexas de atores sociais 

que buscam um reconhecimento no espaço público ou benefícios atrelados ao seu modo de 

vida; e muitas vezes são demandas produzidas sob o fundamento de proteção de minoria. 

Diante deste cenário teórico, em início, o presente subcapítulo irá apresentar a questão da 



115 

 

identidade e diferença, no contexto da teoria da antropologia social, para ao depois, apresentar 

o conceito de luta, próprio da proposta crítica da filosofia social.   

Para a teoria da antropologia social, a sociedade plural permitiu o surgimento de 

diversas propostas de identidade que pôs em declínio velhas identidades sociais (sujeitos 

coletivos construídos pela referência à nação ou à classe social). Trata-se de identidades de 

caráter eminentemente processual e que rechaça a antiga concepção moderna, concebida 

como uma estrutura uniforme, fixa e permanente que visava dar uma referência estável do 

mundo social. Segundo Stuart Hall (2011), o sujeito na pós-modernidade - antes concebido 

como uma identidade unificada e estável - se fragmentou. Para tanto, na pós-modernidade se 

verifica um novo processo de identificação, concebido como histórico, provisório e 

problemático: 

 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se 

uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação 

às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). É definida historicamente, e não 

biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. 

(HALL, 2011, p. 13) 

 

A proposta de identidade assumida pela antropologia social possui (em geral) um 

caráter discursivo e pragmático. Isto, pois, as identidades209 são pontos de apego temporário 

às posições de sujeito construídas nas práticas discursivas (HALL, 2012). O sujeito, então, é 

produzido como um efeito do discurso e no discurso - e neste ponto, não se apresenta como 

uma existência autônoma (característica da noção de sujeito coletivo)210. Visto que produzida 

no discurso, a identidade é construída a partir de uma situação relacional com a diferença, de 

                                                 
209 Ainda por identidade, merece referência Manuel Castells (1999, p. 22), que a conceitua como o “processo de 

construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-

relacionados, o(s) qual (ais) prevalece (m) sobre outras fontes de significado”. Para o citado autor, “significado” 

é definido como “a identificação simbólica, por parte de um ator social, da finalidade da ação praticada por tal 

ator”. Desta feita, a identidade coletiva é um processo de construção simbólica de uma finalidade da ação 

praticada por um ator social, a partir de uma base cultural. A identidade, neste contexto, é fonte de significação 

originada de um processo de individuação e autoconstrução (CASTELLS, 1999, p. 23).  
210 Aliás, segundo Peter Sloterdijk (2002), a concepção da coletividade como sujeito somente nasce em Hegel, 

para quando esta (coletividade) deixa de ser substância e passa a apresentar uma vontade. Antes de ser teorizada 

como sujeito, a coletividade como substância – e percebida como multidão homogeneizada de súditos – deveria 

ser racionalmente submissa a um soberano estatal e tecnicamente modernizado. Desta feita, é na possibilidade de 

ser sujeito que reside na coletividade uma potência de emancipação política, que, embora não tenha uma relação 

de necessariedade com a sua constituição (ou seja, não é um dado a priori), deve ser perseguida.  
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mútua-determinação e ativamente produzida. 211 A diferença não é um algo derivado da figura 

da identidade – nesta perspectiva, a identidade seria um ponto de referência a partir do qual se 

construiria a diferença. 212  

Tomaz Tadeu da Silva (2012), situando o processo de identidade-diferença em uma 

estrutura teórica pós-estruturalista, cita Jacques Derrida para, enfim, trazer para esta relação o 

caráter instável e indeterminável da linguagem. Isto porque o signo (que garante um 

significado e sentido à identidade) é uma não presença (não é a coisa pelo qual o signo refere-

se); é uma promessa da coisa referida. Neste diapasão, a impossibilidade de presença da coisa 

obriga o signo a depender de um processo de diferenciação: “Derrida acrescenta a isso, 

entretanto, a ideia de traço: o signo carrega sempre não apenas o traço daquilo que ele 

substitui, mas também o traço daquilo que ele não é, ou seja, precisamente da diferença”. 

Desta forma, “significa que nenhum signo pode ser simplesmente reduzido a si mesmo, ou 

seja, a identidade” (SILVA, 2012, p. 79). A identidade, portanto, carrega sempre o sentido da 

diferença, ilustrado no conceito de différance de Derrida (apud SILVA, 2012). 

Ocorre que a relação entre identidade e diferença – até mesmo porque assume a 

instabilidade da linguagem – não é simétrica. Isto porque sua representação é referida a uma 

relação social e, consequentemente, sua definição está sujeita a relações de poder entre os 

atores sociais. Para Tomaz Tadeu da Silva (2012), a afirmação de uma identidade e a 

marcação da diferença implica operações de exclusão e inclusão – que, por sua vez, reclama 

uma associação do que é uma identidade normal e do que é anormal. Deste modo, a fixação 

de uma identidade tanto pode oscilar em um movimento de tentativa de estabilização de uma 

identidade, como em tentativa de subversão ou desestabilização de outra identidade. 

Neste passo, para consideração do processo de construção de identidade - até mesmo 

porque fundamentada em elemento do espaço social-cultural - 213 os elementos naturais e não 

naturais são incluídos na noção de identidade-diferença, e assim, manipulados 

discursivamente pelos atores e reorganizados em razão da identidade discursiva. Manuel 

Castells (1999) apresenta estrutura analítica segundo a qual: “quem” constrói a identidade 

                                                 
211 Assim, também se rechaça - na linha de Carlos Guilherme O. do Valle (2012) - a simplificação do universo 

jurídico de identidade que supõe a qualidade de ser própria a uma coisa, causa ou pessoa. E, portanto, se situa 

conceitualmente, segundo Pierre Bourdieu (2010), em termos relacionais, ou melhor, por intermédio das relações 

no mundo social. 
212 Sob esta perspectiva, a identidade seria uma descrição do normal e a diferença, tudo aquilo que não seria 

normal.  
213 Neste contexto, Fredrik Barth (2000), que considera a realidade das pessoas como sendo culturalmente 

construída, “composta de construções culturais, sustentadas de modo eficaz tanto pelo mútuo consentimento 

quanto por causas materiais inevitáveis.”. Fundamenta o autor, inclusive, que os dados naturais são meros 

reflexos de seus próprios pressupostos.   
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coletiva e “qual” a utilidade desta identidade é determinada pelo conteúdo simbólico desta 

identidade, como pelo significado para aqueles que se identificam ou que se excluem. Assim 

– e como a construção de identidade é marcada por relações de poder –, Manuel Castells 

propõe três formas e origens de construção de identidades: uma identidade legitimadora, cuja 

origem está vinculada às instituições dominantes, com a finalidade de expandir e racionalizar 

a dominação de atores sociais; uma identidade de resistência, gerada por atores sociais que 

estão em posição de discriminação e de desvalorização, com a finalidade de construir 

verdadeiras trincheiras de resistências; e uma identidade de projeto, produzida por atores 

sociais que partem de materiais culturais de que têm acesso, para ressignificar sua posição na 

sociedade. 

Desta forma, porque a identidade reside na contínua construção de sujeitos 

discursivos, marcada pelo processo de exclusão e inclusão, a identidade é problemática – e 

merece, inclusive, ser conhecida no espaço público do debate do controle abstrato de 

constitucionalidade. Pensar em identidade, portanto, é pensar em identidade contestada. Isto, 

pois, não se pode olvidar que a afirmação de uma identidade em um espaço público consiste 

em uma política de identidade – inclusive como proposta de recrutamento de sujeitos. 

Segundo Kathryn Woodward (2012, p. 34-35), a política de identidade consiste “em afirmar a 

identidade cultural das pessoas que pertencem a um determinado grupo oprimido ou 

marginalizado” e envolve tanto a “celebração de sua singularidade cultural de um 

determinado grupo, bem como a análise de sua opressão específica”.  

Em especial, diversas lutas pelo reconhecimento de identidades, fundadas em direitos 

e valores da Constituição, são apresentadas ao Supremo Tribunal Federal para o controle 

abstrato de constitucionalidade. O que está em jogo nestas demandas judiciais é o 

reconhecimento de particularidades, reivindicação de direitos coletivos e a preocupação com 

direitos básicos de cidadania. Isto porque os atores sociais que utilizam deste expediente são 

atores expostos à desconsideração (ou até mesmo o desprezo)214 e à provável usurpação de 

direitos no espaço público. Busca-se, com a política de identidade o reconhecimento da 

dignidade de uma identidade oprimida. Isto porque, o cotidiano brasileiro é marcado por atos 

de desconsideração. A desconsideração é o reverso do reconhecimento; trata-se de ato que 

não é apenas a falta de reconhecimento do ator social pelo interlocutor; é, em verdade, um 

                                                 
214 O desprezo é o reconhecimento recusado. Peter Sloterdijk (1999, p. 55) cita Espinosa para afirmar que o 

desprezo é um fracasso, um “embaraço estético e moral que surge com o torna-se perceptível do não-digno de 

ser perceptível no espaço público”. 
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insulto de caráter moral, pela negativa de identidade do outro (OLIVEIRA, 2011). 215 Isto 

pois, como explicado, a definição de uma identidade, porque norteada por um processo de 

inclusão e exclusão, fundamenta-se na atribuição de um status de normalidade, característico 

de uma situação moral. Aliás, atos de desconsideração permeiam o universo do público do 

cotidiano brasileiro, afundado pela notória e histórica desigualdade social, compreendidos em 

questões étnico-raciais, indígenas, sexuais, religiosas, de consumo, inclusão social etc. 

Neste contexto da teoria da antropologia social, é possível observar que a identidade 

de atores sociais resulta em processos discursivos inacabados e em contínua atualização; são 

processos construídos no discurso e em razão da diferença de um sujeito para com o outro. A 

relação entre o que identifica atores sociais e que é diferente é determinada em virtude de 

significados das relações sociais; e, portanto, a questão da identidade carrega naturalmente 

operações de exclusão do outro. Os elementos simbólicos que constroem os processos de 

identidade são manipulados pelos atores sociais, buscando objetivos pragmáticos ou éticos: 

como a justificação de uma relação de dominação, a resistência contra formas de 

discriminação; ou a definição de projetos de ressignificação de posições sociais. A 

problemática da identidade, portanto, para a antropologia social reside no fato de que a 

questão da identidade envolve lutas políticas no espaço público; que podem, inclusive, 

abraçar pretensões de liberdades legítimas ou não.  

 

3.2 AXEL HONNETH E A LUTA POR RECONHECIMENTO 

 

Neste quadro da antropologia social, em que, na questão da identidade, se articulam 

lutas políticas e pretensões de dominação ou resistência, Axel Honneth (2003) em 1992 

apresenta a obra, “Luta por reconhecimento” - a partir dos resultados obtidos em “Crítica do 

poder” de 1989 – que traz como contraproposta, desenvolver o conceito de “luta moralmente 

motivada” (HONNETH, 2003, p. 23) no quadro de uma teoria da comunicação integrada a 

uma teoria social. Em “Luta por reconhecimento”, no contexto da tradição da teoria crítica da 

Escola de Frankfurt, Axel Honneth procura expandir o conceito de conflito social em 

contraposto à teoria social de Habermas; e, assim como Habermas, apresenta sua posição 

teórica em contraste e confronto com teóricos críticos antecessores da Escola de Frankfurt. 

Neste sentido, ao revisitar o rumo teórico apresentado nos trabalhos então produzidos, busca 

elementos negligenciados; e a partir daí, traça um novo rumo teórico à teoria crítica da 

                                                 
215 Neste sentido, a desconsideração é “vivida” (GADAMER, 2008) pelo grupo minoritário. 
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sociedade. Em especial, Axel Honneth aponta no processo de construção da identidade 

(pessoal e coletiva), vinculado à lógica da “luta pelo reconhecimento”, elementos que 

merecem consideração para proposta de emancipação; neste particular, no entanto, a noção de 

conflito é usada em contraposição às distinções conceituais de Habermas entre sistema e 

mundo da vida e a lógica do acordo, entendimento e compreensão do mundo da vida 

(NOBRE, 2003)216. 

Isto porque, “Habermas, na visão de Honneth, limitou-se a alargar o conceito de 

racionalidade e de ação social, acrescentando à dimensão sistêmica uma outra, ambas 

operando segundo princípio de integração social opostos” (NOBRE, 2003, p. 16). Para a 

crítica de Axel Honneth, na proposta de teoria social de Habermas, a sociedade é 

compreendida por “dois polos e nada a mediar entre eles, uma concepção de sociedade posta 

entre estruturas econômicas determinantes e imperativas e a socialização do indivíduo, sem 

tomar em conta a ação social como necessário integrador” (NOBRE, 2003, p. 16). Haveria, 

pois, um déficit sociológico da Teoria crítica de Habermas, muito sentida em virtude da 

ausência de relevância do papel do conflito na configuração sistêmica e, por consequente, na 

verificação da ação emancipatória (NOBRE, 2003)217218.  

                                                 
216 Segundo Marcos Nobre (2003), em contraponto à “Dialética do esclarecimento” – de Horkheimer e Adorno -, 

que objetiva investigar a razão humana e as formas sociais de racionalidade, para cuja conclusão foi verificada 

uma dominação sobre o outro pela “razão instrumental” (caracterizada pela forma estruturante e única 

racionalidade social no capitalismo administrado), Habermas verifica que a citada racionalidade não conduziria a 

sociedade à emancipação; e, por este motivo, propôs empreender um novo paradigma explicativo. Diante disto, 

Habermas apresenta um novo conceito de racionalidade distinto da razão instrumental: a razão comunicativa. 

Trata-se de racionalidade que convive com a instrumental e é imanente à ação humana (conceito de 

racionalidade complexa): enquanto a instrumental é orientada para o êxito e responsável pela ação ligada à 

dominação da natureza e da organização da sociedade para fins de reprodução material; a comunicativa é voltada 

para o entendimento e que permite a reprodução simbólica da sociedade. Desta feita, “a distinção de Habermas 

entre ‘sistema’ e ‘mundo da vida’ veio responder, portanto, à exigência de um conceito de racionalidade 

complexo, em que a racionalidade instrumental parra a ser limitada, de modo a não sufocar e obscurecer as 

estruturas comunicacionais profundas presentes nas relações sociais. Trata-se de um conceito de sociedade em 

dois níveis, em que a reprodução material é obtida essencialmente por mecanismos de coordenação da ação 

tipicamente instrumentais (cuja lógica caracteriza o domínio social do ‘sistema’), e em que a reprodução 

simbólica depende de mecanismos comunicacionais de coordenação da ação (cuja lógica caracteriza o ‘mundo 

da vida’)” (NOBRE, 2003, p. 13-14). Para Marcos Nobre, a forma social de Habermas da modernidade está 

inscrita na racionalidade comunicativa – investigada por este na noção de ‘mimese’ de Adorno e Horkheimer – e 

presente na reprodução cultural (que permite a continuidade de interpretações do mundo), nas instituições que 

permitem a socialização e nos processos de aprendizado e de constituição de personalidade. É esta racionalidade 

que resgataria o projeto moderno de emancipação.  
217 É que, em Habermas, a noção de luta social é articulada a partir da concepção de esfera pública consensual e 

a luta por reconhecimento (OLIVEIRA, 2014). Para tanto, em Habermas a noção de luta está presente na teoria 

da esfera pública, no contexto do agir comunicativo, pela ideia de pretensão de validade entre sujeitos que 

buscam o entendimento (OLIVEIRA, 2014). O agir comunicativo é identificado tanto na esfera pública como em 

movimentos sociais, vez que, “a sociedade civil pode, em ‘certas circunstâncias’, ter opiniões públicas próprias, 

capazes de influenciar e modificar o rumo do poder oficial” (OLIVEIRA, 2014, p. 273). Tal qual movimentos 

sociais encontram formas solidárias de organização, as esferas públicas possibilitam esgotar ou radicalizar 

direitos e formas de comunicação na sociedade, pois, os problemas sociais para Habermas, são primeiramente 

refletivos na esfera pública comunicativa (OLIVERA, 2014). E neste ponto, a esfera pública adquire uma 
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O conflito social observado por Axel Honneth (2003)219 é a base da interação social e 

a gramática moral do conflito é a luta por reconhecimento220. É pelo conflito que se faz 

                                                                                                                                                         
estrutura que media o sistema político e os setores privados do mundo da vida. Neste contexto, Habermas, 

segundo Juliano Cordeiro da Costa Oliveira (2014), observa a fragmentação da esfera pública, em esferas 

públicas subculturais que se sobrepõem umas às outras e são fluidas. As esferas públicas subculturais são 

expostas aos efeitos da repressão e da exclusão do poder social; sendo, entretanto, ilimitadas para captar 

problemas, conduzir auto-entendimentos e articular identidades coletivas e interpretações de necessidades na 

tensão entre sistemas e mundo da vida. Na crítica de Axel Honneth à teoria social de Habermas, a distinção entre 

sistemas e mundo da vida cederia à teoria dos sistemas, e impediria Habermas de perceber que o próprio sistema 

e a razão instrumental resultam de conflitos sociais permanentes. A dinâmica da transformação e as patologias 

são discutidas de modo abstrato (déficit sociológico), pois, para Axel Honneth, em Habermas, a ação 

comunicativa foi pensada anterior ao conflito (que é elemento chave para noção de subjetividade e identidades 

individual e coletiva), e por isto, foi abstraída de sua teoria (NOBRE, 2003).  
218 Em que pese a divergência, tanto Habermas como Honneth buscam concepções políticas intermediárias às 

posições liberal e comunitarista; entretanto, ao passo que Habermas prioriza na intersubjetividade o aspecto 

teleológico do consenso, Honneth, na intersubjetividade, prioriza o contexto do conflito (SEGATTO, 2004).  
219  Tal qual Habermas, Axel Honneth propõe construir uma teoria crítica de bases intersubjetivistas com 

componentes universalistas; no entanto, a teoria crítica deve pensar a interação a partir do conflito e sua 

gramática, luta por reconhecimento – no que se percebe, como método, Axel Honneth (2003) analisa os conflitos 

e suas configurações sociais e institucionais, para ao depois, buscar sua lógica. Para tanto, em “Luta por 

reconhecimento”, Axel Honneth investiga a ideia de “luta por reconhecimento” nos escritos de Hegel no período 

de Jena, a par dos elementos idealistas – inconsistentes com o pensamento pós-metafísico. Deste primeiro 

momento de pesquisa, procede com uma segunda etapa, de fundamentação empírica a ideia de Hegel, na 

psicologia social de G. H. Mead; para qual “origina-se no plano de uma teoria da intersubjetividade um conceito 

de pessoa em que a possibilidade de uma autorrelação imperturbada se revela dependente de três formas de 

reconhecimento (amor, direito e estima)” (HONNETH, 2003, p. 24). Deste segundo passo empírico, Axel 

Honneth, em consequência, propõe uma teoria crítica na qual os processos de mudança social devem ser 

compreendidos “com referência a pretensões normativas estruturalmente inscritas na relação de conhecimento 

recíproco” (HONNETH, 2003, p. 24). Em uma terceira parte, dada os pressupostos teóricos, investiga o 

significado histórico das experiências de desrespeito, para assim, esboçar o conceito de eticidade próprio da 

teoria do reconhecimento. 
220 Segundo Marcos Nobre (2003), a luta social no argumento de Honneth não objetiva a autoconservação ou o 

aumento de poder (concepção de conflito predominante na tradição sociológica e na filosofia política moderna); 

mas, a luta social originada de conflitos de desrespeito social, de ataques à identidade pessoal ou coletiva, e apta 

a promover uma ação social que busque a restaurar relações de reconhecimento mútuo (vista como, relação de 

nível evolutivo superior). Ainda no primeiro de “Luta por reconhecimento”, Axel Honneth (2003) apresenta uma 

problemática da filosofia moderna: a definição da vida social como função de uma relação de luta por 

autoconservação. Tal proposta, incrustrada em Maquiavel e Hobbes, substituiu uma doutrina política inaugurada 

na Antiguidade (e em vigor até a idade média) e que entrou em descrédito (perdera sua convicção) – da política 

clássica de Aristóteles até o direito natural cristão da Idade média, segundo a qual o homem seria um animal 

político (zoon politikon), sua natureza seria potencialmente realizada na comunidade política. Dito de outra 

forma, somente em uma comunidade ética de uma polis ou da civitas (porque nestas residem virtudes 

intersubjetivamente partilhadas) – que não se confunde com o contexto funcional das atividades econômicas – a 

natureza do homem é desdobrada. Aponta Axel Honneth (2003) que Maquiavel propõe uma política sem a 

premissa antropológica anterior, fundando um homem como um ser egocêntrico; disto deriva que suas ações são 

voltadas para o êxito, e, do ponto de vista da política, haveria uma competição para a aquisição e manutenção do 

poder. Desta feita, o fato de haver lutas constantes para a autoconservação, replicaria atitudes sociais de 

desconfiança e de receio. Neste esquema, Maquiavel propusera a partir de conceitos da historiografia romana 

(virtú e fortuna), as condições para agentes políticos calcularem suas estratégias de poder: “a questão é de saber 

de que maneira o conflito ininterrupto entre os homens pode ser habitualmente influenciado em favor dos 

detentores do poder” (HONNETH, 2003, p. 33). Registra Axel Honneth (2003) que Hobbes promoveu um 

estudo mecanicista da essência humana, notadamente no seu comportamento por antecipação: providenciar o 

bem-estar futuro. Desta característica, destaca o estado fictício de “estado da natureza”, proposta da socialização 

humana originária; para ao depois, fundamentar a construção da soberania do Estado, pelo temor a luta entre 

homens – sob um contrato, no qual, as cláusulas de liberdade restariam sacrificadas por dependerem da forma 

autoritária da realização da soberania. Contra a proposta de filosofia moderna – de reconduzir a ação política à 

imposição do poder – Axel Honneth irá reconstruir a proposta dos escritos do jovem Hegel, que atribui a luta 

social uma força moral nas que impulsionam desenvolvimentos sociais.  
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produzir uma fonte lógica-moral que permite Axel Honneth articular uma concepção formal 

de eticidade. Axel Honneth pretende analisar a relação entre desenvolvimento psíquico e 

evolução moral da sociedade; e assim, desenvolver um conceito de identidade como luta 

intersubjetiva pelo reconhecimento mútuo; pois, da luta social extrai um conceito pós-

tradicional de eticidade - uma concepção formal de vida boa (SOARES, 2014). A filosofia 

social de Axel Honneth tem como objeto as experiências morais dos sujeitos, a dimensão 

moral do conflito e os sentimentos morais que se articulam na linguagem comum ou 

generalizável que mobiliza politicamente movimentos e lutas sociais. Por meio da análise 

deste fenômeno, Axel Honneth pretende avaliar as condições de integração social.  

Para tanto, Axel Honneth reconstrói a reinterpretação de Hegel (no período de Jena) à 

doutrina do reconhecimento de Fichte que conferiu um novo significado ao conceito de luta 

de Hobbes – ainda em 1802 em “Sistema da eticidade”221. Nestes termos, apresenta Fichte em 

                                                 
221Axel Honneth (2003) apresenta o modelo teórico de filosofia prática e política de Hegel, retomado a partir do 

conceito de luta social, então empregado por Hobbes e Maquiavel. Para tanto, contextualiza, ainda no ensaio 

“Maneiras científicas de tratar o direito natural”, e na teoria das ideias, o vácuo entre o projeto de Hegel e a obra 

de Hobbes, considerando: i. a problematização dos pressupostos individualistas da doutrina moral de Kant; ii. o 

apego à filosofia política antiga (Platão e Aristóteles) que confere uma maior importância à intersubjetividade da 

vida pública; iii. os resultados da economia política que explicava que somente a partir de uma liberdade 

negativa do direito formal, os indivíduos poderiam se integrar ao mercado, vital para racionalização da produção 

e distribuição de bens de uma sociedade. Neste contexto, registra Axel Honneth que coube a Hegel superar 

equívocos do atomismo, ligado à tradição do direito natural. Para Hegel, o direito natural (tanto material, 

enfoque derivado de definições antropológicas; como formal, cuja razão prática é desenvolvida a partir de um 

conceito transcendental) estariam presos em um atomismo – que pressupõe a existência de indivíduos isolados 

uns dos outros, como uma socialização natural do homem – para qual, não se faria possível desenvolver um 

estado de unificação ética entre os homens – somente possível uma comunidade abstrata. Ao tratar sobre a 

normatividade da totalidade ética, Hegel revela um resgate às relações das antigas cidades Estado: “nelas ele 

(Hegel) admira o fato, romanticamente glorificado, de os membros da comunidade poderem reconhecer nos 

costumes praticados em público uma expressão intersubjetiva de sua respectiva particularidade” (HONNETH, 

2003, p. 40). Segundo Axel Honneth (2003, p. 41), o conceito de totalidade percebido naquele texto por Hegel 

aproximaria, por analogia, a um organismo, “na ‘unidade viva’ da ‘liberdade universal e individual’, o que deve 

implicar que a vida pública teria de ser considerada não o resultado de uma restrição recíproca dos espaços 

privados da liberdade, mas inversamente, a possibilidade de uma realização da liberdade de todos os indivíduos 

em particular. Ou seja, nesta ideia, a vontade coletiva de um público não restringiria, per si, a liberdade do 

indivíduo, mas sim, possibilitaria a liberdade individual de todos. Percebe ainda Hegel, segundo Axel Honneth, 

que no conceito de totalidade (liberdade ampliada) restaria realizada no costume (Sitte) e uso social, pelo qual 

haveria a integração de liberdade geral e da individual – ou seja, nem mesmo as leis prescritas pelo Estado, nem 

mesmo as convicções morais de sujeitos isolados seriam suficientes; e, por fim, inclui na totalidade da eticidade 

(para quem reconhece Axel Honneth, um passo para além de Aristóteles e Platão) uma esfera ligada ao sistema 

de propriedade e direito – e, neste sentido, restaria incluído no conceito constitutiva de totalidade a sociedade 

civil burguesa. Dado estes pressupostos, Axel Honneth aponta que a solução do atominsmo em Hegel, sugere 

responder ao questionamento sobre como seria formada, por meio de categorias da filosofia, a organização social 

fundada pela coesão ética no reconhecimento solidário de liberdade de todos os cidadãos; para quando sugere – 

como modelo teórico: i. substituir categorias atomísticas por outras ligadas ao vínculo social entre os sujeitos (ou 

seja, a filosofia da sociedade deveria, antes de tudo, partir dos vínculos éticos, pelos quais os sujeitos atuam em 

conjunto); para assim, ii. explicar a passagem de uma sociabilidade natural para uma organização social (de 

modo a substituir o modelo de contrato social então utilizado) - que, tomando em consideração a pressuposição 

de vínculo intersubjetivo natural –, segundo uma noção de transformação e ampliação de formas primitivas de 

comunidades para integração mais abrangentes.  Verificaria, assim, uma passagem de uma eticidade natural para 

uma absoluta. Neste particular, aponta que tal processo teleológico é de todo modo conflituoso, por meio do 

qual, um ‘vir a ser da eticidade’ significaria uma ‘superação progressiva do negativo ou do subjetivo’” 
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seu escrito “Fundamento do direito natural” um modelo de teoria da reciprocidade 

fundamentado no reconhecimento de uma ação recíproca entre indivíduos anterior à relação 

jurídica, pela qual, no apelo recíproco à ação livre e na limitação simultânea da própria esfera 

de atuação em favor dos outros, os indivíduos de forma consciente, validariam tal 

reciprocidade em relação jurídica. Segundo Axel Honneth (2003), Hegel retira as implicações 

transcendentais da proposta de Fichte e aplicando-a diretamente sobre as distintas formas de 

ação recíproca entre indivíduos, projeta “o processo intersubjetivo de um reconhecimento 

mútuo para dentro das formas comunicativas da vida” (HONNETH, 2003, p. 46). Nesta 

lógica, Hegel observa uma “relação de reconhecimento recíproco”; pois, na medida em que 

outro indivíduo reconhece as capacidades e propriedade do outro, reconhece ao mesmo 

tempo, em comparação, a sua identidade inconfundível e a particularidade do outro. Assim,  

 

na medida em que se sabe reconhecido por um outro sujeito em algumas de 

suas capacidade e propriedades e nisso está reconciliado com ele, um sujeito 

sempre virá a conhecer, ao mesmo tempo, as partes de sua identidade 

inconfundível e, desse modo, também estará contraposto ao outro novamente 

como um particular (HONNETH, 2003, p. 47).  

 

Neste ponto, para Axel Honneth, o reconhecimento em Hegel toma uma noção 

processual, pelo qual, há um movimento de reconciliação e conflito subjacente a uma relação 

ética entre sujeitos. Deste modo, o potencial moral da relação entre indivíduos não deriva da 

natureza humana, mas da particular relação intersubjetiva222. Na reinterpretação do processo 

teleológico, o crescimento de vínculos comunitários e o aumento de liberdade individual, para 

Hegel – segundo Axel Honneth (2003) –, também promove novas releituras da luta originária 

de todos contra todos de Hobbes. Para tanto, em interpretação sobre o contrato social de 

Hobbes, observa Hegel que a luta - pela qual os sujeitos abandonam e superam relações éticas 

originais para fins de reconhecimento de sua particularidade – não teria como finalidade a 

mera autoconservação física, mas seria um “acontecimento ético”, na medida em que a luta 

permitiria um reconhecimento intersubjetivo das dimensões da individualidade humana. A 

                                                                                                                                                         
(HONNETH, 2003, p. 44). Neste sentido, a proposta de Hegel exigiria uma descrição de conteúdos normativos 

da socialização primária que promova um processo de crescimento de vínculos comunitários e aumento de 

liberdade individual. Haveria, pois, a necessidade de tanto encontrar uma coesão orgânica como sustentar o 

reconhecimento intersubjetivo da particularidade de todos os indivíduos. 
222 “Nesse sentido, o movimento de reconhecimento que subjaz a uma relação ética entre sujeitos consiste num 

processo de etapas de reconciliação e de conflito ao mesmo tempo, as quais substituem umas às outras. Como 

não é difícil de ver, Hegel carrega desse modo o conceito aristotélico de forma de vida ética com um potencial 

moral que já não resulta mais simplesmente de uma natureza dos homens subjacentes, mas de uma espécie 

particular de relação entre eles; as coordenadas de seu pensamento filosófico-político se deslocam do conceito 

teleológico de natureza para um conceito do social no qual uma tensão interna está constitutivamente incluída” 

(HONNETH, 2003, p. 47). 
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luta, portanto, é “como um medium moral leva a uma etapa mais madura da relação ética” 

(HONNETH, 2003, p. 48); posto que, é somente através da luta – e, por isto, o termo medium 

– haveria reconhecida o respeito à individualidade de cada sujeito em uma relação social223. 

Segundo Axel Honneth, em “Sistema de eticidade” de Hegel, a “eticidade natural”, 

das relações primeiras de reconhecimento, violadas através do crime (diversas formas de 

lutas), conduziria a um estado de integração social, uma “relação orgânica de pura eticidade” 

(HONNETH, 2003, p. 49). Na descrição hegeliana, o processo de estabelecimento das 

primeiras relações sociais (eticidade natural) seria também como um processo de afastamento 

dos sujeitos de determinações naturais, pelo qual, resultaria em aumento de “individualidade”. 

No entanto, o caminho de Hegel para a filosofia da consciência224, em período posterior à 

Jena, inibiu o desenvolvimento das estruturas das relações sociais de reconhecimento. Axel 

Honneth resgata a intuição de reconhecimento em Hegel, então especulativa, e a atualiza na 

teoria de comunicação de Mead; a partir da relação conflituosa entre o “eu” e o “me”. Isto 

porque, Alex Honneth busca responder se empiricamente é possível observar uma sequência 

de etapas de reconhecimento; se é possível às formas de reconhecimento recíproco 

experiências de despeito social; e se é possível comprovar sociologicamente ou 

historicamente, se confrontos sociais são motivados pelas formas de desrespeito social.  

Axel Honneth (2003) apresenta a proposta de Georg Mead, consistente na teoria de 

intersubjetividade, da qual os sujeitos devem sua identidade à experiência de um 

reconhecimento intersubjetivo, nos termos de uma psicologia social e conceitos naturalistas. 

Aponta que Mead compartilhara com Hegel de Jena a ideia de gênese social da identidade do 

“eu” e a crítica ao atomismo da tradição contratualista. Mead pressupõe que a Psicologia 

empírica como contributo para esclarecer operações cognitivas do ser humano e, em 

particular, para não reduzir-se ao idealismo, apoia-se em Peirce no ideal fundamental 

pragmático; do qual são as situações problemáticas (para o cumprimento habitual de ação) 

que permitem o surgimento de um mundo de vivências psíquicas para o sujeito individual225. 

                                                 
223 Assenta Axel Honneth (2003, p. 48) que: “com essa interpretação do modelo hobbesiano, Hegel introduz uma 

versão do conceito de luta social realmente inovadora, em cuja consequência o conflito prático entre sujeitos 

pode ser entendido como um momento do movimento ético no interior do contexto social da vida; desse modo, o 

conceito recriado de social inclui ainda desde o início não somente um domínio de tensões moral, mas abrange 

ainda o medium social através do qual elas são decididas de maneira conflituosa”. 
224 Atesta Axel Honneth que Hegel, em virtude dos propósitos da filosofia do espírito, deixa de reconstruir 

filosoficamente o processo de formação do gênero humano, como um processo no qual passando por etapas de 

conflitos, se realiza um potencial moral inscrito nas relações comunicativas entre os sujeitos.  
225 Neste sentido, “para os fins da psicologia, o comportamento humano de interação representa até mesmo um 

ponto de apoio particularmente apropriado, visto que força os sujeitos a se concretizarem de sua própria 

subjetividade” (HONNETH, 2003, p. 128). Deste modo, segundo Axel Honneth (2003), a psicologia de Mead se 
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Segundo Mead, um sujeito dispõe de saber sobre o significado intersubjetivo de suas ações, 

quando está em condições de compreender o que o seu gesto significa para o outro, pode-se 

conscientizar e produzir a reação do outro (HONNETH, 2003)226227.  

Após a atualização da intuição de Hegel, Axel Honneth (2003) apresenta a estrutura 

das relações sociais de reconhecimento (formas de reconhecimento) e uma concepção formal 

de eticidade (que expressa condições intersubjetivas de integridade social). Axel Honneth 

(2003) elenca formas de reconhecimento cuja estrutura moral das interações se articulam com 

modos de auto-realização prática dos sujeitos (autoconfiança, auto-respeito e autoestima): i. a 

esfera emotiva do amor, relacionada com a autoconfiança e propicia uma segurança emotiva; 

ii. a esfera jurídico-moral do direito, a partir do auto-respeito, pelo qual se reconhecem 

qualidade universais próprias dos seres humanos - como a liberdade – e o habilitam como 

pessoa de direito; iii. a esfera da estima social ou da solidariedade, vinculada ao sentimento 

do valor próprio – cuida-se de esfera de interação da comunidade de valores e de 

                                                                                                                                                         
justifica pelo fato de possibilitar uma visão interna dos mecanismos de interação dos quais surge uma 

consciência da própria subjetividade para quando um ator adota no relacionamento ameaçado. 
226 Trata-se de “capacidade de suscitar em si o significado que a própria ação tem no outro, abre-se para o 

sujeito, ao mesmo tempo, a possibilidade de considerar-se a si mesmo como um objeto social das ações de seu 

parceiro de interação. Reagindo a mim mesmo, na percepção de meu próprio gesto vocal, da mesma maneira 

como meu defronte o faz, eu me coloco numa perspectiva excêntrica, a partir da qual posso obter uma imagem 

de mim mesmo e, desse modo, chegar a uma consciência de minha identidade.” (HONNETH, 2003, p. 129-130). 
227 Neste contexto, Axel Honneth (2003) apresenta o conceito de “me” utilizado por Mead, que diz respeito às 

experiências subjetivas passadas, que ilustra a imagem que o outro tem de mim; por isto, é noção objetiva. Ao 

passo que o “eu”, tal como o “me” existente na personalidade do indivíduo, é a resposta criativa apresentada aos 

problemas práticos. Registra Axel Honneth (2003) que tais conceitos apontam para uma atualização naturalista à 

ideia de Hegel, da qual, a partir de uma fundamentação da psicologia, chega-se a uma concepção intersubjetiva 

da autoconsciência humana: “um sujeito só pode adquirir uma consciência de si mesmo na medida em que ele 

aprende a perceber sua própria ação da perspectiva, simbolicamente representada, de uma segunda pessoa”. 

(HONNETH, 2003, p. 131). Destaca Axel Honneth (2003) que após a distinção conceitual entre “me” e “eu”, 

Mead desenvolve a problemática para a dimensão normativa do desenvolvimento individual: ou seja, preocupa-

se, para além das exigências cognitivas do comportamento de parceiros de interação; em expectativas normativas 

(a partir, por exemplo, de como uma criança desenvolve um juízo moral). Para tanto, expõe que o “me” não seria 

uma instância neutra para resolução de conflitos de parceiros em interação, mas, seria uma instância moral de 

solução intersubjetiva de conflitos; posto que possibilite que o sujeito influía sobre si enquanto parceiro de 

interação, a partir de reações comportamentais, expectativas normativas de seu ambiente pessoal (uma 

autoimagem prática): “ao se colocar na perspectiva normativa de seu parceiro de interação, o outro sujeito 

assume suas referências axiológicas morais, aplicando-as na relação prática consigo mesmo” (HONNETH, 2003, 

p. 133). Ao desenvolver este processo, relata Honneth que em Mead, o “Me” amplia-se de modo a permitir que o 

sujeito apreenda a se conceber sobre a perspectiva de um outro generalizado, como membro de uma sociedade 

organizada pela divisão do trabalho (reconhecido como membro de seu contexto de cooperação); e neste 

momento, o sujeito alcança a identidade de um membro socialmente aceito. Importante que neste processo o 

sujeito não somente apreenderia suas obrigações, como seus direitos que lhe pertencem, no que por sua, pode 

contar com o respeito pelos outros. Neste ponto, pela concessão social de direitos, é possível auferir dignidade de 

ser membro da comunidade. Ora, se o sujeito é respeitado, significa dizer que é um membro aceito na 

comunidade, e possui uma expectativa legítima de que não terá expectativas decorrentes violadas, no que se 

constrói uma dignidade: “pois com a expressão (dignidade) está implicitamente associada a afirmação 

sistemática de que corresponde à experiência de reconhecimento um modo de autorelação prática, no que o 

indivíduo pode estar seguro do valor social de sua identidade. O conceito geral que Mead escolhe para 

caracterizar uma tal consciência do próprio valor é o de ‘autorespeito’”. É pelo direito que indivíduos são 

reconhecidos.    
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reconhecimento recíproco da solidariedade social e que pressupõe uma relação simétrica entre 

sujeitos individualizados e autônomos (HONNETH, 2003).  

Das formas de reconhecimento (fundamentadas por auto-relações e por dimensões de 

personalidade); Axel Honneth (2003) verifica formas de desrespeito que afetam componentes 

de personalidade (integridade física, integridade social e a dignidade). Isto, pois, procura 

responder “como a experiência de desrespeito está ancorada nas vivências afetivas dos 

sujeitos humanos, de modo que possa dar, no plano motivacional, o impulso para a resistência 

social e para o conflito, mais precisamente, para uma luta por reconhecimento?” (HONNETH, 

2003, p. 214). É que segundo Axel Honneth (2003) tais atitudes de desrespeito atingem não 

somente a liberdade, mas a própria auto-compreensão de pessoa, desenvolvida 

intersubjetivamente. Nestes termos, Axel Honneth (2003) atesta experiências de desrespeito: 

i. os maus-tratos corporais, que é o rebaixamento pessoal que assenta uma posse do corpo do 

outro e que abala a autoconfiança; ii. a privação de direitos, que representa a negativa ou 

privação de reconhecimento jurídico e de capacidade de formação de um juízo moral e que 

viola o auto-respeito; iii. e a degradação, que impossibilita o sujeito de atribuir às suas 

capacidades um valor social, sendo então, tido por degradante sua forma de vida – em abalo à 

autoestima.  

Desta experiência do desrespeito, por meio da gramática (lógica) do conflito social 

(luta), Axel Honneth (2003) busca compreender a dinâmica da resistência de movimentos 

sociais, a partir das demandas por reconhecimento. É que para Axel Honneth, o desrespeito é 

a fonte emotiva e cognitiva de movimentos sociais e da resistência política. Para tanto, pontua 

que a luta social é o “processo prático no qual experiências individuais de desrespeito são 

interpretadas como experiências cruciais típicas de um grupo inteiro, de forma que elas 

podem influir, como motivos diretores da ação, na exigência coletiva por relações ampliadas 

de reconhecimento” (HONNETH, 2003, p. 257). Isto, pois, as experiências de desrespeito são 

articuladas no horizonte subcultural do grupo, como motivos morais de uma luta coletiva. 

Experiências de desrespeito constroem coletivamente sentimentos de lesão. Axel Honneth 

(2003) verifica que uma conscientização social crítica do desrespeito permite a realização de 

processos de estima social, que potencializa pretensões de reconhecimento.  

Neste quadro, Axel Honneth (2003) pretende interpretar as potencialidades de 

desenvolvimento do direito moderno e da estima social a partir da compreensão do conflito 

em acontecimentos históricos - não como quadro isolado, mas - como um processo de 

aumento gradual de relações de reconhecimento. Busca, pois, um critério normativo para 

auferir o significado de lutas no contexto de formas de reconhecimento. Assim, apresenta uma 
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concepção formal de eticidade. Cuida-se de condições intersubjetivas para a integridade 

pessoal e para a auto-realização que devem assegurar o amor, a autonomia nas relações 

jurídicas e a solidariedade.   

É importante perceber em Axel Honneth que o conflito social (a luta) é a base da 

interação social e possui ainda uma natureza moral. Por este motivo, as lutas de grupos sociais 

objetivam estabelecer instituições sociais e formas culturais de reconhecimento ampliada. No 

quadro teórico de Axel Honneth, os atores sociais necessitam do outro, do diferente, para 

reconhecer a si. E assim, a liberdade de um sujeito somente é possível pela liberdade do outro. 

A autonomia em Axel Honneth não é uma autodeterminação de um sujeito isolado (como 

assim não é em Habermas), ela é eminentemente intersubjetiva e depende de relações de 

reconhecimento. Tanto é assim que por meio da intersubjetividade e do reconhecimento 

social, o homem torna-se autônomo (OLIVEIRA, 2014). Em Axel Honneth, a identidade 

pessoal do sujeito está vinculada às formas de reconhecimento pelos outros. Há um 

reconhecimento social básico no qual os sujeitos veiculam expectativas normativas quando 

estabelecem relações comunicativas. Desta feita, a ação comunicativa pressupõe a aquisição 

de reconhecimento social (VOIROL, 2008); de modo que para Axel Honneth, o paradigma da 

comunicação deve ser desenvolvido com base na relação de reconhecimento que forma 

identidades (condições intersubjetivas de identidade pessoal e coletiva). A dinâmica da 

transformação social em Axel Honneth é resultado de lutas sociais motivadas por 

reinvindicações de reconhecimento.  

Em “Luta por reconhecimento”, Axel Honneth visa apresentar uma crítica à teoria 

sociológica específica de Habermas que compreende a sociedade em dois níveis opostos 

(sistemas e mundo da vida)228. Desenvolve, para tanto, uma teoria social não mais focada no 

                                                 
228 Neste contexto, ainda considera Jorge Adriano Lubenow (2010, p. 129) que: “essa hipótese é corroborada 

pela ordem cronológica das publicações envolvidas. É preciso notar que o argumento de Honneth sobre o déficit 

sociológico de Habermas aparece na obra sobre a crítica do poder (de 1985), e sua contraproposta aparece na 

obra sobre o reconhecimento, de 1992. O problema – e isso reforça a hipótese de que Honneth tem um déficit de 

argumentos políticos habermasianos – é que estas duas obras, centrais na crítica à Habermas, não tomam como 

ponto de partida a postura política madura de Habermas formulada e publicada na obra sobre direito e 

democracia, em 1992. É curioso que em nenhuma das obras posteriores a luta por reconhecimento Honneth 

busca sanar essa deficiência e incorporar os argumentos e questões da obra política de Habermas (Faktizität und 

Geltung, 1992): nem em Leiden an Unbestimmtheit (2001), que é uma reatualização da filosofia do direito de 

Hegel com o propósito de fundamentar uma teoria da justiça vinculada à perspectiva da Teoria crítica, capaz de 

fornecer um diagnóstico do tempo, do ‘sofrimento de indeterminação’ como uma patologia que resulta da 

realização incompleta ou insuficiente da vontade livre em âmbitos institucionais da sociedade moderna, não 

estruturados conforme a eticidade; nem em Verdinglichung (2005), que redefine, da perspectiva de uma teoria 

do reconhecimento, a ‘reificação’ como conceito-chave da filosofia crítica; nem em Pathologien der Vernunft 

(2007), que trata da história e atualidade da teoria crítica; nem em Disrespect: the normative foundation of 

critical theory (2007), que explora os limites de uma teoria procedimental da justiça, as relações sociais e as 

condições políticas de sua realização”. Aliás, segundo Felipe Gonçalves Silva e Rurión Melo (2012, p. 166), em: 

“Das Recht der Freiheit, Honneth se dedica explicitamente à reconstrução normativa das condições institucionais 
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entendimento ou no consenso, mas nas dimensões psicológicas e pessoais da dominação e na 

emancipação e no desenvolvimento de uma concepção formal de vida ética (LUBENOW, 

2010). Entretanto, destaca Jorge Adriano Lubenow (2010) que, apesar da crítica de Axel 

Honneth à teoria social de Habermas, a crítica da teoria política é apenas indireta. Isto, pois, 

as implicações políticas da teoria do reconhecimento não são claras; trata-se, portanto, de um 

déficit de teoria político, uma vez que:  

 

não há a explicação fundamental de um princípio de justificação pública, em 

que os próprios cidadãos possam decidir quais formas de reconhecimento e 

princípios de justiça são legítimos ou ilegítimos. Em contrapartida, tal 

problema – dos critérios normativos próprios de um contexto político que 

seriam capazes de avaliar as lutas por reconhecimento nesse campo – talvez 

pudesse ser sanado se Honneth propusesse uma outra esfera de 

reconhecimento, junto com as outras – amor, direito e solidariedade – ‘uma 

forma propriamente política de reconhecimento intersubjetivo’, que 

estivesse em consonância com a concepção liberal igualitária da cidadania 

democrática (LUBENOW, 2010, p. 129-130).  

 

Não se encontra, portanto, em Axel Honneth, um critério normativo que regule a 

formação dos acordos políticos para as lutas por reconhecimento229.  

 

                                                                                                                                                         
vinculadas à democratização social. Vale dizer que observamos ali um alargamento significativo da ideia de 

processo democrático, alcançando análises sobre as possibilidades e os bloqueios à democratização interna da 

vida familiar, das relações amorosas, do mercado de consumo e de trabalho”.  
229 Neste contexto, Nancy Fraser (2003) destaca que na atualidade existem dois tipos de politização. Uma 

politização do reconhecimento e outra politização (consagrada há mais de 150 anos) de distribuição. Se na 

política de distribuição, busca-se uma redistribuição material em virtude de injustiças econômicas, de uma 

estrutura socioeconômica que gera exclusão; na política de reconhecimento, de fundamento cultural, reclama-se 

contra uma dominação cultural (ocultamento ou desrespeito) injusta. Cuidam-se, portanto, segundo Nancy Fraser 

(2006) de categorias de injustiças distintas que, por sua vez, exigem a construção de remédios particulares. Neste 

sentido, Nancy Fraser (2006) aponta que uma justiça social somente é alcançada em plenitude na sociedade atual 

quando tanto realiza um reconhecimento de diferenças, como quando promove uma redistribuição. É que de um 

modo geral, a consideração da política de reconhecimento convoca pretensões públicas de especialidade de um 

grupo social excluído e de seu valor, ao passo que a política de redistribuição, almeja-se abolir arranjos 

econômicos e a diferenciação de grupos sociais (FRASER, 2006). Ou seja,  não obstante serem considerados 

injustiças sociais, a considerações destas políticas aparentam contrariedade. Desta feita, objetiva Nancy Fraser 

(2003) a produção de uma teoria crítica que adeque e realize uma defesa de uma política econômica e cultural; 

pois, não é possível se furtar unicamente de remédios de redistribuição ou de reconhecimento para sanar a 

injustiça social que é causada tanto por uma dominação fundada em padrão hierárquico de valoração, como por 

uma má-distribuição econômica. Diante disto, Nancy Fraser (2003) critica Axel Honneth por reduzir problemas 

de injustiça econômica a remédios de reconhecimento. Isto, pois, a desigualdade econômica não seria apenas 

uma falta de reconhecimento. Segundo Nancy Fraser (2003), Axel Honneth ao centralizar o conceito de 

reconhecimento, olvida-se dos problemas relacionados à injustiça econômica e as reinvindicações por 

redistribuição material. O que o tornaria, essencialmente, culturalista. Assenta ainda Nancy Fraser (2003) que a 

abstração teórica de Axel Honneth que localiza a quebra de expectativas sociais – em sentimentos de caráter 

moral que revelam a experiência de injustiça (e, portanto, abarcaria em um outro quadro teórico, as injustiças 

econômicas); deve ser pensado na teoria social. E que o diagnóstico das injustiças sociais não deve estar em um 

sentimento subjetivo de desrespeito, mas em uma teoria democraticamente informada, apta a identificar os 

distintos mecanismos sociais que desencadeariam relações de dominação (FRASER, 2003).      
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3.3 A PROBLEMÁTICA DO RECONHECIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO 

 

Apresentadas as considerações da teoria da antropologia social e sobre o caráter moral 

das lutas por reconhecimento de Axel Honneth, é importante articular a forma pela qual o 

Estado democrático de direito deve se posicionar, de um modo geral, frente às demandas de 

reconhecimento. Para tanto, serão apresentadas três propostas, fundamentadas em paradigmas 

distintos da filosofia política: comunitarista, liberal e procedimentalista. Isto porque, a partir 

da proposta adotada, o Estado adquire deveres no contexto da inclusão do outro, excluído no 

processo de desrespeito. Inicialmente, será ilustrado o argumento comunitarista e liberal e 

suas respectivas críticas, para no próximo subcapítulo, desenvolver a proposta de política de 

inclusão de Habermas, adotada pela presente dissertação.  

Em geral, o debate sobre as lutas por reconhecimento é teorizado pela teoria política 

liberal e comunitarista no contexto multiculturalista, iniciado na década de 1960, como 

movimento de defesa de minorias. Ilustram, em comum, a problematização do conceito e 

poder, a partir da distinção entre sociedade dominante e majoritária e minorias dominadas 

(SANTOS; LUCAS, 2015). Em especial, no contexto do multiculturalismo 230 , os 

comunitarista questionam a herança liberal (desde a revalorização da comunidade concreta e 

seu papel na construção da personalidade individual; até a contestação da vida abstrata do 

indivíduo construída pela filosofia moderna), sem, no entanto, perder de vista as conquistas 

liberais de liberdade individual e igualdade de oportunidades para o reconhecimento da 

diversidade cultural. A questão principal no multiculturalismo é rediscutir o princípio da 

igualdade, ou melhor, qual o papel do Estado no tratamento igualitário resignificado pela 

diferença.  

Na teoria liberal, o indivíduo é conceito chave e possui papel central para a formação 

da sociedade. É que o indivíduo possui qualidades que derivam de uma dignidade amparada 

em sua natureza moral. Isto, pois, o indivíduo é sujeito racionalmente autônomo cuja 

existência independeria da comunidade; cuja conduta decorre de respostas às necessidades, 

interesses e valores marginais (estes; anteriores à comunidade). Por esta razão, os vínculos de 

                                                 
230 Na abordagem do multiculturalismo, atestam André Leonardo Copetti Santos e Douglas Cesar Lucas (2015, 

p. 73) que há uma evidente relativização de valores, e por isto, o enfoque é “essencialmente pragmático ao 

pretender integrar a questão das pertenças culturais na reflexão geral sobre os direitos na democracia. A principal 

pretensão do multiculturalismo é pôr em prática uma nova organização social respeitosa de todas as 

comunidades”. Por esta razão, no contexto multiculturalista, há uma pretensão de “redefinição do conceito de 

igualdade, na medida em que se busca, pelas pretensões multiculturalistas, uma concepção de igualdade na 

diferença, ou seja, uma igual dignidade em sermos reconhecidos como diferentes”.  
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identidade, segundo a teoria política liberal, são contingentes - não são determinantes para 

definir a qualidade do indivíduo como sujeito moral (SANTOS; LUCAS, 2015). De tal forma, 

os projetos de vida são consequências da autonomia particular de cada indivíduo. Diante 

disto, cabe ao Estado tratar os indivíduos como livres e iguais; não negando aos indivíduos 

sua autodeterminação. O Estado na teoria liberal é, pois, neutro aos modos de vida e tolerante 

à pluralidade231. A preocupação do Estado liberal é com o justo (e não com as concepções de 

bem). A justiça política do Estado é um ideal moral regulador de instituições básicas que 

norteiam a distribuição de recursos segundo mérito e igualdade de chances – no que, segundo 

Raoni Macedo Bielschlowky (2013) conclui: a formação de uma comunidade (como agregado 

de indivíduos que acordão a socialização) deveria ser vinculada a um princípio moral e não a 

partir da noção de unidade pela integração de um para com o outro. 

Noutro passo, a teoria política comunitarista se propõe a criticar dois pontos da teoria 

liberal: a importância da comunidade para formação da personalidade individual e a 

neutralidade do Estado frente às questões de vida boa e dos valores da comunidade232. No 

primeiro ponto, os comunitaristas contestam a noção da comunidade (da sociedade) como um 

mero agrupamento de indivíduos. Há, pois, uma ressignificação da noção de comunidade. 

Segundo Raoni Macedo Bielschowsky (2013), o sujeito da modernidade teria sua identidade 

(no sentido de qualidade) construída a partir de sentimentos de pertenças de grupos ou 

comunidade. Nos laços de pertença da comunidade, é formada uma identidade cultural e os 

vínculos de lealdade (SANTOS; LUCAS, 2015)233. Assim, a comunidade não seria um meio 

                                                 
231 Neste sentido, na justifica da neutralidade do Estado na teoria liberal, André Leonardo Copetti Santos e 

Douglas Cesar Lucas (2015, p. 80-81) afirmam: “o Estado deve abster-se de estimular uma determinada 

concepção de bem em detrimento de outras, sendo desaconselhável reconhecer condições específicas para que 

um tipo de noção de bem se realiza de forma mais favorável. Por isso, o Estado não deve interferir 

demasiadamente na vida de seus cidadãos, senão para garantir os meios necessários para que cada um possa 

realizar de forma satisfatória seus projetos pessoais de vida”.  
232 No tocante à discussão sobre a neutralidade entre a teoria liberal e comunitarista, Habermas (2002c) aponta 

que, normalmente, a neutralidade do direito (e do procedimento democrático de restrição e privação do direito), 

peculiar ao liberalismo clássico, é tida como o afastamento de questões éticas da agente política, a fim de 

garantir uma deliberação imparcial. Assim, seria proibido que o Estado persiga qualquer outro fim coletivo que 

não a garantia da liberdade individual ou o bem-estar e a segurança pessoal dos cidadãos. No entanto, o 

comunitarismo, por sua vez, “espera do Estado que ele em geral garanta, sim, esses direitos fundamentais, mas 

que além disso também se empenhe em favor da sobrevivência e fomento de ‘determinada nação, cultura ou 

religião, ou então de um número limitado de nações, culturas e religiões’”(HABERMAS, 2002c, p. 252); 

haveria, portanto, colisões entre direitos fundamentais e bens coletivos, para cujo estes prevaleceriam. Cuida-se, 

como mais adiante se demonstrará, de hipótese rechaçada por Habermas (2002c), que ilustra o argumento de 

Dworkin para atestar que: “a teoria dos direitos afirma de fato uma precedência absoluta dos direitos em relação 

aos bens comuns, de modo que, como monstra Dworkin, argumentos sobre a demarcação de objetivos só podem 

‘bater’ reinvindicações subjetivas de direitos se estas últimas puderem ser fundamentadas à luz de direitos 

precedentes” (HABERMAS, 2002c, p. 252). 
233 Para tanto, Charles Taylor (1994) argumenta que a ideia principal de sua obra é de que o homem precisa da 

comunidade para se realizar, na qual busca uma pertença que se constitui pela relação com os outros. Para 

Charles Taylor, “os laços comunitários de pertença dão sentido à vida dos indivíduos, tendo em visa que, a partir 
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para obtenção de fins (como no liberalismo), mas um fim em si mesmo; é a comunidade que 

define os valores que fundamenta os laços de pertenças. Por este motivo, como o indivíduo já 

é parte da comunidade (porque é construído nela e em razão dela), a premissa seria evidenciar 

qual o princípio que ilustra a ideia de comunidade.  

Neste compasso, a neutralidade do Estado é refutada 234 . Isto, pois, para a teoria 

comunitarista, a vinculação à igual liberdade é insuficiente para evitar decisões injustas, vez 

que seria deduzida meramente pela obediência a um procedimento e não se preocuparia com o 

motivo (finalidade) da decisão política, fundamentada em valores da comunidade. Na teoria 

comunitarista, o papel do Estado deriva de um “parâmetro normativo” de natureza moral, que 

é compartilhado por indivíduos em uma comunidade organizada e reconhecido culturalmente. 

Neste sentido, a concepção de bem comum é interpretada de forma distinta de boa vida; o 

bem comum “mais que adaptar-se às preferências das pessoas, proporciona o critério para 

avaliar tais preferencias” (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 89); e tais preferências são, por sua 

vez, definidas conforme o modo de vida da comunidade. Segundo Raoni Macedo 

Bielschowsky (2013), este critério normativo é um “bem comum” reconhecido pela ordem 

jurídica; objeto de regulação pela ordem jurídica para fins de persecução. Em outras palavras, 

a ordem jurídica se sustenta (porque reconhece e persegue) por apoiar-se em um projeto 

comum de comunidade, uma “democracia comunitária”; de modo que a realização da 

democracia somente é legitima se conforme o “bem comum”, pois seu resultado 

desenvolveria uma integração social e a identificação dos indivíduos com a comunidade. A 

                                                                                                                                                         
do diálogo com os outros-importantes, a identidade cultural é traçada e os vínculos de ligação ao grupo se 

tornam perceptíveis e necessários para uma reciprocidade harmônica, para a conservação da comunidade e para a 

formação de uma consciência de si como um sujeito pertencente à comunidade” (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 

105).   
234 Raoni Macedo Bielschowsky (2013) argumenta que a neutralidade do processo democrático liberal, seria 

justificada no fato de que a neutralidade justifica a noção de sujeitos igualmente livres; cuidaria, pois, em noção 

comum a cultural de liberdade própria de cultura ocidental. Em outras palavras, mesmo em uma democracia 

liberal, com política de neutralidade, o sistema político ainda restaria vinculado a uma noção de via boa (igual 

liberdade). 
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validade do direito estaria na correspondência com o critério normativo de natureza moral235 - 

o direito, por isto, deveria se vincular a um determinado bem236.  

A teoria liberal e a teoria comunitarista, por sua vez, dentro da articulação própria de 

conceitos, posicionam o papel do Estado na questão da igualdade às formas de 

reconhecimento. Neste contexto, Will Kymlicka (2004)237, representante da teoria liberal (e 

apresentando algumas correições à teoria) destaca a necessidade de defesa da cultura, como 

produtora de identidade, pelo Estado; defesa esta, no entanto, que não deve suplantar a 

afirmação individual do sujeito, portador da liberdade. Will Kymlicka (2004) se propõe a 

enfrentar a problemática do papel do Estado, em uma democracia liberal, no contexto de 

políticas etno-culturais. Isto porque, segundo destaca, nos conflitos culturais, direitos civis e 

políticos de natureza individual e o conceito de igualdade de oportunidade, não são 

diretamente violados (KYMLICKA, 2004). Verifica-se, pois, que a reinvindicação, no caso, é 

o de reconhecimento e expressão de uma identidade nacional diferenciada. Neste aspecto, 

Will Kymlicka (2004), ao justificar o termo “nacional” 238 , e, diante da problemática da 

inclusão, propõe compreender a especificidade do nacionalismo minoritário que habita as 

democracias liberais; inicialmente refutando, a crítica à imigração, considerada 

potencialmente destrutiva às instituições liberais, por supostamente demandar uma ação 

distributiva do Estado. Will Kymlicka pontua que a questão de nacionalidade é cultural, não 

                                                 
235 Em defesa ao comunitarismo, Raoni Macedo Bielschowsky (2013) justifica a opção na refuta a algumas das 

críticas correntes a esta teoria política, tais como a ideia totalizante de “bem comum”, possa obstar a liberdade de 

ser diferente: a intolerância da homogeneidade. Sobre esta questão, o autor adianta sua hipótese de que o bem 

comum, “dignidade da pessoa humana”, enquanto parâmetro normativo da comunidade, não admite, sob pena de 

contradição, uma disposição da liberdade individual pela comunidade. Para Raoni Macedo Bielschowsky (2013), 

a dignidade, portanto, inscreve no “bem comum” - que sustenta a igualdade - a noção de liberdade. Por este 

motivo, e, mediante um recurso ao conceito de vontade geral de Rosseau, aduz que quando a liberdade 

individual encontra-se com o bem comum da coletividade, é que a vontade geral poderia subjugar a vontade 

individual (a vontade geral, segundo o autor, não seria a vontade de todos ou a vontade da maioria). Na vontade 

geral, haveria, inevitavelmente, um respeito a individualidade de cada um. 
236 Neste embate, Raoni Macedo Bielschowsky (2013) distingue duas noções de direitos. Enquanto na liberal, o 

direito individual é anterior à comunidade, decorrente da natureza humana; na comunitária, o direito surge da 

vontade comunitária compartilhada. Diante disto, o fundamento do direito no comunitarismo não é a liberdade 

individual, mas a igualdade dos cidadãos, enquanto membros de uma comunidade submetida a uma persecução 

de um bem comum partilhado – expressada, até mesmo, por um sentimento de patriotismo.  
237  Em “Estados, Naciones y culturas”, Will Kymlicka (2004) no Spinoza Lectures em duas conferências 

proferidas na Universidade de Amsterdam, expõe de forma sintética seu pensamento sobre problemas de 

minorias na estrutura do Estado-nacional, nacionalismo e políticas multiculturais. Na primeira conferência, o 

autor busca fundamentar a inclusão de culturas de minorias mais destacadas (minorias nacionais e minorias 

éticas) no liberalismo; a partir de uma crítica ao liberalismo clássico – ligado a uma concepção de Estado neutro 

e de uma noção de liberdade exclusivamente individual. Para o autor, o Estado deve proteger as culturas 

minoritárias, por exigência dos princípios liberais, e o indivíduo não é plenamente autônomo, pois sua identidade 

depende de um contexto da nação. Ao depois, na segunda conferência, Will Kymlicka enfrenta a problemática 

dos imigrantes e as políticas multiculturais que facilitam a integração da comunidade.  
238 Reconhece Will Kymlicka (2004) que o termo “nacional” possui uma preconcepção negativa, é usualmente 

substituído pela terminologia “comunidade, cultura e identidade”, fato este que vela o horizonte discursivo de 

“nação e nacionalidade”. 



132 

 

econômica; e que diz respeito à capacidade de integração social pelo Estado; motivo pelo 

qual, é necessário o Estado desenvolver critérios de política multicultural, sob princípios da 

democracia liberal.  

É neste contexto que Will Kymlicka (2004) questiona a tradição de autores liberais 

que revisitam a questão do nacionalismo minoritário, apontando apenas que a Modernidade 

inibiu o ressurgimento de nacionalismos, mediante uma argumentação de que haveria 

constituída uma identidade supranacional cosmopolita ou que haveria uma identidade pós-

nacional de índole cívica ou constitucional. Isto porque Will Kymlicka justifica a importância 

da cultura como contexto que promove uma autonomia individual significativa239. É a cultura 

que molda o indivíduo e influencia, sem determinismos, sua autonomia pessoal (SANTOS; 

LUCAS, 2015). Por este motivo, Will Kymlicka (2004) justifica a proteção de direitos 

coletivos na teoria liberal. Isto, pois, não existe no liberalismo, uma oposição entre direitos 

individuais e coletivos; tais direitos, entretanto, fazem parte do marco protetor do liberalismo. 

Will Kymlicka (1989) afirma que é exigência de uma teoria de justiça de um Estado 

multicultural, tanto assegurar direitos universais a indivíduos (independente de seu 

pertencimento a grupos), como direitos de um determinado grupo (regime especial para 

culturas minoritárias). A etnodiversidade, pois, exige uma nova releitura da teoria liberal 

clássica que deve expurgar (sem perder sua identidade teórica) princípios clássicos, como a 

neutralidade cultural do Estado que implica sua separação do aparato cultural da sociedade, e, 

a acepção exclusivamente individual da liberdade, que apenas verifica à noção de liberdade 

um valor atribuído a pessoas, e não a um âmbito supraindividual240.  

                                                 
239 Na relação entre autonomia individual e identidade nacional, Wil Kymlicka (2004) expõe que alguns teóricos 

da Modernidade supunham haver uma contradição entre autonomia individual e identidade nacional, pelo fato de 

que a identidade do grupo é reflexo de uma preferência irracional que se opõe à autonomia individual, de 

natureza racional. Neste contexto, em argumento contrário, Will Kymlicka (2004, p. 65) define que a noção de 

liberdade implica na “llevar a cabo decisiones entre varias posibilidades”; e, como as possibilidades são 

produzidas socialmente – “no sólo nos otorga este abanico de opciones” – é a cultura que garante contexto e 

significado às opções dispostas para o indivíduo escolher e decidir. Seria, assim, a cultura a gênese da liberdade 

individual, pois, uma prática social exige um conhecimento de um vocábulo compartilhado, cujo significado 

deriva de tradições e convenções, somente compreendidas pela cultura. Diante disto, Will Kymlicka (2004, 66) 

ainda pontua, com apoio em Dworkin: “la disponibilidad de opciones significativas depende del acceso a una 

cultura societal, además de la compresión de la historia y de la lengua de esa cultura – su vocabulario compartido 

repleto de tradición y de convecciones” (p. 66). Por esta razão, ainda que epistemológica, o autor assume o 

compromisso liberal como um compromisso derivado (porque, trata-se de um compromisso, antes de tudo, com 

a liberdade individual) com a “viabilidad presente y el florecimiento futuro de las culturas societales” 

(KYMLICKA, 2004, p. 67). Ainda destaca que, como o compromisso liberal é com a igualdade e liberdade, e, 

como para a maioria das pessoas, o maior ou menor usou o maior valor de liberdade e igualdade reside em sua 

própria cultura (que as arbitra), conclui que “no es de extrañar que los sujetos estén dispuestos a renunciar a una 

libertad e igualdad más amplias si con ello se asegura la supervivencia de su nación” (KYMLICKA, 2004, p. 

67).  
240 Neste contexto, Will Kymlicka (2004) verifica que a relação Estado-cultura não deve receber o mesmo 

tratamento da relação Estado-religião, para fins de justificativa da conclusão da neutralidade entre Estado e 



133 

 

Assim, neste contexto, para Will Kymlicka, o Estado não é neutro; pois deve “realizar 

uma série de necessárias escolhas culturais, visando justamente manter o campo de diálogo 

entre as diversas formas identitárias num espaço público manifestamente comum” (SANTOS; 

LUCAS, 2015, p. 98)241. Logo, em relação à cultura, é dever do Estado promover políticas 

governamentais que objetivem a integração de duas ou mais culturas em um único país. 

Registra, assim, que é necessário um modelo de construção nacional que permita uma 

solidariedade entre cidadãos que participam da cultura de uma sociedade – muito em razão da 

oferta de identidade comum e cidadania compartilhada. Aponta Will Kymlicka (2004) que o 

projeto de construção nacional deve tomar como consideração três critérios: a. um processo 

de promoção de uma língua comum universal; b. um sentimento de pertença comum; e c. 

                                                                                                                                                         
cultura. Isto porque a cultura merece proteção do Estado, uma vez que a experiência histórica demonstra que o 

Estado representa e é uma expressão de uma determinada cultura dominante. Demais disto, no tocante à 

liberdade exclusivamente individual, Will Kymlicka (2004) consagra que a liberdade no liberalismo deve ser 

levada às últimas consequências; isto porque a liberdade do indivíduo enquanto pessoa depende de um 

significado próprio, como membro de uma nação. Em outras palavras, são práticas coletivas de uma determinada 

cultura que permitem ao indivíduo sua autorealização. Haveria, assim, uma correlação entre liberalismo e 

nacionalismo. Para tanto, segundo Will Kymlicka, as minorias apresentam um padrão comum; podendo ser, em 

razão disto, classificadas como minorias nacionais, minorias étnicas e movimentos sociais. As minorias 

nacionais são sociedade distintas, potencialmente autogovernadas e incorporadas a um Estado mais amplo; as 

minorias étnicas, são formadas por imigrantes que abandonaram seu Estado de origem, e restam por serem 

incorporados à outra nova sociedade; e os movimentos sociais, são associações e movimentos de indivíduos 

marginalizados dentro de sua própria sociedade nacional ou de seu grupo étnico, por razão econômica, de 

gênero, sexualidade, etc. Desta feita, apresentam que Will Kymlicka (2004) aponta uma correlação entre 

minorias e direitos: as minorias nacionais pretendem direitos de autogoverno ou de representação política 

especial; a minoria étnica pretende o respeito do Estado que os acolheu de sua particular identidade (“los 

derechos poliéticos”, que são medidas especiais que garantem a expressão de pertencimento e orgulho a uma 

determinada particularidade etnia ou religião) e direitos de igualdade social que garantam ao imigrante um status 

de nacional (p. 18-19). Tais direitos não são justapostos, mas, interconectados; e derivam da tensão política, 

entre a comunidade nacional e a imigrante. 
241 Will Kymlicka busca evitar a chamada “despolitización de las identidades etnoculturales”, fundada a política 

de neutralidade Estatal – em analogia à questão religiosa. Pretende refletir sobre a relação entre identidade 

cultural e liberdade individual – uma vez que a tradição liberal aponta para uma suposta contradição entre o 

conceito de autonomia individual e o de “sentimento de pertença”; pela oposição de que o contexto cultural, no 

qual reside o fundamento da minoria nacional, pelo contrário, permite a origem e o exercício da autonomia. 

Neste aspecto, o autor apresenta a relação entre Estado e cultura e entre cultura e liberdade individual. No 

tocante à relação entre Estado e cultura, aponta Will Kymlicka (2004, p. 52-53) que “podemos afirmar que una 

cultura societal es una cultura delimitada geográficamente, cuyo centro de gravedad gira sobre una lengua 

compartida que es de uso diario en la mayoría de las instituciones societales, tanto en el campo público con en el 

ámbito privado” (p. 52), e, “la participación en dichas culturas societales permite el acceso a un amplio espectro 

de actividades que hacen más fácil y exitosa la vida pública y privada de los sujetos en las esferas socias, 

religiosa, educativa, lúdica  y económica”. É que, segundo defende o Will Kymlicka (2004), a promoção da 

integração em uma “cultura societal” (conceito utilizado nos Estados Unidos) é fundamental para um projeto de 

construção de um projeto de nacional de toda democracia liberal. Diante disto, destaca o autor que se verifica um 

mito, a neutralidade do Estado diante da cultural. Isto, pois, a partir do momento em que o Estado define uma 

língua oficial de governo, garante, por sua vez, o uso de tradições e convenções de uma particular cultura. 

Destaca ainda que em nações pluralistas como os Estados Unidos, a pertença à nação (em distinção ao 

nacionalismo por descendência prescrito na Alemanha étnica) decorre em função da participação em uma 

“cultura societal” comum, aberta a todos e sem fundamento étnico – por este motivo, há um nacionalismo étnico 

excludente, e um nacionalismo pluralista, que facilita a inclusão (embora estes dois tipos de nacionalismos, 

sejam justificados por grupos etno-culturais, e ambos, criem discursos de pertença nacional).  
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sentimento de igualdade de oportunidades para o acesso a instituições sociais por meio da 

língua comum242.  

Entretanto, o projeto de construção nacional não deve abandonar os princípios liberais. 

Deste modo, Will Kymlicka (2004) destaca que na construção do projeto surge a constatação 

de oposição entre projetos liberais e projetos “antiliberales” de grupos nacionais. Nos projetos 

“antiliberales”, verifica-se uma recusa a liberdades individuais ou de grupos, por meio de 

dogmas incontestáveis. Diante disto, Will Kymlicka (2004) avalia que neste contexto, é 

comum o questionamento de que Estado não deveria obrigar os membros de grupos de 

culturas antiliberais a assimilar os princípios de culturas liberais. Will Kymlicka aponta que 

este questionamento ignora a formação cultural do sujeito e sua ligação com a cultura; e, para 

tanto, propõe outra perspectiva: “el objetivo de los liberales no debería ser disolver las 

naciones no-liberales, sino más bien liberalizar-las” (KYMLICKA, 2004, p. 75). No que 

significa que a promoção a uma cultura liberal deve ser realizada através de um processo de 

reforma institucional; pois, nenhuma cultura é incapaz de promover a liberalização, apesar de 

que todas as culturas possuem elementos “antiliberales”. Will Kymlicka ainda ressalta o 

fracasso da Modernidade em reconhecer a inevitável defesa do Estado à defesa de grupos 

étnicos particulares e a cegueira em reconhecer a função da identidade nacional na defesa da 

autonomia individual. Segundo afirma, a noção de identidade nacional não é necessariamente 

ligada ao compartilhamento de valores ou a modos tradicionais de vida, mas ao apego à 

linguagem e à cultura compartilhada – e este ponto é crucial para legitimar a relação entre 

autonomia individual e cultura e seu conceito de pertença (não pautado em valores)243244.  

                                                 
242  Justifica Wil Kymlicka (2004, p. 59) que “ya que estés proyectos de construcción nacional pueden ser 

contemplados no sólo a luz de prejuicios etnocentristas sino bajo el enfoque de una forma de extender la libertad 

y la igualdad a todos los ciudadanos, no siempre se han encontrado con la resistencia de los grupos 

minoritarios”. (p. 59). Entretanto, em alguns países como Bélgica, Canadá, Suíça e Espanha, registram minorias 

que reclamam contra a integração de uma cultura social dominante. Para tanto, a existência de um 

reconhecimento oficial da diferença, não implica, necessariamente, uma secessão. Tais reclamações demandam a 

oferta de instituições públicas com distinção de línguas e outorga de autogoverno com intuito de manutenção de 

sua própria cultural de uma sociedade: “lo lógico es que el corazón de sus demandas sea la consecución de los 

derechos legales y el poder legislativos imprescindibles para asegurar la supervivencia de una sociedad 

culturalmente diferenciada junto a la sociedad mayoritaria” (KYMLICKA, 2004, p. 62). 
243 “Sin embargo, he sostenido que la pertenencia de los sujetos a su propia cultura societal juega un papel 

importante para llevar a cabo elecciones vitales significativas y para respaldar la auto-identidad. Aunque os 

miembros de una nación (liberalizada) no comportan los mismos valores morales o los mismos modos 

tradicionales de vida, poseen un apego profundo hacia su leguaje y cultura. Asimismo, es gracias al hecho que la 

identidad nacional no descanta sobre valores compartidos – como Tamir indica, la identidad nacional reposa 

‘fuera de la esfera normativa’- que se facilita una base segura para la autonomía individual y la auto-identidad. 

La pertenencia cultural nos bosqueja un contexto inteligible para nuestras elecciones, alimentado y los proyectos 

personales. Y la eventualidad de que la identidad nacional no precise de valores compartidos también explica por 

qué las naciones son el terreno apropiado para la concreción de la teoría liberal – los grupos nacionales encarnan 

el dominio de la libertad y de la igualdad, así como una fuente de reconocimiento y verdades mutuas que pueden 
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Neste contexto - e em análise aos deveres do Estado – Will Kymlicka (2004, p. 95) 

ainda destaca que: “el Estado liberal debe imponer dos estrictos límites a toda política 

multicultural: el multiculturalismo debe confirmar la igualdad entre los grupos y la libertad en 

los grupos”. Isto porque - não obstante o tratamento igualitário entre grupos - resiste o perigo 

de opressão interna - no qual o Estado não pode aceitar (que indivíduos em grupos possuam 

mais direitos em face de outros membros do grupo). Assim, destaca que a política 

multicultural depende de políticas de nacionalização, educação e emprego. 

Noutro ponto, e em total oposição à proposta liberal, Charles Taylor, comunitarista, 

defende que é papel do Estado a promoção de uma política de igual dignidade, fundamentada 

na negação da diferença – que em tese, se contrapõe a uma proposta liberal de 

reconhecimento de capacidades universais (TAYLOR, 2014). Segundo Charles Taylor, cabe 

ao Estado proteger “comunidade, que se reconheça a diversidade e o valor de todas as 

culturas, pois o não reconhecimento das realidades culturais específicas enseja danos 

significativos na formação das identidades individuais e é a principal razão das disputas 

multiculturais contemporânea” (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 105). Para a realização deste 

mister, Charles Taylor busca justificar a formação da identidade. Para Charles Taylor, a 

formação da identidade depende de duas condições essenciais: i. a descoberta do “eu”, pela 

qual o indivíduo é capaz de desenvolver sua subjetividade; ii. o reconhecimento de si em 

relação ao outro, pela qual o indivíduo se faz situar no ambiente social (SANTOS; LUCAS, 

2015). Diante disto, a partir da relação com o outro, em comparação com a diferença, é que o 

indivíduo se constitui como sujeito; para Charles Taylor (2011), as qualificações dependem 

das interações para com o outro. Neste contexto, a formação do sujeito depende do 

reconhecimento da pertença, pela educação e pela aprendizagem, que oferta ao indivíduo um 

                                                                                                                                                         
acomodar pacíficamente los inevitables desencuentros y disensos sobre las concepciones de Bien en la sociedad 

actual” (KYMLICKA, 2004, p. 77).     
244 Neste contexto, Will Kymlicka (2004) apresenta políticas multiculturais específicas para o propósito de 

integração social. Por “políticas multiculturales” entende “toda política a cualquier nivel, que haya sido adoptada 

– o por lo menos propuesta – para acomodar las identidades y prácticas etnoculturales de los grupos de 

inmigrantes” (KYMLICKA, 2004, p. 85). Após defender sua implementação, ressalta que a presunção de que o 

multiculturalismo seja um campo do separatismo étnico, decorre da incapacidade de perceber o contexto amplo 

das políticas públicas multuculturais. Destaca que a pretensão dos imigrantes não diz respeito à política de 

autogoverno e apresenta a situação de Quebec. Aponta que “si es aceptable que los inmigrantes se sientan 

orgullosos de su identidad étnica, entonces es justo y apropiado que las instituciones públicas se adapten para 

amoldarse a dicha identidad” (KYMLICKA, 2004, p. 102). Diante disto, sustenta algumas políticas específicas 

direcionadas à integração social como: programas de discriminação positiva que proponham incrementar a 

representação de minorias visíveis (mulheres e incapacitados) às principais instituições educativas e econômicas; 

a revisão de currículo escolar público em relação a disciplinas de história e literatura, a fim de promover um 

maior reconhecimento das contribuições históricas e culturais de minorias etnoculturais; a revisão de feriados 

para acomodar festividades religiosas de grupos de imigrantes; programas educativos antirracistas; programas de 

educação bilíngue para os filhos de imigrantes etc.  

 



136 

 

conjunto de valores e normas de conduta aptas a explicar o “mundo” e o “eu” contextualizado 

(SANTOS; LUCAS, 2015).  

É que o conceito de identidade em Charles Taylor (1994) é desenvolvido, segundo 

defende, a partir da transformação da noção de honra em dignidade pela passagem do antigo 

regime para a sociedade moderna, que substituiu a visão hierárquica de mundo por uma 

igualitária e universal com foco no indivíduo e culminou em dois processos. O primeiro 

processo resultou na expansão de direitos, em tese, compartilhados por todos os cidadãos; e o 

segundo processo, desdobrado do primeiro, originou uma série de demandas por 

reconhecimentos de identidades autênticas. Nestas demandas, não se valorizam características 

universais compartilhadas pelas coletividades, mas, o reconhecimento de uma singularidade 

cultural245. Assim, para Charles Taylor (1994), se o primeiro processo sobreveio uma política 

de universalização de direitos, pela concepção de igualdade formal; no segundo processo, 

pelo desenvolvimento da noção de identidade, surge uma política da diferença.  

No entanto, registra que à política da universalidade pode haver um conflito, 

notadamente em sociedades multiculturais, pois “a política da dignidade universal objetivava 

a não discriminação, ignorando as distinções entre os indivíduos, ao passo que a política da 

diferença se redefine como uma exigência a fazer das distinções a base para o tratamento 

diferencial” (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 111)246. Diante disto, Charles Taylor sustenta que o 

conflito entre as pretensões de universalidade e de diferença deve ser resolvido pelas 

construções locais, comunitárias; uma vez que “a base no valor igual exige adaptação ao 

estudo comparativo das culturas e o empenho à abertura dos horizontes nos encontros 

multiculturais” (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 113).  

 

                                                 
245 Por este movimento, segundo Charles Taylor (2011), é possível compreender e desenvolver o ideal da 

autenticidade, ponto de partida, no qual os seres humanos são dotados de um sentido moral e um sentido 

intuitivo que permite distinguir o que é bem e o que é mal: “ser fiel a mim significa ser fiel a minha própria 

originalidade, e isso é uma coisa que só eu posso articular e descobrir. Ao articular isso eu também me defino. 

Estou realizando uma potencialidade que é propriamente minha. Essa é a compreensão por trás do ideal moderno 

de autenticidade e dos objetivos de autorrealização e autossatisfação nos quais são usualmente expressos” 

(TAYLOR, 2011, p. 39). Para Charles Taylor (2011), é possível discutir racionalmente ideais e as conformidades 

às ações.  
246 “Com a política da dignidade igualitária, o que se estabelece pretende ser universalmente o mesmo: uma 

gama de direitos e imunidades; com a política da diferença, o que pedimos seja reconhecido é a identidade única 

deste indivíduo ou deste grupo: o fato de que é distinto dos demais; com a política da diferença, o que é exigido 

é que demos reconhecimento e status a algo não universalmente compartilhado. Ou, em outras palavras, somente 

concedemos reconhecimento ai que está universalmente presente, mediante o reconhecimento do que é peculiar 

em cada um” (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 110). 
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3.4 DA  DISCUSSÃO  ÉTICA  NA  POLÍTICA  NO  ESTADO  DEMOCRÁTICO  DE 

DIREITO E A RECUSA AO COMUNITARISMO 

 

Esclarecidas posições da teoria política liberal e comunitarista sobre o papel do Estado 

no contexto da inclusão do outro, seguirá a articulação do argumento de Habermas, 

procedimentalista, sobre as lutas por reconhecimento. O argumento de Habermas segue a 

assunção inevitável de incorporação de discursos éticos na formação do direito e a crítica ao 

comunitarismo. Habermas assume que o sistema de direitos é sensível às demandas de 

reconhecimento, de maneira que grupos sociais podem articular tradições que desejam 

perpetuar no processo legislativo. Isto porque, para Habermas, a reconstrução do direito pela 

teoria do discurso implica distinguir três tipos de questionamentos da pergunta fundamental: 

“o que devemos fazer?”, em questionamentos pragmáticos, ético-político e moral. Em 

especial, nos questionamentos ético-político, os discursos de formação da norma buscam 

justificar o compartilhamento de formas de vida e os ideais dos projetos de vida comum. É 

neste questionamento em que se inserem as lutas por reconhecimento; e a resolução da 

questão ética na formação da norma é crucial para legitimar reconhecimentos de identidades.  

Em “A luta por reconhecimento no Estado democrático de direito”, busca Habermas 

(2002c) enquadrar a teoria do direito moderno com as lutas por reconhecimento 247 . Isto 

porque Habermas procura responder como o direito moderno, visto como um medium para o 

reconhecimento recíproco de direitos por via estatal e que assegura a integridade de sujeitos 

particulares 248 , resolveria de forma legítima as lutas de reconhecimento - que a rigor, 

veiculam e articulam a afirmação de identidades coletivas249. Nas arenas políticas, os atores 

sociais se defrontam, discutindo objetivos coletivos e distribuição de bens coletivos, e, neste 

contexto, veiculam demandas judiciais, sob o discurso jurídico, cobrando a proteção de 

direitos individuais ou disputam com outros atores a interpretação (segundo novas 

necessidades e interesses) do direito vigente. Habermas (2002c, p. 238), assim, pontua a 

                                                 
247 Para tanto, Habermas (2002c) encara três premissas iniciais: i. as Constituições modernas derivam de uma 

ideia de direito racional, na qual os cidadãos, por decisão própria, se ligam a uma comunidade de jurisconsortes 

livres e iguais; ii. a Constituição, por sua vez, garante direitos que os cidadãos precisam reconhecer mutualmente 

a fim de construir um convívio, através do direito, legítimo; iii. o direito racional e a reciprocidade de direitos 

garantidos pela Constituição, derivam dos conceitos de “direito subjetivo” – espaço de liberdade livre da 

interferência do poder público – e “pessoa de direito” – indivíduo portador de direitos. 
248 “em última instância, trata-se da defesa dessas pessoas individuais do direito, mesmo quando a integridade do 

indivíduo – seja no direito, seja na moral – dependa da estrutura intacta das relações de conhecimento” 

(HABERMAS, 2002c, p. 237) 
249  Habermas (2002c) fundamenta tal questionamento no fato de que as Constituições asseguram projetos 

históricos dos quais gerações de cidadãos esperam cumprir; e o poder político, no Estado democrático de direito, 

é duplamente codificado (seja processando de forma institucionalizada os problemas que se apresentam, seja 

mediando interesses segundo procedimentos claros).  
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problemática: “essa disputa acerca da interpretação e imposição de reinvindicação 

historicamente irresolvidas é uma luta por direitos legítimos, nos quais estão implicados 

agentes coletivos que se defendem contra a desconsideração de sua dignidade”. A solução de 

Habermas (2002c) sugere reconstruir da teoria moderna à problemática das lutas por 

reconhecimento – pois, em sua intuição, o direito moderno historicamente agrega conquistas 

liberais e sociais-democratas, que nada mais representam que conquistas de lutas sociais 

contra a opressão de grupos sociais. Procura, assim, enquadrar a reinvindicação de 

reconhecimento de identidades coletivas ou a igualdade de direitos para formas de vidas 

culturais a teoria de direitos de orientação moderna, portanto, individual.  

Assim, ao refletir sobre a teoria do direito e as lutas por reconhecimento que articulam 

e afirmam identidades coletivas, Habermas debate com Charles Taylor – que defende à 

outorga de direitos coletivos, nascidos de valores comunitários, para a proteção de minorias. 

Sustenta Habermas (2002c) que o reconhecimento de formas de vidas culturais não exige 

garantias para a sobrevivência de culturas marginalizadas ou não demandam a construção de 

figuras conceituais de direitos coletivos. Habermas, pois, critica a proposta comunitarista de 

Charles Taylor, como potencial violadora de princípios que sustentam a cerne individualista 

da liberdade moderna; a teoria política de Charles Taylor viola a compreensão moderna de 

liberdade. 

A crítica de Habermas (2002c) à proposta política comunitarista de teoria do 

reconhecimento é realizada a partir do esclarecimento de alguns pontos fundamentais do 

problema. Para Habermas (2002c), na esteira de Amy Gusmann, existem duas formas de 

respeito: i. o respeito pela identidade de cada indivíduo, inconfundível, independente de sexo, 

raça ou precedência étnica; ii. e o respeito pelas formas de ação e visões de mundo 

particulares a grupos desprivilegiados. Tais formas de respeito, objetivam exigir a “defesa da 

integralidade de formas de vida e tradições com as quais os membros de grupos discriminados 

possam identificar-se” (HABERMAS, 2002c, p. 240)250. Destaca Habermas (2002c) que a 

articulação entre as duas formas de respeito pode contemplar propostas nas quais a segunda 

forma de respeito seja resultante da primeira, ou que as duas formas de respeito colidam entre 

si. Para a articulação que prescreve haver um conflito entre as formas de respeito: a colisão 

entre as formas de respeito seria, em verdade, um conflito entre proteção individual ou 

proteção coletiva. Trata-se da compreensão do problema pela teoria política comunitarista. 

Segundo Habermas (2002c), para Charles Taylor, a proteção da identidade coletiva concorre 

                                                 
250 Entretanto, as formas de respeito não pretendem igualar as condições de vida social; até mesmo porque, o não 

reconhecimento (o desrespeito) acompanha condições rudes de demérito social. 
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com o direito a liberdades subjetivas iguais – proteção da unicidade e originalidade de um ser 

humano; e diante desta colisão, não haveria outra resposta que não julgar a precedência de 

uma forma de respeito sobre a outra: procedência de um direito individual ou de um direito 

coletivo (uma política de respeito por todas as diferenças e uma política de universalização de 

direitos subjetivos). Neste sentido, Charles Taylor, segundo Habermas (2002c), justifica que o 

respeito às formas de ação e visões de grupos exigiria as considerações de particulares - 

abstraída do respeito a cada indivíduo; e que uma política de respeito à diferença deveria 

compensar as desvantagens do universalismo da política de universalização de direitos 

subjetivos251. Desta feita, esclarece Habermas (2002c), que a Charles Taylor sustenta um 

modelo de análise de políticas de diferenças a partir de restrições de direitos fundamentais de 

liberdades em favor da sobrevivência de formas de vida cultural. Restringe, pois, direitos 

subjetivos, para fazer valer bens coletivos culturais252.  

A principal crítica de Habermas (2002c) à proposta de Charles Taylor reside na tese de 

incompatibilidade das formas de respeito, visto que apresenta uma teoria de direitos de 

enfoque seletivo, por uma ótica jurídica pouco rigorosa. Habermas, pois, aponta que a 

interpretação do direito de Charles Taylor é paternalista, porque o princípio do igual direito a 

todos somente seria válido se coerente com o projeto de vida boa da comunidade, e deste 

modo, não haveria uma co-originalidade entre as autonomias pública e privada, posto que os 

sujeitos destinatários da norma não se compreenderiam como autores do direito253254. Para 

Habermas (2002c), é preciso haver uma concatenação interna entre o Estado de direito e a 

democracia. A teoria do direito moderno levada a sério não impede reconhecer as condições 

de vida sociais desiguais ou mesmo as diferenças culturais; até mesmo porque, os atores 

sociais somente se individualizam por meio da coletivização em sociedade; no entanto, a 

                                                 
251 Diante disto, Charles Taylor, segundo Habermas (2002c, p. 241), a partir de conceitos de “bom” e “justo” da 

teoria moral, destaca que: “Liberais da grandeza de Rawls ou Dworkin propugnam por uma ordem jurídica 

eticamente neutra que deve assegurar chances iguais a todos, de modo que cada um possa orientar-se por uma 

concepção própria do que seja bom. Em face disto, comunitaristas como Taylor e Walzer contestam que haja 

neutralidade ética no direito e permitem-se, portanto, esperar também do Estado de direito a fomentação ativa de 

determinadas concepções do bem viver, caso isso se faça necessário”.  
252 Isto porque, a colisão entre as formas de respeito que antecipa uma concorrência entre identidades coletivas e 

direitos individuais, deriva da crítica de Charles Taylor à neutralidade da ética e do direito no Estado liberal.  
253 Habermas (2002c, p. 242) pontua que a teoria de direito de Taylor “não leva em consideração que os 

destinatários do direito só podem ganhar autonomia (em sentido kantiano) à medida que eles mesmos possam 

compreender-se como autores das leis às quais eles mesmos estão submetidos como sujeitos privados”. Em 

outras palavras, não verifica que a teoria de direito tanto garante uma autonomia privada como uma autonomia 

pública. 
254 Afinal, na proposta comunitarista, “o sujeitos não podem sequer desfrutar das mesmas liberdades subjetivas 

enquanto não chegarem ao exercício conjunto de sua autonomia como cidadãos do Estado, a ter clareza quanto 

aos interesses e parâmetros autorizados, e enquanto não chegarem a um acordo acerca das visões relevantes 

segundo as quais se deve tratar como igual o que for igual e desigual o que for desigual” (HABERMAS, 2002c, 

p. 242). 
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teoria do direito exige que uma política de reconhecimento deva respeitar e preservar a 

integridade do indivíduo, ainda que em contextos vitais que conformam identidades 

coletivas255. 

Em especial, para Habermas (2002c), as lutas sociais veiculam visões de mundo de 

grupos descriminados que constituem identidades coletivas, para serem debatidas em uma 

esfera pública256. Isto, pois, a partir do exemplo do feminismo, Habermas (2002c) destaca que 

a promessa de uma política de equiparação de situações de vida não pode resultar em 

intervenções padronizadas que restrinja autonomia individual; muito porque a construção de 

políticas desacompanhadas de classificações coerentes (por meio de interpretações 

tradicionais), promove intervenções que convertem garantias de liberdade em privação de 

liberdades. A classificação de papeis sociais depende de uma autocompreensão cultural da 

sociedade. Para tanto, é preciso esclarecer a opinião pública política, em um debate público, a 

interpretação adequada das carências sociais de grupos em desrespeito, os enfoques a serem 

adotados em relação à diferença entre experiências e as situações de vida; para assim, garantir 

elementos e critérios significativos para o uso de liberdades de ação em igualdade de chances. 

Neste sentido, ao invés de uma disputa entre a melhor forma de assegurar autonomia das 

pessoas de direitos, Habermas (2002c, p. 245) atenta que “o que se apresenta é uma 

concepção procedimental do direito, segundo a qual o processo democrático pode assegurar a 

um só tempo a autonomia privada e pública”. Direitos subjetivos que garantem o 

reconhecimento de identidades coletivas ou a igualdade de direitos para formas de vidas 

culturais, somente podem ser formulados de modo adequado se os atingidos por atos 

discriminatórios puderem articular e fundamentar em discursões públicas, os aspectos 

relevantes para o tratamento igualitário ou desigual de casos típicos257. A problemática da luta 

por reconhecimento em Habermas deve ser resolvida na participação dos envolvidos nas 

discussões ética-politicas, a fim de assegurar se a autonomia privada dos atingidos, é 

respeitada – logo, não é bastante a mera outorga de direitos de tutela da diferença pelo 

                                                 
255 “Não é preciso um modelo oposto que corria o viés individualista do sistema de direitos sob outros pontos de 

vista normativos; é preciso apenas que ocorra a realização coerente desse viés. E sem os movimentos sociais e 

sem lutas políticas, vale dizer, tal realização teria poucas chances de acontecer” (HABERMAS, 2002c, p. 243).  
256 Habermas (2011, p. 93) conceitua por esfera pública como uma “rede adequada para a comunicação de 

conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de 

se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos”. Neste contexto, para Habermas (2011, 

p. 96), “na esfera pública luta-se por influência, pois ela se forma nessa esfera. Nessa luta não se aplica somente 

a influência política já adquirida (...), mas também o prestígio de grupos de pessoas e de especialistas que 

conquistaram sua influência através de esferas públicas especiais”.  
257 Por esta leitura, Habermas, em seu turno, obsta uma leitura abstrata de direitos fundamentais, pois, para fins 

de assegurar a co-originalidade entre as autonomias público e privada, se refuta um universalismo dos direitos 

fundamentais como um nivelamento abstrato de diferenças sociais e culturais. As diferenças, pois, devem ser 

levadas a sério pelos sujeitos que atuam na esfera pública política. 
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Estado258. É que na conexão entre luta por reconhecimento e positivação de direitos, a ordem 

jurídica não é eticamente neutra, pois expressa formas de vida particulares em normatizações 

ético-políticas.  

Habermas observa que há uma compreensão de neutralidade do direito (e do processo 

democrático) veiculada a um afastamento – sob justificativa da imparcialidade – de questões 

políticas e éticas. É na problemática da neutralidade ética da ordem jurídica, o ponto de 

partida de Habermas para pensar a análise dos direitos de minorias. Isto, pois, segundo 

                                                 
258 Ao depois, Habermas (2002c) apresenta o fenômeno e os planos de análise das lutas por reconhecimento. 

Desta feita, apresenta algumas lutas por reconhecimento e o modo como se deve proceder a um plano de análise: 

como o feminismo, o multiculturalismo, o nacionalismo e a luta contra a herança colonial eurocêntrica. Destaca 

que tais movimentos (lutas) possuem como ponto comum a luta contra a opressão de grupos sociais, a 

marginalização e o desprezo, e são movimentos de emancipação social, cujos objetivos políticos são definidos 

culturalmente e problematiza dependências políticas e desigualdades sociais e econômicas. Desta feita, esclarece 

que em particular, o feminismo – embora não seja uma minoria – é movimento contrário a uma cultura 

dominante que interpreta as diferenças de gênero de forma assimétrica e desfavorável a igualdade de direitos 

entre homens e mulheres. Objetivam na luta política por reconhecimento a interpretação de interesses e das 

realizações peculiares a cada gênero, para assim, construírem uma identidade coletiva das mulheres e com esta – 

dada a implicação da relação de gênero – uma auto-compreensão dos homens. Neste movimento, discute-se, 

pois, a escala de valores da sociedade, no que, por consequência, afeta a compreensão da vida privada e os 

limites entre as esferas público e privada. O movimento de minorias étnicas e culturais, por sua vez, demandam 

uma luta por reconhecimento da particular identidade coletiva que visa superar uma cisão ilegítima da sociedade 

e a auto-compreensão da cultura majoritária. Este movimento pode encarar lutas diversas, a depender do 

contexto histórico da minoria no Estado (minorias endógenas que tomam consciência de sua identidade e 

minorias formadas em razão de imigração ou Estados tradicionalmente receptivos a imigrantes e Estados que se 

adaptam à interação decorrente da imigração). Entretanto, a depender do aprofundamento religioso, racial ou 

étnico, o desafio do movimento de minorias torna-se complexo diante de tendências de autoafirmação de caráter 

fundamentalista, seja porque a minoria em luta por reconhecimento torna-se acuada, seja porque desperta uma 

consciência em favor de uma nova identidade nacional, a partir de mobilizações de massa. Destaca ainda o 

movimento nacionalista, do qual grupos étnicos, linguisticamente homogêneos intentam por manter sua 

identidade coletiva não apenas como comunidade, mas como um povo organizado politicamente como Estado e 

capaz de agir politicamente. Nesta luta para formação de Estados, registram minorias nacionais nascidas em 

razão da formação de Estados nacionais, como os bascos, os curdos e os irlandeses do norte. E, por fim, o 

movimento de Estados contrários ao eurocentrismo e ao predomínio da cultura ocidental na luta pelo 

reconhecimento em nível internacional. A par da análise destes movimentos, Habermas (2002c) esclarece outros 

discursos para planos de análise e utilizados por Charles Taylor para a compreensão do fenômeno canadense de 

Quebec, como: (a) a political correctnes, vinculada a auto-entendimento intelectual do fenômeno de lutas de 

reconhecimento e sobre o status da modernidade, na qual, reclama uma compreensão pós moderna, pelo retorno 

às tradições clássicas do ocidente e remoção de conceitos de pensamento totalizador; (b) discursos filosóficos 

que a partir dos movimentos de luta por reconhecimento, e ilustram dificuldades de um acordo mútuo 

intercultural e esclarecem uma relação entre moral e eticidade de forma cética a pretensões universalistas que 

fundamentam um plano de referência entre direito e política; (c) e a que trata a luta por reconhecimento como 

uma questão sobre direitos de minorias. É que decisões políticas são efetivadas sob a forma jurídica. Há, pois, 

uma relação entre direito e democracia. O direito moderno é formal (porque fundado na premissa de que tudo 

que não seja explicitamente proibido, é permitido), individualista (porque o portador de direitos subjetivos é a 

pessoa em particular), coercitivo (porque sanciona por meio do Estado e estende a comportamentos inscritos em 

normas jurídicas), positivo (porque estabelecido por decisão, ainda que modificável, de uma autoridade política, 

um legislador político), procedimental (porque legitimado mediante um processo democrático). Diante disto, o 

direito, em sua relação com a democracia, exige comportamentos legais e legítimos (o cidadão além de 

destinatário, deve se compreender a si mesmo como autor da norma jurídica – de onde provém sua autonomia); 

noutro ponto, o processo democrático deve ser institucionalizado juridicamente, mormente porque o princípio da 

soberania dos povos deve respeitar direitos fundamentais, sob pena de formação de um direito sem legitimidade. 

A partir desta última analítica, Habermas (2002c) encara, a partir da arquitetura do Estado de direito, a 

problemática da luta por reconhecimento segundo a igualdade jurídica e do igual reconhecimento de grupos 

culturalmente definidos – posto que tais grupos, anseiam a distinção de sua própria identidade. 
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Habermas: como as normas jurídicas regulam relações em uma sociedade concreta, 

inevitavelmente, expressam uma forma de vida particular; e, tanto mais o legislador se 

aproxima de situações concretas, torna-se evidente a auto-compreensão da coletividade de 

concepções de vida boa. Razões éticas, como anteriormente ilustrado no argumento de 

“Direito e democracia”, fundamentam normas jurídicas. Na proposta procedimentalista, as 

questões éticas na luta por reconhecimento,  

  

não se deixam julgar sob o ponto de vista ‘moral’ que se pergunta se algo é 

‘igualmente bom para todos’; sobre o fundamento de valorações intensas, 

pode-se avaliar bem melhor o julgamento imparcial dessas questões com 

base na autocompreensão e no projeto de vida perspectivo de grupos em 

particular, ou seja, com base no que seja ‘bom para nós’, mas a partir da 

visão do todo manifestada por esses grupos. Gramaticalmente, o que está 

inscrito nas questões éticas é a referencia à primeira pessoa, e com isto a 

remissão à identidade (de um indivíduo ou) de um grupo. (HABERMAS, 

2002c, p. 251). 

 

É neste contexto que surgem conflitos entre culturas majoritárias e minorias culturais-

étnicas: o fundamento da política de minorias no contexto de lutas por reconhecimento não é 

institucionalizada por um fundamento moral, mas por um fundamento ético. Cuida-se da 

impregnação ética do Estado de direito259. A ordem jurídica, sob decisões concretas, expressa 

a auto-compreensão de uma coletividade e de sua forma de vida particular (como também a 

compensação entre interesses divergentes de grupos e a opção informada entre fins e meios 

alternativos) – que se apresentam como fundamentos éticos de uma opinião pública e vontade 

de um legislador político. Para Habermas (2002c), na medida em que a formação da opinião 

política e da vontade política se orienta na ideia de efetivação de direitos, se exigem discursos 

de auto-entendimento ético-político: “discussões sobre uma concepção comum do que seja 

bom e sobre qual a forma de vida desejada e reconhecida como autêntica” (HABERMAS, 

2002c, p. 254). Logo, diante da inevitável discussão ética na política, e, como as 

regulamentações jurídicas expressam identidade da nação de cidadãos do Estado, “é muito 

plausível que a partir delas se desencadeiem batalhas culturais nas quais minorias desprezadas 

passem a defender-se contra a cultura majoritária e insensível” (HABERMAS, 2002c, p. 254).  

No entanto, ao mesmo passo que recusa a neutralidade ética do Estado, Habermas 

(2002c, p. 254) qualifica como insuficiente a proposta comunitária: “o elemento propulsor 

                                                 
259 No âmbito da luta por reconhecimento e de igualdade de direitos, Habermas (2002c) aponta que o sistema de 

direitos acolhe não apenas demarcações políticas com objetivos em geral, mas fins coletivos que se articulam 

com as lutas por reconhecimento – pois, o direito, diferente da moral, refere-se à interação em sociedades 

concretas. Logo, confirma que as ordens jurídicas incorporam expressões de vida particular, e não apenas 

direitos fundamentais universais. 
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dessas batalhas não é a neutralidade ética da ordem jurídica, mas sim a inevitável 

impregnação ética de cada comunidade jurídica e de cada processo democrático de efetivação 

dos direitos fundamentais”. Aponta Habermas (2002c) que as estruturas de personalidade das 

pessoas formam rede de culturas e tradições, concatenações vitais e experiências 

intersubjetivamente partilhadas; e tal contexto é horizonte dentro do qual os cidadãos do 

Estado (queiram ou não) desenvolver seus discursos de auto-entendimento ético-político260. A 

permanente modificação do status de minorias evidencia um eterno conflito cultural que “não 

desaparece, a não ser a custa de ‘purificação étnica’ – o que é injustificável do ponto de vista 

político-moral” (HABERMAS, 2002c, p. 255). Conclui Habermas (2002c, p. 256) que, diante 

da inevitabilidade da discussão ética na política e na empírica constatação de efetividade de 

direitos,  

 

a teoria dos direitos não proíbe de maneira alguma que os cidadãos do 

Estado democrático de direito, no âmbito de sua ordem estatal conjunta, 

validem uma concepção de que seja bom, advenha ela própria da origem 

cultural, ou de um consenso alcançado em discursos de natureza política; 

entretanto, a mesma teoria proíbe sim, no interior do Estado, que se 

privilegie uma forma de vida em detrimento de outra. 

 

Habermas (2002c) ainda ilustra que a impregnação ética do Estado de direito não deve 

seguir a concepção de “preservação da espécie”, de conservação de uma unidade existencial 

da comunidade, pela suposição de um valor idêntico que justifica a igualdade de direito de 

cada um – e sob um ponto de vista ecológico. Na proposta procedimentalista, a legitimidade, 

Habermas (2012c) destaca que a legitimidade de uma política que envolva a luta por 

reconhecimento deve ser sustentada pela coexistência equitativa de grupos étnicos e suas 

formas de vida culturais. Para tanto, seria preciso, na sociedade multicultural, o fomento a: i.  

uma cultura liberal, com base em; ii. associações voluntárias, para assim, conservar uma 

opinião pública eficiente, que possibilite e fomente discursos de auto-entendimento (não 

tendo, pois, funcionamento com estruturas de comunicação herdadas). Desta feita, o processo 

democrático de efetivação de direitos subjetivos iguais – crucial para formação de uma 

política legítima; pois, garantidora de integração social – seria estendido ao asseguramento de 

                                                 
260 Explica ainda Habermas (2002c, p. 255) que, por óbvio, “quando se altera o conjunto básico de cidadãos, 

também se altera esse horizonte, de tal modo que se desenvolvem outros discursos sobre as mesmas questões e 

se almejam outros fins”. 
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uma política de Estado de promoção da coexistência equitativa de grupos étnicos, que não 

deve ser sustenta pela mera outorga de direitos coletivos261.  

Diante disto, é papel do Estado democrático de direito possibilitar a reprodução 

simbólica262; que deve ocorrer na permissão da liberdade do indivíduo de dizer sim ou não ao 

aparato cultural. Habermas (2012c), pois, impõe o ônus do convencimento da tradição 

cultural à própria cultural – de modo que não seja imposta. É que é traço particular das 

culturas (ainda que esta seja majoritária), para conservar sua vitalidade, o revisionismo 

irrestrito; aptidão que, inclusive, pode romper com alguma de suas próprias tradições. Em 

outras palavras, a vitalidade de um universo cultural depende da adesão de indivíduos, e não 

deve ser imposta pelo Estado, pois cabe à cultura convencer o cidadão de seu valor. Para 

Habermas (2012c, p. 260): “as culturas só sobrevivem se tiram da crítica e da cisão a força 

para uma autotransformação. Garantias jurídicas só podem se apoiar sobre o fato de que cada 

indivíduo, em seu meio cultural, detém a possibilidade de regenerar essa força”.  

Por esta tomada de posição, Habermas (2012c) critica os movimentos 

fundamentalistas que propõem a ultra-estabilidade e vitalidade de tradições culturais, por 

meios restaurativos. Isto, pois, aponta que a proteção de práticas de ultra-estabilidade de uma 

forma cultural é uma prática de intolerância inconciliável com o Estado de direito, pois 

reivindicam a exclusividade de uma forma privativa de vida. Assim, com apoio em John 

Rawls, sustenta Habermas (2012c, p. 261) que a ausência de falibilidade às reinvindicações 

fundamentalistas veiculam seu caráter dogmático, posto que não oferta espaço para a 

“reflexão sobre sua relação com imagens no mundo alheias, nem mesmo com imagens de 

mundo com as quais partilham o mesmo universo discursivo, e contra cujas reivindicações de 

validade podem impor-se sem dificuldade, apenas com base em fundamentos racionais”. 

Deste modo, conclui Habermas (2012c) que a ideia normativa de “coexistência equitativa” de 

grupos e formas de vida culturais rechaça propostas fundamentalistas; para que assim, seja 

                                                 
261 Registre-se que Habermas (2012c), na aposta de uma política de Estado para a coexistência equitativa de 

diferentes, assenta que esta política não deve ser conduzida por meio da positivada direitos coletivos no Estado 

democrático de direito. Isto, pois, Habermas (2012c, p. 258): “a coexistência equitativa de diferentes grupos 

étnicos e de suas formas de vida culturais não pode ser assegurada por um tipo de direitos coletivos que 

necessariamente estaria além dos limites de uma teoria do direito talhada para atender a pessoas individuais. 

Mesmo que se acatassem tais direitos coletivos no Estado democrático de direito, eles seriam não apenas 

desnecessários, mas também questionáveis do ponto de vista normativo. Pois a defesa de formas de vida e 

tradições geradoras de identidade deve servir, em ultima instância, ao reconhecimento de seus membros; ela não 

tem de forma alguma o sentido de uma preservação administrativa das espécies”. Com isto, Habermas (2012c) 

delimita a extensão do direito ao pertencimento cultural; que não justificaria a outorga de direitos pelo poder 

público a grupos culturais, em detrimento outras formas de vida cultural – por se tratarem de benefícios. 
262 Isto porque as tradições culturais (e suas formas de vida) consistem, segundo Habermas (2012c), em uma 

estrutura simbólica, cuja reprodução depende do convencimento do valor de si mesma pelos indivíduos, que as 

assumem e as internalizam em suas estruturas de personalidade: “ou seja, elas se reproduzem ao motivar os 

indivíduos, a uma apropriação e continuação produtiva de si mesmas” (HABERMAS, 2012c, p. 258). 
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desacoplada a integração política abstrata da integração ética de grupos e subculturas com 

cada uma de suas identidades:  

 

em sociedades multiculturais, a constituição jurídico-estatal só pode tolerar 

formas de vida que se articulem no medium de tradições não-

fundamentalistas, já que a coexistência equitativa dessas formas de vida 

exige o reconhecimento recíproco das diversas condições culturais de 

concernência ao grupo: também é preciso reconhecer cada pessoa como 

membro de uma comunidade integrada em torno de outra concepção diversa 

do que seja o bem, segundo cada caso particular (HABERMAS, 2012c, p. 

261).  

 

A integração política (dos cidadãos aos Estados) assegura a lealdade a uma política 

comum. Segundo Habermas (2012c), a cultura política comum, da qual os cidadãos se 

integrariam ao Estado, está enraizada em princípios constitucionais assumidos e cumpridos 

pela nação (que, por sua vez, não são eticamente neutros); e que, por apresentarem formas 

jurídicas, é instrumento motivador para a integração de pessoas a partir de uma compreensão 

de associação de livres e iguais. Desta feita, sob uma forma de “patriotismo constitucional” - 

ainda que declinado culturalmente – é dever do Estado democrático de direito, no tocante às 

lutas por reconhecimento, fomentar (i.) sensibilidade para a pluralidade diferencial e (ii.) 

integração das diversas formas de vida em uma sociedade multicultural. Pois, para Habermas 

(2012c), a neutralidade ética “não pode mais manter coesa a totalidade dos cidadãos por meio 

de um consenso substancial acerca de valores, mas tão somente mediante um consenso quanto 

ao procedimento relativo a ações jurígenas legítimas e ao exercício de poder” (HABERMAS, 

2012c, p. 262)263.  

A partir dos argumentos desenvolvidos até então na presente dissertação, é possível 

justificar a problemática da legitimidade da formação do direito – e a necessidade de controle 

desta legitimidade – da luta por reconhecimento. Foi verificado no referencial teórico de 

Habermas, que a legitimidade democrática do direito do sistema de direitos é somente 

alcançada quando os destinatários do direito se compreendem como autores do direito; ou 

seja, somente quando se faz presente na produção e na aplicação do direito a co-originalidade 

das autonomias pública e privada, é possível a formação de uma opinião e vontade política 

apta a construir de forma legítima o direito. Cuida-se do paradigma procedimentalista do 

direito. Pois bem, no processo de formação das normas de igualdade, normas que distinguem 

                                                 
263 Por conseguinte, para Habermas (2012c, p. 263) “o universalismo dos princípios jurídicos reflete-se, com 

certeza, em um consenso procedimental que certamente precisa estar circunscrito por um patriotismo 

constitucional – por assim dizer -, no contexto de uma respectiva cultura política historicamente determinada”.  
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sujeitos por critérios racionais, cujo objetivo é conferir a grupos sociais utilidades estatais ou 

liberdades; os grupos sociais atuam fortemente na definição de critérios de distinção de 

sujeitos. A legitimidade da norma jurídica criada pelo Legislativo ou pelo Executivo depende 

do assentimento (ainda que potencial) aos critérios de distinção de sujeitos, pelos dos 

atingidos pelos efeitos da norma de igualdade. Por este motivo, é papel do Estado 

democrático de direito fomentar (ou produzir) a participação do grupo social atingido ao 

debate de construção do critério de distinção de sujeitos. Cuida-se do papel inclusivo do 

Estado. O papel inclusivo do Estado não cessa na formação da norma jurídica de igualdade, 

no contexto de lutas por reconhecimento; acaso haja produção antidemocrática da norma 

jurídica (ou da resistência do Poder público em produzir norma de igualdade), a questão é 

levada à discussão na Jurisdição constitucional.  

Neste diapasão, é papel da Jurisdição constitucional proteger o sistema de direito, 

permitindo e garantindo o exercício da autonomia pública e privada dos cidadãos. Para este 

mister, cabe à Jurisdição constitucional examinar no conteúdo das normas, se o contexto dos 

pressupostos comunicativos e condições procedimentais do processo de legislação 

democrática foram respeitados. Enfim, a Jurisdição constitucional, segundo o paradigma 

procedimentalista, deve assegurar a abertura e a integridade dos canais processuais de 

formação da vontade política; analisando, a partir das razões legislativas, se a norma 

produzida atenta ou não contra o tratamento igualitário – isto porque, é condição de validade 

da co-originalidade entre as autonomias pública e privada, o assentimento dos atingidos pela 

sua aplicação, na qualidade de participantes de discursos racionais. De forma pragmática, 

cabe à Jurisdição constitucional verificar se o processo de formação da norma de igualdade 

(pelo Legislativo ou pelo Executivo) respeitou o devido procedimento democrático de 

participação ou se atenta de forma discriminatória contra minorias (seja porque não houve 

participação no processo de formação da vontade política, seja porque o critério legal é 

discriminatório). Diante deste quadro, os canais de participação política para formação e 

impugnação da norma, devem permanecer abertos, notadamente em procedimentos judiciais 

de difícil acesso que discutem de forma abstrata e concentrada a constitucionalidade da lei 

(ADI, ADC e ADO).    

Apresentadas essas premissas, a presente dissertação problematiza a relação jurídica 

entre o legitimado ativo e o grupo social que busca veicular impugnar ou pleitear critérios de 

discriminação de sujeitos em normas de igualdade (ainda que potenciais, no caso das 

omissões).  Trata-se de relação jurídica não regulamentada em lei; e, para cuja inexistência 

resulta na caótica e indisciplinada propositura de demandas pelo legitimado ativo no controle 
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abstrato de constitucionalidade, de modo a veicular discursos de reconhecimento de grupos 

sociais. Esta problemática pode ocasionar problemas de acesso ao debate (negativa irrazoável 

de ajuizamento das ações), acesso insuficiente que não aborda elementos relevantes da 

questão constitucional para o grupo social interessado ou mesmo usurpação do rol de 

legitimados pelos grupos sociais para veiculação de discursos fundamentalistas e de 

dominação social.    

No presente capítulo da dissertação, foi constado que a luta por reconhecimento em 

sociedades plurais, torna complexa a análise da formação de critério e diferenças de 

tratamento de minorias. Existe, na discussão de identidades, uma manipulação simbólica que 

envolve situações de relações sociais e políticas; e as lutas por reconhecimento possuem um 

caráter moral, em que sentimento de desprezo compete com pretensões de reconhecimento. A 

partir desta ilustração, verifica-se que o conceito de identidade e desprezo é relativo; e, como 

se realiza uma manipulação simbólica pelos atores sociais e grupos sociais, o reconhecimento 

da legitimidade da pretensão jurídica veiculada pelo grupo social é problemático. Não é 

automático. Até mesmo porque, no contexto de competição entre formas culturais e modos de 

vida ética, em que é inevitável impregnação ética do direito; os discursos éticos devem 

assegurar a autonomia privada dos atingidos, e, para tanto, devem obedecer a critérios de uma 

cultural política (isenta de fundamentalismo), a fim de assegurar uma política de Estado de 

promoção da coexistência equitativa de grupos sociais.  

Logo, a abertura do procedimento deve inevitavelmente seguir um dever de 

esclarecimento dos elementos que estão em jogo para a demanda identitária pelo legitimado 

processual que pugna pelo exercício do controle abstrato. O canal de acesso à discussão pelo 

Supremo Tribunal Federal não deve ser desacoplado de um controle de razoabilidade da 

demanda por reconhecimento dos grupos sociais. Isto porque, é preciso evitar que: i.  

demandas de controle abstrato e concentrado sejam fundamentadas na mera exaltação ou 

apologia de identidades; ii. ou que grupos sociais, na tentativa de legitimar posições culturais 

majoritárias e fundamentalistas, usurpem da prerrogativa do rol constitucional de entidades de 

Estado e da sociedade civil para a proposição do controle de constitucionalidade; iii. ou que 

simplesmente, haja uma negativa injustificada de entidades de Estado, como legitimados 

processuais, que impeçam o acesso de grupos minoritários à discussão de norma 

discriminatória. Busca-se responder essa problemática pelo desenvolvimento da assertiva de 

que, no paradigma procedimentalista, é dever do Estado garantir em todas suas esferas e 

procedimentos, a abertura e a integridade dos canais processuais de formação da vontade 

política.  
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4 DOS INSTRUMENTOS DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

 

 

 A problemática da presente dissertação reside no contexto de acesso pelos atores 

sociais à discussão das lutas por reconhecimento na Justiça constitucional. Foi esclarecido nos 

capítulos anteriores que a Jurisdição constitucional encontra legitimidade na medida em que 

faz prevalecer no processo de formação das normas gerais e abstratas, o controle sobre o 

procedimento democrático e o tratamento igualitário de minorias. Para alcançar este mister, 

no contexto das lutas por reconhecimento, cabe à Jurisdição constitucional preservar ou 

instituir canais de participação política de minorias, ainda que em procedimentos judiciais de 

difícil acesso que discutem de forma abstrata e concentrada a constitucionalidade da lei.  

Entretanto, a qualificação de legitimidade das pretensões de grupos sociais é 

extremamente problemática, pois envolve processos discursivos inacabados e em contínua 

atualização, mediados por sentimentos morais de exclusão ou de dominação. Nem toda 

reinvindicação ético-jurídica de grupos sociais resulta em violação de direitos fundamentais 

de minorias ou de direito a participação do processo democrático. Isto porque é preciso evitar 

que a pretensão de abertura dos canais de participação do debate através do legitimado 

processual ativo seja deturpada por demandas de mera exaltação ou apologia de identidades 

que reivindicam hegemonia sobre grupos sociais excluídos; ou por demandas de grupos 

sociais que reivindicam posições culturais majoritárias e fundamentalistas realizadas através 

da manifesta usurpação do rol de legitimados. É ainda problemática a mera recusa 

injustificada ao acesso inaugural do controle de constitucionalidade por entidades estatais à 

demanda em que claramente se reivindica a inconstitucionalidade de norma discriminatória. A 

pretensão da presente dissertação é exigir do legitimado processual, um controle prévio de 

razoabilidade da demanda por reconhecimento. É exigir do legitimado processual o dever de 

esclarecer os elementos simbólicos que estão em jogo; até mesmo para aprimorar a discussão 

(ainda que em abstrato) da norma jurídica.  

O legitimado processual ativo possui função de relevo. É a partir de seu impulso que é 

inaugurado o debate sobre a norma jurídica no controle abstrato de constitucionalidade. 

Afinal, é característica da jurisdição a sua inércia (nemo judex sine actore, ne procedat judex 

ex officio)264. O canal de acesso à discussão abstrata de controle de constitucionalidade não 

                                                 
264 “A experiência ensina que quando o próprio juiz toma a iniciativa do processo ele se liga psicologicamente de 

tal maneira à ideia contida no ato de iniciativa, que dificilmente teria condições para julgar imparcialmente. Por 



149 

 

deve ser completamente aberto; até mesmo porque, as razões que justificam a eliminação da 

situação de inconstitucionalidade deve seguir, segundo a teoria do discurso, o melhor 

argumento. Não se deve exigir que a exposição das melhores razões na discussão sobre a 

norma jurídica ocorra apenas na manifestação dos julgadores do Tribunal constitucional ou 

dos terceiros interessados.   

Também não se pode perder de vista, como foi explicado no capítulo dois, que a 

proposta de procedimentalista de Habermas, é tanto reconstrutiva das instituições sociais, 

como construtiva de procedimentos que visam à emancipação social. A escolha pelo 

paradigma procedimentalista de Habermas se justifica pela possibilidade de fomentar 

exigências normativas que permitam nos espaços institucionais, a formação de entendimentos. 

A defesa do melhor argumento no exercício do rompimento da inércia jurisdicional pelo 

legitimado processual do controle abstrato de constitucionalidade é, outrossim, égide de uma 

integração social comunicativa.  

Desta feita, após auxílio da Filosofia política para esclarecer a questão da legitimidade 

da função do Tribunal Constitucional e da Antropologia social e da Filosofia social para 

questionar e relativizar a legitimidade das pretensões de grupos sociais em lutas por 

reconhecimento, o presente capítulo irá se concentrar na análise jurídica do canal de acesso ao 

controle abstrato de constitucionalidade brasileiro, legitimado processual para propositura das 

ações direta de inconstitucionalidade (ADI), declaratória de constitucionalidade (ADC) e 

direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO). 

 

4.1 DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

É certo que os textos constitucionais definem técnicas de controle das fontes 

normativas para fins de preservação e cumprimentos de suas disposições. Cuida-se de 

técnicas que visam garantir a superioridade da Constituição frente às normas 

infraconstitucionais e atos administrativos. A constitucionalidade e a inconstitucionalidade 

são conceitos de relação (MIRANDA, 2001)265; relação de caráter normativo e não lógico ou 

intelectivo. A partir das técnicas de controle, se conforma atos ou omissões do poder público 

às disposições constitucionais.  

                                                                                                                                                         
isso, fica geralmente ao critério do próprio interessado a provocação do Estado-juiz ao exercício da função 

jurisdicional.” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2013, p. 159).  
265 Desta feita, Jorge Miranda (2001, p. 273-274), “a relação que se estabelece entre uma coisa – a Constituição – 

e outra coisa – um comportamento – que lhe está ou não conforme, que com ela é ou não compatível, que cabe 

ou não no seu sentido”.  
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Neste contexto, a doutrina do direito processual constitucional, a fim de permitir um 

controle um tanto quanto mais técnico, pontua que os textos constitucionais dispõem de três 

formas de controle jurisdicional repressivo266 (classificação definida pelo critério de sujeitos 

de controle): i. concentrado; ii. difuso; iii. misto. No controle concentrado de 

constitucionalidade, outorga-se a um órgão jurisdicional superior o julgamento da matéria 

constitucional – trata-se de exercício de controle inspirado no sistema austríaco de 

constitucionalidade, pensado por Hans Kelsen. Em seu turno, no controle difuso, a 

conformidade da ordem jurídica à Constituição é exercida por qualquer órgão do Poder 

judiciário, por qualquer juiz – cuida-se de forma de controle cuja tradição remonta ao sistema 

norte-americano. Por fim, no controle de constitucionalidade misto, realiza-se tanto o controle 

concentrado, como o difuso. 

O sistema norte-americano é tradicionalmente inaugurado em 1803 a partir da decisão 

da Suprema Corte em Marbury v. Madison, na qual foi reconhecido e declarado o exercício 

judicial de controle de constitucionalidade de lei perante a Constituição, ao negar aplicação de 

lei. No argumento do caso pelo juiz Marshall, da Suprema Corte norte-americana, o controle 

judicial de constitucionalidade deriva da supremacia da constituição e da necessidade do 

judicial review para conformidade do sistema jurídico 267  - o argumento de Marshall é 

inspirado nas orientações teóricas de Alexandre Hamilton no “Federalista” nº 78 de 1788268.  

                                                 
266 O controle de constitucionalidade é também classificado pelo direito constitucional pelo momento de sua 

realização, podendo ser preventivo ou repressivo, a depender da vigência da lei. Nos termos da Constituição do 

Brasil, o controle anterior à vigência da norma pode ser realizado pelo Legislativo, através das comissões de 

constituição e justiça (artigo 58 da Constituição c/c com o artigo 32, III do Regimento interno da Câmara dos 

Deputados ou artigo 101 do Regimento interno do Senado Federal), ou pelo Executivo, mediante o veto jurídico 

(artigo 66, § 1º da Constituição). O controle de constitucionalidade repressivo, para além do controle promovido 

pelo Poder judiciário, por sua vez, pode ser feito, segundo o artigo 49, V da Constituição, pelo Poder legislativo, 

quando é outorgado ao Congresso Nacional a sustar atos normativos emitidos pelo Poder executivo que 

exorbitam o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa; ainda o Poder Legislativo, no artigo 62 da 

Constituição, pode rejeitar medida provisória emitida pelo Poder executivo por flagrante inconstitucionalidade.   
267  Consoante Luís Roberto Barroso (2012, p. 30): “ao expor suas razões, Marshall enunciou três grandes 

fundamentos que justificam o controle judicial de constitucionalidade. Em primeiro lugar, a supremacia da 

Constituição: ‘Todos aqueles que elaboram constituições escritas encaram-na como a lei fundamental e suprema 

da nação’. Em segundo lugar, e como consequência natural da premissa estabelecida, afirmou a nulidade da lei 

que contrarie a Constituição: ‘Um ato do Poder Legislativo contrário à Constituição é nulo’. E, por fim, o ponto 

mais controvertido de sua decisão, ao afirmar que é o Poder Judiciário o intérprete final da Constituição: ‘É 

enfaticamente da competência do Poder Judiciário dizer o Direito, o sentido das leis. Se a lei estiver em oposição 

à constituição a corte terá de determinar qual dessas normas conflitantes regerá a hipótese. E se a constituição é 

superior a qualquer ato ordinário emanado do legislativo, a constituição, e não o ato ordinário, deve reger o caso 

ao qual ambos se aplicam”.   
268 No Federalista nº 78, Alexandre Hamilton (HAMILTON; MADISON; JAY, 1985) argumenta que nenhum 

ato legislativo contrário à Constituição pode ser válido; e é natural que o Legislativo não pode ser o juiz de seus 

poderes e limites e que sua interpretação não vincula poderes. Assim, é racional supor que os Tribunais possuam 

a missão de mediar o povo e o legislativo, a fim de que assegure que o Legislativo se mantenha nos limites dos 

poderes que lhe foram conferidos pelo povo, através da Constituição. Deste modo, como a interpretação da lei é 

campo próprio dos tribunais, caberia aos juízes determinar o sentido da Constituição e das leis emanadas pelo 
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O sistema norte-americano tem fundamento no judicial review, em especial, no 

sentido de supremacia da Constituição do judicial review (ENTERRIA, 2006). Segundo 

Eduardo Garcia de Enterria (2006), a concepção de fundamentabilidade da Constituição do 

constitucionalismo surgiu no contexto político norte-americano. Tal noção de supremacia da 

Constituição apropria-se da tradição do direito natural da versão puritana e laica de Locke e 

das técnicas concretas próprias da common Law de proteção de um super direito 

(ENTERRIA, 2006). Isto porque, no direito inglês, aplicava-se uma técnica de predomínio da 

common Law sobre estatutos, mediante o princípio interpretativo de supremacia do direito 

comum que justificaria a anulação de leis contrárias – muito embora, na tradição do direito 

inglês, a perspectiva de sentido desenvolvida pelo direito norte-americana foi mitigada na 

Inglaterra em virtude da valoração do dogma da soberania do parlamento 269 . Segundo 

Eduardo Garcia de Enterria (2006), a partir da Constituição americana, o juiz encontrava-se 

fortemente vinculado aos valores estabelecidos pelo texto constitucional, de tal forma que, 

havendo lei contrária à disposição existente na Constituição, a lei deveria ser prontamente 

anulada. Neste contexto, o judicial review, enquanto função legitimadora da Suprema Corte 

norte-americana, encontrou imediato respaldo popular, ao ponto de se conceber na ideologia 

norte-americana a Suprema Corte como identidade nacional (ENTERRIA, 2006).  

Segundo Eduardo Garcia de Enterria (2006), a recepção do sentindo de judicial review 

estabelecido no direito norte-americano foi reformulado pelo direito europeu continental – 

mais precisamente por Hans Kelsen, no sistema austríaco. Isto porque havia na Europa um 

rechaço histórico à Justiça constitucional, até sua reconstrução tardia por Hans Kelsen nas 

primeiras décadas do século XX (ENTERRIA, 2006). Assim, tanto a direita quanto a 

esquerda europeia, no início do século, desconstruíam a noção de supremacia da Constituição, 

e a consequente ideia do judicial review 270 . Entretanto, Hans Kelsen, objetivando uma 

                                                                                                                                                         
Legislativo; e logo, caberia aos juízes defender a vontade do povo declarada pela Constituição em oposição às 

leis editadas pelo Legislativo.  
269  “Desde esa posición de superioridad del common law sobre las leyes o estatutos, sobre las leyes del 

Parlamento, ya a principios del siglo XVII el gran juez Coke intentó plasmar en algunas sentencias, sobre todo 

en la famosa del Bonham’s case, de 1610, un control no ya sobre el alcance y la interpretación de las leyes 

parlamentarias, sino sobre la validez misma de estas leyes, implicando, por consiguiente, la eventual anulación 

de las mismas por contrarias a los principios fundamentales del sistema, considerados como expresión del 

derecho natural (the common law will control acts of Parliament and sometimes adjudige them to be utterly 

void; y en otro lugar de la misma sentencia se hace una equiparación expresa entre commom law y natural 

equitu, correlativa a su vez de iura naturae, que son inmutabilia: son términos literales de este capital fallo, que 

conocen y utilizan los juristas americanos de la independencia). Pero esta tesis va a perecer en el Derecho inglés, 

en el desarrollo posterior constitucional, que va a hacer del dogma de la soberanía del Parlamento, forjando al 

hilo de la lucha entre el Parlamento y el rey, un principio central de la Constitución inglesa, de lo que concluirá 

derivándose la correlativa inmunidad judicial de las leyes” (ENTERRIA, 2006, p. 124-125).  
270 Isto, pois, consoante Eduardo Garcia de Enterria (2006, p. 130), “la idea de Constitución que manejan los 

revolucionarios no es muy distinta de la que manejan los constituyentes norteamericanos, y así luce, por 
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organização do sistema de normas, propõe a criação de um Tribunal Constitucional para 

realização do controle de leis. Temente à segurança jurídica (visto que, o direito europeu 

continental não trabalha a técnica norte-americana de stare decisis, e, com o fito de evitar um 

movimento de governo de juízes próximo a concebido pela Escola do direito livre), tal órgão, 

idealizado por Hans Kelsen, não aplicaria um direito concreto, mas julgaria de forma abstrata 

a conformidade da lei à Constituição com efeitos ex nunc (ENTERRIA, 2006)271. Cuida-se do 

sistema austríaco de controle de constitucionalidade272. No entanto, constata Eduardo Garcia 

de Enterria (2006) que o sistema de Kelsen decai, e, com a Segunda Guerra Mundial e os 

abusos legislativos e da Administração Pública, os países europeus se viram forçados a 

incorporar o modelo norte-americano. Assim, diante de uma disparidade de sistemas e 

culturas de direito, a Europa, em apologia à supremacia Constitucional, orientou o judicial 

review com parte dos ideais kelsianos (especialmente no tocante à estrutura do Tribunal 

Constitucional).  

Ainda no tocante aos critérios classificatórios das propostas de controle jurisdicional 

assentados nos textos constitucionais, a doutrina jurídica pontua (DANTAS, 1996), a partir da 

distinção do modo do exercício do controle, em controle por via incidental, controle por via 

principal ou controle abstrato ou concreto. Neste contexto, pontua Dirley da Cunha Júnior 

(2006) que o controle pode ser por via incidental, quando é provocado por meio de exceção 

ou defesa; via principal, quando a provocação é através de ação direta; abstrato, quando a 

impugnação da constitucionalidade é realizada independentemente de um litígio; e concreto, 

quando a questão constitucional é ventilada a partir de um litígio, um caso concreto.   

                                                                                                                                                         
ejemplo, en el texto básico de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pero esa 

doctrina de la Constitución como fundamental law, como Derecho que puede exigir justificaciones a la 

legislación ordinaria y en cuanto superior a esta hacer nula la que le sea contraria, va a perecer en Europa a raíz 

de la Restauración que subsigue a la aventura napoleónica, por los ataque concentrados de la derecha y de la 

izquierda. Por la derecha, porque en ese momento la Restauración monárquica lleva a la consagración del 

llamado principio monárquico por antonomasia que hace del monarca una fuente preconstitucional del poder, y 

de la Constitución, por tanto, aparte de articular al monarca con la representación burguesa, poco más que 

retórica en su parte dogmática. Y, por otra parte, por la izquierda; la izquierda hegeliana, a través de Ferdinand 

Lasalle en su famosa conferencia en Berlín de 1862 <Sobre la esencia de la Constitución>, concreta pronto la 

idea que la Constitución como tal es (términos literales de LASALLE) una <mera hoja de papel> y que hay que 

atender si quiere uno conocer la realidad de las cosas al sustrato efectivo de la Constitución. Este reduccionismo 

de la Constitución a su fondo real, esta desvalorización de la Constitución, como una mera hoja de papel seria 

precisamente ocultar las relaciones reales de poder, es la que la izquierda va a mantener a través de las 

formulaciones marxistas, que excluyen también todo valor específico a la Constitución como norma suprema”.    
271 Por este motivo, Hans Kelsen, com visto no capítulo dois, procura desvincular uma atitude política ao 

Tribunal, atribuindo uma condição de legislador negativo.  
272 Segundo André Ramos Tavares (2005, p. 131), “a grande contribuição para a Humanidade, em termos de 

Tribunal Constitucional, veio da Áustria, (i) por sua implementação prática, servindo como modelo de 

referência, e (ii) pelo aporte teórico de Kelsen, responsável pela construção do modelo”.  
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O direito positivo brasileiro adota uma proposta de controle jurisdicional tanto difuso 

e concentrado, quanto concreto e abstrato. 273274 Neste sentido, é corrente na doutrina jurídica 

brasileira (CUNHA JUNIOR, 2006) distinguir: que no controle difuso e concreto a questão 

constitucional é questão prejudicial (situada na causa de pedir), na medida em que deve ser 

decidida pelo órgão judicial antes do julgamento da controvérsia concreta submetida (do 

litígio); e que no controle concentrado e abstrato, a questão constitucional é principal, porque 

se relaciona com o objeto da demanda.  

O controle abstrato de constitucionalidade (objeto da presente dissertação) é um 

exercício atípico de Jurisdição, pois nele não há um litígio ou propriamente, uma situação 

concreta a ser solucionada pela aplicação da norma. Há apenas um pronunciamento sobre a 

norma abstrata impugnada275 276 . Desta forma, é comum da tradição jurídica brasileira a 

concepção277 de que no controle abstrato de constitucionalidade, resolve-se apenas questão de 

direito, uma antinomia normativa em razão da hierarquia:  

 

instaura-se no Supremo Tribunal Federal uma fiscalização abstrata, em 

virtude da qual a Corte examina, diante do pedido de inconstitucionalidade 

formulado, se a lei ou o ato normativo federal ou estadual impugnado 

contraria ou não uma norma constitucional. Essa apreciação do Supremo, 

longe de envolver a análise de caso concreto, limita-se a investigar a 

existência da antinomia normativa apontada (CUNHA JUNIOR, 2006, p. 

163). 

 

Inclusive, em razão desta proposição (de controle abstrato de constitucionalidade), se 

faz coerente (por decorrência lógica) a constatação da ideia de processo objetivo (processo 

sem partes, destinado à eliminação de ato normativo contrário à constituição) – isto porque, 

                                                 
273 Embora na tradição jurídica brasileira se perceba como vinculante a aparente associação entre controle 

concentrado e abstrato e controle difuso e concreto; Leonardo Martins (2011) destaca que o sistema de controle 

de constitucionalidade alemão, por exemplo, é concentrado (de competência exclusiva do Tribunal 

Constitucional Federal), cujo exercício tanto pode ser abstrato, como concreto. 
274 Segundo registro de Ivo Dantas (1996), o controle difuso de constitucionalidade foi instituído no Brasil pelo 

gênio de Rui Barbosa e positivado no ordenamento pátrio a partir da Constituição provisória (Decreto nº 510 de 

22.6.1890 em seu art. 58, §1, b), seguido pelo Decreto nº 848 de 11.10.1890, artigo 9º, que organizou a Justiça 

Federal, pelo Regimento interno do Supremo Tribunal Federal e pela Lei nº 221 de 20.11.1894 que organizou a 

Justiça Federal na vigência da Constituição de 1891. 
275 STF, ADInMC 1.434-SP, Relator: Ministro Celso de Mello, 1998. 
276 Neste sentido, Edilson Pereira Nobre Júnior (2011, p. 27), para quem o controle abstrato se distingue do 

concreto por “a) sua natureza abstrata, dispensando qualquer problema de aplicação, perante casos concretos, da 

disposição atacada; b) corresponder, acima de tudo, à função de garantia da higidez do texto constitucional”.  
277 E não apenas na tradição jurídico-doutrinária brasileira, em Portugal, Carlos Blanco de Morais destaca-se que 

a acepção, a partir de uma reflexão sobre a natureza jurídica do instituto, de que no controle do tipo abstrato, 

“impugna-se o acto em si mesmo considerado, independentemente da sua aplicação a qualquer situação 

concreta”.  (2011, p. 23)  
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no controle abstrato não há partes confrontantes, nem lide. 278 279  Assim como se faz 

compreensível a ideia de que no controle abstrato de constitucionalidade, o órgão 

jurisdicional não conhece questão de fato. 

Neste sentido, relata Gilmar Ferreira Mendes (2004) que ainda na vigência da 

Representação de Inconstitucionalidade (instituída pela Emenda Constitucional nº. 16/1965) 

havia no Supremo Tribunal Federal uma identificação do controle abstrato de normas como 

processo objetivo. Para tanto, o Supremo Tribunal Federal na Representação nº. 1.106/SP, 

relator: Ministro Moreira Alves, DJ. 26 out. 1979, destacava que o controle de 

constitucionalidade abstrato:  

 

trata-se, em verdade, de ação de caráter excepcional com acentuada feição 

política pelo fato de visar ao julgamento, não de uma relação jurídica 

concreta, mas da validade da lei em tese, razão por que o titular dela – e 

árbitro da conveniência da sua propositura – é um órgão político (o 

Procurador-Geral da República), e a competência exclusiva para processá-la 

e julga-la cabe ao Supremo Tribunal Federal como cúpula dos poderes.  

 

O controle abstrato de constitucionalidade foi inaugurado no ordenamento jurídico 

brasileiro a partir da Emenda Constitucional nº16/1965 à Constituição de 1945, pela 

denominada representação de inconstitucionalidade280, e dispõe na Constituição de 1988, dos 

seguintes mecanismos de controle: ação direta de inconstitucionalidade (art. 102, I, a, 

primeira parte, da Constituição); ação declaratória de constitucionalidade (art. 102, I, a, 

segunda parte, da Constituição); arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 

102, §1º, da Constituição)281282; e ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, 

                                                 
278  Neste contexto, Edilson Pereira Nobre Junior (2011, p. 30), para quem no controle abstrato de 

constitucionalidade italiano se verifica um processo subjetivo, “tanto por concernir ao recorrente delimitar a 

matéria da contenda quanto pela faculdade daquele em desistir do prosseguimento da controvérsia, o que denota 

seu caráter disponível”. 
279 Conforme ilustra Leonardo Martins (2007), existiria no Brasil uma retórica de “processo objetivo”. O termo 

“retórica” é usado no sentido pejorativo e crítico, haja vista a contraditória situação dogmática fundada no amplo 

rol de legitimados processuais, que abarcam entidades outras além de órgãos estatais e a obtusa utilização da 

“pertinência temática” 
280  Isto porque anteriormente foi consagrada na Constituição de 1934 a representação interventiva; uma 

modalidade de decretação de intervenção federal subornada à prévia aferição judicial de violação a princípios 

sensíveis da Constituição, pelo Supremo Tribunal Federal. Atesta Gilmar Mendes (2007, p. 69), em que pese à 

doutrina à época admitir como forma de controle em tese de normas, que a representação interventiva 

“pressupunha uma alegação de ofensa (efetiva ou aparente) a um princípio sensível e, portanto, um peculiar 

conflito entre a União e o Estado, destinava-se o novo processo à defesa da Constituição contra as leis 

inconstitucionais”. Desta feita, “ao contrário da representação interventiva, que pressupõe um interesse da União 

na preservação de princípios fundamentais da ordem federativa, o controle abstrato de normas independe de 

qualquer interesse específico, sendo-lhe estranha mesmo a ideia de interesse jurídico a ser protegido”.  
281 Como dito na introdução da presente dissertação, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 

(ADPF) não é objeto da presente dissertação. Isto porque, na ADPF, o Supremo Tribunal Federal não realiza 

apenas um controle abstrato de constitucionalidade. Para além da questão da prognose legislativa comentada em 
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§2º, da Constituição). A disciplina da ação direta de inconstitucionalidade, da ação 

declaratória de constitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

encontra-se regulamentada na Lei Federal nº 9.868/1999 e a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, na Lei Federal nº 9.882/1999.   

 

4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO DE PROPOSITURA: DA PROVOCAÇÃO 

PARA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 

 

Como visto no subcapítulo anterior, do conceito de controle abstrato de 

constitucionalidade a jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal e a doutrina de 

processo constitucional, derivam a noção de processo objetivo. O processo objetivo é o 

processo sem partes, que a rigor, não tem como preocupação a tutela de direitos subjetivos, 

situações jurídicas individuais283. Assim é que, sendo o processo objetivo um processo sem 

sujeitos, não se cogita a defesa de um interesse do requerente, mas a simples guarda e defesa 

da Constituição. De modo que, “a intenção inequívoca do constituinte foi a de ampliar, e não 

de restringir, o acesso a jurisdição” (BINENBOJM, 2010, p. 143).  

É de se observar que o artigo 103 da Constituição (e os artigos 2º e 12-A da Lei 

Federal nº 9.868/1999) não exige expressamente do autor da ação para o exercício de controle 

abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal a demonstração de um 

interesse jurídico específico como pressuposto de instauração (MENDES, 2012). E isto é 

assim porque a própria limitação de titulares do direito de propositura e a natureza objetiva do 

processo assentam para o sentido de que: a titularidade do direito de ação pelo legitimado 

processual possui apenas “o efeito de provocar ou não o Tribunal” (MENDES, 2012, p. 85). 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes (2012, p. 85), o exercício pelo legitimado para deflagrar o 

                                                                                                                                                         
nota de rodapé anterior (e em referência ao conceito abstrato de controle), na ADPF, haja vista sua conceitual 

ampla de descumprimento, o controle concentrado inevitavelmente assume elementos fáticos (concretos). Neste 

sentido, André Ramos Tavares (2001, p. 280): “no caso da arguição por descumprimento, tendo em vista a 

delimitação conceptual mais lata de descumprimento em relação à de inconstitucionalidade, para fins de controle 

concentrado, a englobar inclusive a fiscalização de atos estatais de cunho material, tem-se de admitir que o traço 

único e caracterizador do processo objetivo não é, por certo, a análise pura de questões de Direito, ao menos não 

exclusivamente. Dessa forma, afastando-se a absoluta abstração como característica fundamental do processo 

objetivo, pode-se utilizar essa lição acima colhida imediatamente para a arguição de descumprimento, sobretudo 

quando se tratar de sindicabilidade de atos não normativo, o que inclui atos estatais materiais, de execução 

propriamente ditos. A tese aflora no campo de produção de provas em processo objetivo, tornando-a também 

inafastável”.  
282  Registre-se que tanto a arguição de descumprimento de preceito fundamental (artigo 102, §1º, da 

Constituição), como a ação direita interventiva (artigo 36, III, da Constituição), não possuem todas as 

caraterísticas do controle por via principal, para cuja fiscalização é completamente abstrata e a questão 

constitucional não é propriamente a questão principal envolvida na discussão (BARROSO, 2012). Em especial, a 

arguição de descumprimento fundamental (de procedimento positivado na Lei Federal nº 9.882/1999). 
283 STF, Rcl. nº. 397, relator: Ministro Celso de Mello, DJ, 1993. 
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controle abstrato de constitucionalidade anterior à Constituição de 1988 ressaltará a natureza 

política da propositura: seja pela discricionariedade na propositura ou não, seja porque “não 

lhe era dado, porém, desistir da ação ou impedir, de alguma forma, que o Supremo Tribunal 

Federal apreciasse a questão que lhe fora anteriormente submetida”. Até mesmo porque, ainda 

hoje, no Supremo Tribunal Federal vige o tradicional entendimento de que no controle 

abstrato de constitucionalidade não é permitida a desistência da ação pelo legitimado284285. 

No entanto, a natureza objetiva e política286 do processo, reconhecida pelo Supremo 

Tribunal Federal, ainda insurge a necessidade de se exigir na instauração do controle abstrato 

de constitucionalidade a existência de um interesse público de controle287. Neste sentido, 

Gilmar Ferreira Mendes (2012, p. 85), para instauração do controle abstrato das normas, basta 

a dúvida quanto à constitucionalidade da lei; e assim, se demonstra o interesse público para a 

apreciação da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, Paulo Hamilton Siqueira Júnior 

(2012, p. 2010):  

 

O controle de constitucionalidade é um instrumento político de controle de 

normas. A tutela é de interesse público, pois no controle concentrado o autor 

não alega a exigência de lesão a direito próprio ou alheio, atuando como 

representante do interesse público; o que se busca é a defesa da Constituição. 

Nesse sentido, a jurisdição constitucional consagra o interesse público, ao 

contrário da jurisdição ordinária. 

 

Diante disto, deve-se concluir que o direito de propositura por um dos legitimados não 

é um canal de participação aberto, sem filtros; a reivindicação por uma inconstitucionalidade 

enseja a presença de interesse público288289.  

Ainda deve ser registrado que o legitimado para propositura do controle abstrato, além 

de ser o autor da ação, age como substituto processual (BUZAID, 1986)290; ou seja, age em 

                                                 
284 STF, ADInMC nº. 387/RO, relator: Ministro Celso de Mello, DJ, 1 mar. 1991. 
285 Em estudo comparado, Edilson Pereira Nobre Júnior (2011, p.30): “na Itália, o controle principal, como bem 

enfocam Crisafulli & Paladin, é estruturado como processo de partes, tanto por concernir ao recorrente delimitar 

a matéria da contenta quanto pela faculdade daquele em desistir do prosseguimento da controvérsia, o que 

denota o seu caráter disponível”.  
286 STF, Rp nº. 1.405, relator: Ministro Moreira Alves, DJ, 18 mai. 1988; 
287 STF, ADI nº. 79, relator: Ministro Celso de Mello, DJ, 12 set. 1989. 
288 Hans Kelsen (2013) atesta que a União e os Estados Federativos possuem, com a propositura do controle, o 

interesse na constitucionalidade.  
289 De acordo com Gilmar Ferreira Mendes (2007), no controle abstrato de constitucionalidade da Alemanha, o 

artigo 93, I, n. 2, exige para instauração do controle a configuração de dúvida (Zweifel) ou de controvérsia 

(Meinungsverschiedenheit) sobre a compatibilidade da lei federal com a Constituição ou da lei estadual com a 

Constituição ou com a lei federal. Tais conceitos, entretanto, não remetem à noção de lide ou conflito. A dúvida 

representa uma opinião hipotética que significa uma insegurança sobre a validade da lei (não significa uma 

convicção de inconstitucionalidade); ao passo que controvérsia significa uma anterior divergência objetiva entre 

pessoas diversas.  
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nome próprio mas por interesse alheio - interesse da coletividade de eliminar atos 

inconstitucionais. No que se torna evidente o grau de reponsabilidade da atuação do 

legitimado: seja propondo adequadamente a ação (atendendo a requisições de grupos sociais, 

conformando-as aos pressupostos processuais e traduzindo as requisições à linguagem 

jurídica do discurso no Supremo Tribunal Federal), seja fazendo mão dos melhores 

argumentos e das técnicas processuais dispostas para a defesa da Constituição.  

Nos termos do objetivo da presente dissertação, na ação direta de 

inconstitucionalidade busca-se que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a validade 

de uma lei e, consequentemente, a sua permanência no sistema jurídico. Desta feita, na ação 

direta de inconstitucionalidade, o autor da ação indica os atos infraconstitucionais 

incompatíveis com a Constituição e as normas constitucionais em razão das quais se faz 

questionável a regularidade do sistema jurídico, com os respectivos argumentos. Isto, pois, 

embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assente que no julgamento da questão 

principal de inconstitucionalidade o tribunal não está adstrito aos argumentos e razões 

invocados pelo autor 291 ; a mesma jurisprudência pontua que não é possível estender a 

declaração de inconstitucionalidade, dispositivos não impugnados pelo autor, ainda que os 

fundamentos sejam os mesmos292. Neste sentido, são impugnáveis por meio de ação direta de 

inconstitucionalidade a lei e o ato normativo federal ou estadual (artigo 102, I, a, da 

Constituição)293; sendo passível de controle o rol de espécies normativas do artigo 59 da 

Constituição.294 No entanto, o Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de ação direta de 

                                                                                                                                                         
290 Segundo Alfredo Buzaid (1986), o direito de propositura do controle abstrato de inconstitucionalidade é um 

direito de ação. 
291 STF, ADInMC nº. 2.396/MS, relator: Ministra Ellen Gracie, DJ, 14 dez. 2001. 
292 STF, Rep. nº. 1.318-8/MS, relator: Moreira Alves, DJ. 1991. 
293 Em registro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adotara linha restritiva, exigindo do ato normativo 

impugnado as qualidades de abstração e generalidade – atribuição que excluía da apreciação em ação direta de 

inconstitucionalidade, medidas formalmente legais e materialmente administrativas (como lei orçamentaria ou 

atos legislativos concretos em geral). Esta posição foi relativizada em 2008, para quando o Supremo Tribunal 

Federal na ADInMC nº 4.048/DF, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJe. 22 ago. 2008, admitiu ser cabível em 

ação direta de inconstitucionalidade fiscalizar a questão constitucional posta em tese em razão do ato legislativo 

concreto; não havendo, portanto, um controle do ato concreto em si considerado.  
294 No caso, são espécies normativas passíveis de controle: i. emenda constitucional, por fiscalização material, 

formal e circunstancial ao poder de emenda (STF, ADIn nº. 833/PR, Relator: Ministro Moreira Alves, 1995); ii. 

lei complementar, que diferencia da lei ordinária pelo quórum (artigo 69 da Constituição) e, em algumas 

hipóteses expressas, áreas específicas. Não havendo, entretanto, hierarquia com a lei ordinária, e tão somente de 

competência (STF, ADIn. 789/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJU. 19 dez. 1994: “só cabe lei 

complementar, no sistema de direito positivo brasileiro, quando formalmente reclamada a sua edição”); iii. lei 

ordinária; iv. lei delegada; v. medida provisória, cujo controle ocorre tanto nos requisitos de relevância e 

urgência (controle político exercido pelo Chefe do executivo, salvo hipóteses de abuso de pode de legislar no 

STF, ADInMC nº. 2.150-8/DF, Relator; Ministro Illmar Galvão, DJU 28 abr. 2000, ou em manifesta ausência de 

razoabilidade da medida STF, ADIn nº. 1.753-2/DF, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJU 12 jun. 1998); 

vi. Decretos legislativos e resoluções, por meio de fiscalização material e formal, sendo cabível, inclusive, o 

controle abstrato de decretos legislativos que aprovam tratados (BARROSO, 2012) ou que sustam atos 
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inconstitucionalidade quando são impugnados atos normativos secundários, leis anteriores à 

Constituição de 1988 295 , lei supervenientemente revogada, lei municipal em face da 

Constituição Federal, proposta de emenda constitucional ou projeto de lei296 e súmula. Ao seu 

turno, é parâmetro de controle na ação direta de constitucionalidade todas as normas 

constitucionais (independentemente de sua qualidade formal ou material); restando, inclusive, 

no conceito de normas constitucionais, os princípios constitucionais materiais, não 

mencionados expressamente na Constituição (MENDES, 2012)297.   

Na ação declaratória de constitucionalidade - introduzida no ordenamento 

Constitucional pela Emenda constitucional nº. 3/1993 - busca-se afastar a incerteza jurídica de 

interpretações judiciais conflitantes a fim de estabelecer uma orientação homogênea na 

matéria298. A utilidade da medida é de garantir a segurança jurídica (SIQUEIRA JÚNIOR, 

2012)299. Assim, são submetidos ao controle abstrato de constitucionalidade por meio de ação 

declaratória de constitucionalidade a lei ou o ato normativo federal (artigo 102, I, a c/c §2º da 

Constituição); sendo os atos normativos objeto do controle as espécies previstas no artigo 59 

da Constituição – vedado, noutro passo, o cabimento contra atos normativos secundários, leis 

                                                                                                                                                         
normativos do Poder executivo (STF, ADIn nº. 748, Relator: Ministro Celso de Mello, DJu 6 nov. 1992); vii. 

Decretos autônomos, como regimentos internos e atos normativos proferidos por Tribunais (STF, ADInMC nº. 

2.093-5/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJU 28 abr. 2000); viii. Legislação estadual; ix. Tratados 

internacionais, incorporados ao ordenamento interno com status de lei ordinária ou de natureza supralegal (na 

esteira da recente posição do Supremo Tribunal Federal no RE nº. 349.703/RS, Relator: Ministro Carlos Britto, 

DJe. 12 dez. 2008). Em especial, Luiz Roberto Barroso (2012, p. 206-207), para quem: “o tratado ou convenção, 

propriamente ditos, por serem atos de natureza internacional, não deixam de viger nem são considerados nulos. 

Mas, uma vez declarados inconstitucionais, já não podem produzir efeitos válidos internamente”.  
295 STF, ADIn nº. 521, relator: Ministro Paulo Brossard, DJ. 1994.  
296 Não obstante haja cabimento de controle concreto de proposta de emenda por parlamento em Mandado de 

segurança (STF, MS 20.257, relator: Ministro Moreira Alves, DJ. 1982).  
297 Também é parâmetro, por força da Emenda Constitucional nº. 45/2004, os tratados internacionais de direitos 

humanos aprovados com força de emenda constitucional.  
298 Segundo Gilmar Mendes (2007) (2012), a partir da análise da representação de inconstitucionalidade do 

regime constitucional anterior, mais precisamente do artigo 174, § 1º do Regimento interno do Supremo 

Tribunal Federal de 1970, restou consagrado no direito brasileiro a ideia de caráter duplo ou ambivalente da 

declaração de inconstitucionalidade, pois previa que caberia ao Procurador-Geral da República tanto postular 

pela declaração de inconstitucionalidade, como defender a declaração de constitucionalidade: “essa análise 

demonstra claramente que, a despeito da utilização do termo representação de inconstitucionalidade, o controle 

abstrato de normas foi concebido e desenvolvido como processo de natureza dúplice ou ambivalente” 

(MENDES, 2007, p. 93). Esta ideia, inclusive, fundamentaria a proposta da ação declaratória de 

constitucionalidade instituída pela Emenda constitucional nº 3/1993.  
299 Segundo André Ramos Tavares (1998, p. 140-141), a ação declaratória de constitucionalidade “visa obter 

uma decisão judicial, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante, que declare a constitucionalidade de 

determinado ato normativo federal que esteja suscitando dissídio jurisprudencial, vale dizer, decisões 

contraditórias. (...) Pode parecer estranha a previsão de uma ação dessa índole, já que se presume a 

constitucionalidade de todo ato normativo. Por outro lado, a medida é salutar à Constituição, na medida em que 

permite levar desde logo a questão ao Supremo Tribunal Federal, para que a resolva em definitivo, com 

proveitos para a economia e celeridade processuais, bem como para a segurança jurídica. É de fato um remédio 

eficiente para uma pronta solução, evitando-se as decisões contraditórias e conflitantes que são em um sistema 

de controle difuso uma das grandes mazelas apontadas como perpetuadores de situações extremamente injustas”.  
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e atos de efeitos concretos, leis anteriores à Constituição de 1988, lei posteriormente 

revogada, proposta de emenda constitucional ou súmula (BARROSO, 2012).  

Por fim, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão surgiu na Constituição de 

1988 como garantia positiva à constatação de discrepância entre norma e realidade no 

Brasil300. Cuida-se de modalidade de controle abstrato de constitucionalidade que visa suprir 

lacuna normativa ou ato normativo insatisfatório ou insuficiente301; uma vez que a omissão 

normativa 302  afeta a efetividade da norma constitucional. Isto porque, se é certo que o 

legislador (ou mesmo o administrador) possui certa faculdade discricionária de emitir atos 

normativos, existem casos em que a norma constitucional impõe um dever de atuação 

positiva 303 , a fim de densificar uma finalidade ou dar efetividade a um mandamento 

constitucional; verifica-se, assim, no descumprimento de um dever fazer304, uma violação por 

omissão do Poder público305. A omissão inconstitucional, no caso, tanto é total, como parcial: 

por omissão total, o legislador ou o administrador não empreendem qualquer providência 

normativa; na parcial, o legislador ou promulga norma que não corresponde integralmente 

com o dever constitucional de legislar, ou havendo uma mudança normativa ou fática, ainda 

faz impor ao legislador “um dever de adequação do complexo existente 

(Nachbesserungspficht) (dever de aperfeiçoamento ou de melhoria)” (MENDES, 2012, p. 

                                                 
300 Neste sentido, Marcelo Neves (2011), na obra “A Constituição simbólica”, reflete sobre a discrepância entre a 

função hipertroficamente simbólica e a insuficiente concretização jurídica das Constituições. Para tanto, no 

debate sobre a constitucionalização simbólica, dentro da teoria luhmaniana, aponta que a constitucionalização 

simbólica reflete uma problemática da modernidade periférica (como na experiência constitucional brasileira), 

consistente na hipertrofia da função político-simbólica dos textos constitucionais em detrimento de sua eficácia 

normativo-jurídica. 
301 “A fiscalização das omissões constitucionais assume maior destaque nos sistemas baseados em constituições 

compromissárias e dirigentes. É o caso da Constituição brasileira, que, mais do que organizar e limitar o poder 

político, institui direitos consubstanciados em prestações materiais exigíveis e impõe metas vinculantes para os 

poderes constituídos, muitas vezes carentes de densificação. Naturalmente, não se deve acreditar na juridicização 

plena da política, sendo certo que um espaço relevante relacionado aos meios e modos de realização da vontade 

constitucional deve ser reservado ao processo majoritário, conduzido pelos agentes públicos eleitos. Mas nos 

extremos, quando a inefetividade se instala, frustrando a supremacia da Constituição, cabe ao Judiciário suprir o 

déficit de legitimidade democrática da atuação do Legislativo” (BARROSO, 2012, p. 278). 
302 “A ação direta de inconstitucionalidade por omissão de que trata o §2º do art. 103 da nova CF, não é de ser 

proposta para que seja praticado determinado ato administrativo em caso concreto, mas sim visa que seja 

expedido ato normativo que se torne necessário para o cumprimento de preceito constitucional que, sem ele, não 

poderia ser aplicado” (STF, ADIn nº. 19, relator: Ministro Aldir Passarinho, DJU. 14 abr. 1989).  
303 Neste contexto, atentam Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi (2013, p. 129) que é importante “avaliar o grau 

de cumprimento dos deveres legislativos. Interessa constatar se houve ou não violação do dever de legislar”. 

Inclusive, “temos omissão inconstitucional quando falta previsão explícita do dever de legislar se a inexistência 

de norma legislativa impede a aplicação de norma constitucional? A resposta é positiva. A ADO objetiva suprir a 

falta de efetividade de norma constitucional e não especificamente o descumprimento de deveres explícitos de 

legislar”.  
304 STF, ADIn nº. 1.458/DF, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 1996. 
305 Assim, Paulo Hamilton Siqueira Júnior (2012, p. 309): “a inconstitucionalidade vislumbra-se a partir de 

conduta negativa. O texto constitucional prescreve uma conduta positiva ao Poder público (um fazer), com a 

finalidade de garantir a plena eficácia da norma constitucional. O Poder Público omite-se. Essa conduta negativa 

gera a inconstitucionalidade por omissão”.  
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392). Na omissão parcial, registra-se, o legislador deixa de cumprir integralmente (ou 

satisfatoriamente) o dever de legislar, pois (e isto está em relação direta com as demandas por 

reconhecimento que tratam sobre discussões de critérios de igualdade) há uma exclusão 

desigual de categorias de pessoas a outorga de benefícios306307. 

Nesta ação de controle abstrato, o autor da ação demonstra na mora do legislador ou 

do administrador a flagrante violação do cumprimento de seus deveres constitucionais (nos 

termos do artigo 12-B da Lei Federal nº. 9.868/1999). Deste modo, é cabível tanto como 

objeto de controle a omissão legislativa federal ou estadual (MENDES, 2012) quanto a 

omissão administrativa – por atos normativos primários ou por secundários (BARROSO, 

2012)308. E, uma vez constatada a omissão inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal 

cientifica o Poder legislativo para adotar providências necessárias ou – caso a omissão seja 

administrativa – o órgão administrativo para adotar providências no prazo de 30 dias, sob 

pena de responsabilização (artigo 12-H da Lei Federal nº. 9.868/1999).  

Diante disto, no controle abstrato de constitucionalidade (ADI, ADC e ADO), visa o 

autor da ação examinar a situação de inconstitucionalidade, para cuja declaração do Supremo 

Tribunal Federal possui efeito erga omnes309.  

 

4.3 DA LEGITIMAÇÃO ATIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NA 

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE  

 

Estabelecidas algumas premissas normativas sobre o controle abstrato de 

constitucionalidade, é possível constatar que a inauguração do debate sobre a 

                                                 
306 STF, ADIn nº. 986, relator: Ministro Neri da Silveira, DJ. 8 abr. 1994. 
307 Neste particular, em casos de omissão parcial (por norma incompleta ou defeituosa), a mera técnica de 

nulidade da norma se mostra incoerente (pela consequente declaração de inconstitucionalidade); afinal, “não se 

mostra apta, as mais das vezes, para solver os problemas decorrentes da omissão parcial, mormente da chamada 

exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade. É que ela haveria de suprimir o benefício 

concedido, em principio licitamente, a certos setores, sem permitir a extensão da vantagem aos segmentos 

discriminados” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 1191). Isto, pois, “a questão reside menos na escolha 

de um processo especial do que na adoção de uma técnica de decisão apropriada para superar as situações 

inconstitucionais propiciadas pela chamada omissão legislativa”.  
308 O Supremo Tribunal Federal, inclusive, admite ação direta de inconstitucionalidade por omissão em casos de 

demora irrazoável de tramitação legislativa (STF, ADIn n–. 3.682/MT, relator: Ministro Gilmar Mendes, DJU. 6 

fev. 2007).   
309 “Quando a declaração é feita em tese, com efeito erga omnes, o que se visa não é mais a garantia dos direitos 

subjetivos, liberando alguém do cumprimento de uma lei inconstitucional, mas expelir do sistema jurídico a lei 

ou o ato inconstitucional, restabelecendo a harmonia do funcionamento do sistema prejudicado pela manutenção 

da lei inválida frente à Constituição. Não se cogita mais a aplicação de lei ou ato normativo inconstitucional à 

espécie, mas a todas as hipóteses que se acham disciplinadas por ela. Vemos que, embora versando sobre um 

mesmo objetivo, que é a inconstitucionalidade, os dois modos de sua arguição frente ao Poder judiciário se 

diferenciam não só quando ao objeto da ação, mas também quanto a sua finalidade” (FERRARI, 1999, p. 154-

155).   
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constitucionalidade normativa é uma questão de interesse público. Existe um interesse de 

harmonização do sistema jurídico a partir da Constituição, a ser realizado por uma jurisdição 

portadora do dever de controle – embora inerte. Por este motivo, embora o controle de 

constitucionalidade seja exercido pelo Supremo Tribunal Federal de forma jurídica (porque 

exercido pela Jurisdição segundo poder de controle, de harmonização do sistema jurídico), a 

índole da propositura da ação é política. E por isto se discute a faculdade discricionária do 

legitimado para propor o controle abstrato de constitucionalidade. No entanto, o debate sobre 

a faculdade discricionária de propositura da ação de controle abstrato foi inaugurado em 

Constituições anteriores à de 1988 – sendo, inclusive, deixado de lado, haja vista a ampliação 

do rol de legitimados. É preciso, pois, resgatar linhas gerais do debate.  

No regime constitucional de 1945 e durante todo a vigência da Constituição de 1967, o 

Procurador-Geral da República era o único canal de acesso de grupos, atores sociais e 

entidades políticas ao controle abstrato de constitucionalidade (ação de representação de 

inconstitucionalidade). Ainda sob a vigência da Constituição de 1946, por meio da Emenda 

Constitucional nº. 16 de 6.12.1965, foi instituída (art. 2º, ‘k’) a Representação de 

inconstitucionalidade, ao atribuir ao Supremo Tribunal Federal a competência para “processar 

e julgar originalmente a representação contra a inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza 

normativa, federal ou estadual, encaminhados pelo Procurador-Geral da República”. 

Assim, segundo o art. 2º da Lei Federal 4.337/1964310, que regulamentava a arguição 

de inconstitucionalidade, do conhecimento da inconstitucionalidade mediante representação, o 

Procurador-Geral da República teria prazo de 30 dias para propositura do controle abstrato. 

No entanto, uma vez que existia somente um único legitimado para propositura do controle, 

imperava em sede doutrinária (no que ao depois, foi alvo de justificação na jurisprudência e 

no regimento interno do Supremo Tribunal Federal de 1970, no artigo 174, § 1º 311 ) o 

questionamento acerca da obrigatoriedade da arguição pelo Procurador-Geral da República 

das diversas representações de inconstitucionalidades normativas.  

Nestes termos, entedia-se que o Procurador-Geral da República estaria obrigado a 

apresentar a arguição de inconstitucionalidade, não obstante discordasse. Isto porque, 

compreendia-se que, acaso o Procurador-Geral da República negasse a representação, estaria 

exercendo função jurisdicional, negando provimento (FROEHLICH; HAMMES, 2009). 

                                                 
310 “Art. 2º Se o conhecimento da inconstitucionalidade resultar de representação que lhe seja dirigida por 

qualquer interessado, o Procurador-Geral da República terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 

da representação, para apresentar a argüição perante o Supremo Tribunal Federal.” 
311 “Art. 174, §1º Provocado por uma autoridade ou por terceiro para exercitar a iniciativa prevista neste artigo, o 

Procurador-Geral, entendo improcedente a fundamentação da súplica, poderá encaminhá-la com parecer 

contrário”.   
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Noutro passo, havia outro entendimento de que o Procurador-Geral da República detinha 

discricionariedade para apresentar a representação como arguição, ou não, visto que seria o 

único legitimado para promovê-la. Segundo Clèmerson Merlin Clève (2000), destacava-se 

ainda uma posição intermediária de Celso Bastos, na qual se vislumbrava a qualidade da 

representação feita ao Procurador-Geral da República, se promovida por uma pessoa jurídica 

de direito público ou por pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado: acaso a 

representação fosse procedida por uma pessoa jurídica de direito público, caberia, 

obrigatoriamente, ao Procurador-Geral da República encaminhar a representação ao Supremo 

Tribunal Federal; do contrário, se procedida por uma pessoa jurídica de direito privado ou 

pessoa física, caberia ao Procurador-Geral da República exercer discricionariamente 

encaminhando ou não a representação. 

No entanto, na prática cotidiana da representação de inconstitucionalidade, o 

Procurador-geral da República limitava-se a encaminhar ao Supremo Tribunal Federal 

qualquer requerimento produzido por órgãos estatais ou por qualquer cidadão, aderindo ou 

não aos fundamentos e posicionando-se sobre a relevância das razões (MENDES, 2007)312313. 

Diante disto, Gilmar Ferreira Mendes (2007, p. 78) destaca que na atuação do Procurador-

Geral da República:  

 

Ser-lhe-ia legítimo, pois, tanto pedir a declaração de inconstitucionalidade 

como advogar a pronúncia de uma declaração de constitucionalidade. A 

‘controvérsia constitucional’ ou a dúvida fundada sobre a 

constitucionalidade da norma representativa, assim, um pressuposto 

processual implícito do controle abstrato de normas – objetivo, porém -, que 

legitimava a instauração do controle abstrato de normas, seja com o escopo 

de ver declarada a inconstitucionalidade da norma, seja com o propósito de 

ver afirmada a sua constitucionalidade. 

 

Em outras palavras, na atuação do Procurador-Geral da República, ainda que não 

concordasse com a declaração de inconstitucionalidade da norma, a representação de 

inconstitucionalidade era criteriosa. Assim, era preciso, pois, identificar na representação de 

                                                 
312 Segundo Gilmar Ferreira Mendes (2007, p. 78), mesmo após a alteração no Regimento interno do Supremo 

Tribunal Federal em 1980: “Na prática, continuou o Procurador-Geral a oferecer representação de 

inconstitucionalidade, ressaltando a relevância da questão e manifestando-se afinal, muitas vezes, em favor da 

constitucionalidade da norma”.  
313 Esta prática perpetuou, não obstante a alteração do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal em 1980, 

para cujo artigo 169, §1º prescrevera a seguinte disposição: “Art. 169 O Procurador-Geral da República poderá 

submeter ao Tribunal, mediante representação o exame de lei ou de ato normativo federal ou estadual, para que 

seja declarada a sua inconstitucionalidade. §1º Proposta a representação, não se admitirá desistência, ainda que 

afinal o Procurador-Geral se manifeste pela sua improcedência”.  
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inconstitucionalidade um interesse público, fundando na dúvida sobre a inconstitucionalidade 

na norma.  

 Embora esta questão tenha sido superada com a Constituição de 1988, pela abertura 

do canal de participação do debate sobre a constitucionalidade do ato (seja pelo novo rol de 

legitimados, seja, inclusive, pela inserção como amicus curiae, artigo 7º, §2º da Lei Federal nº 

9.868/1999), é possível extrair que, para fins de controle abstrato de constitucionalidade, a 

atuação do legitimado continua a ser criteriosa; pois, na propositura, verifica-se a existência 

de um interesse público de controle – e como se demonstrará, esse mister permanece inscrito 

na tradição do processo constitucional brasileiro.  

 

4.4 A PROBLEMÁTICA DA PROPOSITURA DA AÇÃO E A LEGITIMIDADE 

ATIVA 

 

É certo que a Constituição de 1988 ampliou os legitimados com direito de propositura 

de ações no controle abstrato de constitucionalidade. No regime constitucional anterior, 

figurava como legitimado processual para a então representação de inconstitucionalidade, 

apenas o Procurador-Geral da República. A ampliação do rol de legitimados (artigo 103, 

incisos I a IX, da Constituição Federal) representou consoante Gilmar Ferreira Mendes (2007, 

p. 155), “a possibilidade de que qualquer segmento social submeta questão constitucional de 

seu interesse ao Supremo Tribunal Federal”.  

Nos termos do artigo 103, da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 45 de 2004)314 podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade315: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, 

a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleia ou da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da 

República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com 

                                                 
314 A alteração pela Emenda Constitucional nº 45/2004 acompanhou a então jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (RTJ 140/457) e o art. 2º, IV e V da Lei Federal 9.868/1999 que ilustrou a legitimidade ativa da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal e do Governador do Distrito Federal para propositura de ADIN e ADC, no 

exercício de competência estadual (ADIN nº 645-2, relator Ministro Ilmar Galvão, DJU de 21.02.1992). 
315 Quando da positivação da ação declaratória de constitucionalidade pela Emenda Constitucional nº. 3/1993, o 

artigo 103, § 4º da Constituição previa com legitimados ativos apenas o Presidente da República, a Mesa do 

Senado Federal e da Câmara dos deputados e o Procurador-Geral da República. Tal legitimação ativa 

acompanhou a redação do artigo 13 da Lei Federal nº. 9/868/1999. No entanto, este rol de legitimação foi 

estendido por força da Emenda Constitucional nº. 45/2004; que reproduziu para a ação declaratória de 

constitucionalidade, o rol da ação direta por inconstitucionalidade. A modificação, segundo Luís Roberto 

Barroso (2012), atendeu à antiga reivindicação doutrinaria e pretendeu superar a jurisprudência restritiva do 

Supremo Tribunal Federal à matéria. 
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representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de 

âmbito nacional. Trata-se de mesmo rol de legitimados ilustrado pelo art. 2º da Lei Federal nº 

9.868/1999. A mesma lei dispõe de idêntico rol de legitimados para propor a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (artigo 12-A, da Lei Federal nº 9.868/1999) 316 317 . A 

ampliação do rol de legitimação ativa representa, pois, “a intenção inequívoca do constituinte 

foi de ampliar, e não a de restringir, o acesso à jurisdição constitucional abstrata, o que resta 

comprovado pela alteração do art. 103, incisos IV e V da CF/88, promovida pela EC nº 45 de 

2004” (BINENBOJM, 2010, p. 143). Não obstante a intenção de ampliação – evidenciada 

pela comparação ao regime de legitimidade ativa da representação de inconstitucionalidade –, 

Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi (2013) assentam que o acesso ao controle abstrato no 

Brasil não é deveras amplo. Apesar de outorgar legitimidade ativa a um rol de autoridades 

estatais e representantes da sociedade civil e da vida política, o acesso verdadeiramente amplo 

“quando se estabelece legitimidade ilimitada presumindo que qualquer pessoa tem interesse 

em que seja mantida a regularidade do sistema constitucional”. (DIMOULIS; LUNARDI, 

2013, p. 82).  

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal aponta algumas mitigações ao acesso 

irrestrito. Uma delas consistente na pertinência temática. Trata-se de requisito específico que 

permite que alguns legitimados possam propor o controle abstrato. Consiste a pertinência 

temática na correlação entre as prerrogativas e fins institucionais do órgão ou da entidade para 

propositura da ação com o ato normativo questionado. É que entende o Supremo Tribunal 

Federal que atuação de alguns legitimados ativo “é restrita às questões que repercutem 

diretamente sobre sua esfera jurídica ou de seus filiados e em relação às quais possam atuar 

com representatividade adequada”. (BARROSO, 2012, p. 188). Desta feita, distinguem-se 

dois tipos de legitimidade ativa, a depender da necessidade do requisito de pertinência 

temática, para a propositura do controle abstrato: i. legitimados plenos universais ou 

incondicionados para cuja atuação está ligada a defesa da ordem jurídica como um todo, e 

para tanto, se dispensa o requisito da pertinência temática (como o Presidente da República, 

                                                 
316 De igual forma, a Lei Federal 9.882/1999 reproduz no art. 2º, I, o mesmo elenco de legitimados para a 

propositura da Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Merece nota o veto presidencial ao inciso 

segundo do art. 2, II, da Lei Federal nº 9.882/1999 que atribuía a qualquer pessoa lesada ou ameaçada pelo Poder 

Público, a legitimidade para o manejo de ADPF.  
317 Na redação originária do artigo 103 da Constituição, o Govenador do Distrito Federal e a Câmara Legislativa 

do Distrito Federal não constavam como legitimados ativo para a propositura da ação de inconstitucionalidade. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em virtude do princípio federativo, havia verificado a lacuna 

constitucional e reconhecido a legitimidade ativa dos Poderes executivo e Legislativo do Distrito Federal (STF, 

ADIn nº. 645/DF, relator: Ministro Ilmar Galvão J. 11 dez. 1991). A lei 9.868/1999 e a emenda constitucional nº 

45/2004 positivaram a colocação do Supremo Tribunal Federal. 
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as Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional); ii. legitimados condicionados, para cuja atuação exige 

a demonstração do interesse em agir em cada propositura e se exige pertinência temática 

(como os Governadores de Estado e do Distrito Federal, as Mesas de Assembleia Legislativas 

e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, confederações sindicais e entidades de classe de 

âmbito nacional) (BINENBOJM, 2010) 318 . Na petição inicial, cabe, assim, o legitimado 

condicionado demonstrar a pertinência temática, como pressuposto de admissibilidade da 

ação para controle abstrato, perante o Supremo Tribunal Federal.  

Ainda no contexto da legitimidade ativa para a propositura do controle abstrato de 

constitucionalidade, Gilmar Ferreira Mendes (2012) destaca que em tese, qualquer legitimado 

ativo poderá postular qualquer ato ordinariamente privativo de advogado. Em especial, o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu que os Governadores dos Estados e os demais 

legitimados nos incisos I a VII possuem capacidade postulatória 319 , podendo, inclusive, 

subscrever a peça inicial sem auxílio de advogado. Entretanto, como mitigação à propositura, 

assenta o Supremo Tribunal Federal que os partidos políticos e a confederação sindical ou 

entidade de classe de âmbito nacional não possuem capacidade postulatória e, por este 

motivo, devem ser representados no processo para controle abstrato de constitucionalidade, 

por profissional da advocacia; devendo, assim, ser exigido que na procuração seja outorgada 

                                                 
318 Merece registrar que a redação aprovada no Congresso nacional do parágrafo único do artigo segundo da Lei 

Federal nº. 9.868/1999 positivava a exigência de pertinência temática para a legitimidade ativa do inciso IX da 

referida lei: “Art. 2º Parágrafo único. As entidades referidas no inciso IX, inclusive as federações sindicais de 

âmbito nacional, deverão demonstrar que a pretensão por elas deduzida tem pertinência direta com os seus 

objetivos institucionais”. Entretanto, o veto pela Presidência da República de parte do dispositivo, acabou 

contemplando a previsão positivada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 

“Duas razões básicas justificam o veto ao parágrafo único do art. 2o, ambas decorrentes da jurisprudência do 

Supremo Tribunal em relação ao inciso IX do art. 103 da Constituição. Em primeiro lugar, ao incluir as 

federações sindicais entre os legitimados para a propositura da ação direta, o dispositivo contraria frontalmente a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da ilegitimidade daquelas entidades para a propositura 

de ação direta de inconstitucionalidade (cf., entre outros, ADIn-MC 689, Rel.: Min. Néri da Silveira; ADIn-MC 

772, Rel.: Min. Moreira Alves; ADIn-MC 1003, Rel.: Min. Celso de Mello). É verdade que a oposição do veto à 

disposição contida no parágrafo único importará na eliminação do texto na parte em que determina que a 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional (art. 2o, IX) deverá demonstrar que a pretensão 

por elas deduzidas tem pertinência direta com os seus objetivos institucionais. Essa eventual lacuna será, 

certamente, colmatada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que tal restrição já foi 

estabelecida em precedentes daquela Corte (cf., entre outros, ADIn-MC 1464, Rel.: Min. Moreira Alves; ADIn-

MC 1103, Rel.: Min. Néri da Silveira, Rel. Acórdão Min. Maurício Corrêa; ADIn-MC 1519, Rel.: Min. Carlos 

Velloso).”. Neste contexto, Gustavo Binenbojm (2010, p. 147): “é curioso notar que, na ótica da Presidência da 

República, a Lei devesse necessariamente se conformar ao entendimento da Corte, sem que sobre ele se pudesse 

formar qualquer juízo crítico. A inovação do parágrafo único do art. 2º serviria para corrigir uma jurisprudência 

excessivamente restritiva do Supremo Tribunal em relação às confederações sindicais e entidades de classe de 

âmbito nacional, que devem ser vistas como instrumento de participação da sociedade civil no processo de 

interpretação e definição da vontade constitucional”.  
319 STF, ADIn nº. 127/AL, relator: Ministro Celso de Mello, DJ 4 dez. 1992. 
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ao advogado, poderes específicos para a proposição da ação, sendo expressamente indicado as 

normas a serem impugnadas320.  

Por fim, não obstante ser proibido o litisconsorte no controle abstrato de 

constitucionalidade; entre os legitimados ativo (no rol do artigo 103, da Constituição), o 

litisconsorte é possível (AGRA, 2008), vez que se trata de uma legitimidade concorrente321.  

 

4.4.1 O Presidente da República 

 

O Presidente da República, Chefe do Executivo da União, tem legitimidade para 

propor ação direito de inconstitucionalidade nos termos do artigo 2º, I, da Lei Federal nº. 

9.868/1999322. A sua inserção no rol de legitimação ativa, representa, segundo Clèrmeson 

Merlin Clève (2000, p. 171), um aperfeiçoamento no sistema político brasileiro; pois, vez que 

o Presidente da República participa no processo de formação das leis, pela aposição de veto 

(nas hipóteses dos incisos II, e III do artigo 59 da Constituição), poderá “arguir, em tese, a 

inconstitucionalidade de uma lei por ele vetada com fundamento em inconstitucionalidade 

(art. 66, §1.º, da CF), na hipótese de o veto ser rejeitado pelo Congresso Nacional (art. 66, 

§§4.º a 7.º, da CF)”.  

Aliás, a questão do poder de veto é problemática do direito de propositura da ação 

direita de inconstitucionalidade pelo Presidente da República. Isto porque, nos termos do 

artigo 66, §1º da Constituição, dispõe o Presidente da República o poder de vetar projetos de 

lei com fundamento em suposta inconstitucionalidade de lei; desta feita, acaso haja o não 

exercício do veto por inconstitucionalidade, a doutrina de direito constitucional questiona se 

seria possível a arguição de inconstitucionalidade de lei pelo Presidente da República. Cuida-

se, inclusive, de questionamento que se aplica a outros legitimados ativos, como o Chefe do 

Executivo Estadual e distrital. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o 

Chefe do Poder Executivo, desde que não figure na legitimidade passiva do controle de 

inconstitucionalidade, pode propor, na condição ativa, a ação direta de inconstitucionalidade, 

não obstante sanção da lei 323 . Não obstante, Gilmar Ferreira Mendes (2012) 324  e Paulo 

                                                 
320 STF, ADIn nº. 2.555/PR, relator: Ministro Maurício Corrêa, DJ 19 dez. 2001.  
321 STF, ADIn, 807/RS, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 11 jun. 1993. 
322 Não obstante a interpretação literal do dispositivo, que confere ao Presidente da República legitimidade 

autônoma para a propositura da ação direito de inconstitucionalidade, Oscar Corrêa sustenta o dever do 

Presidente da República de encaminhar a arguição ao Procurador da República para que este o encaminhe ao 

Supremo Tribunal Federal (MARTINS; MENDES, 2001). 
323 STF, ADIn nº. 807/RS, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 11 jun. 1993. 
324 Para Gilmar Ferreira Mendes (2012, p. 92), a impossibilidade de limitação para propositura deriva do fato de 

que “os titulares do direito de propositura atuam no processo de controle abstrato de normas no interesse da 
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Hamilton Siqueira Júnior (2012) atentam que na inexistência de limitação expressa do direito 

de propositura não há qualquer impedimento para que o Presidente da República (ou outro 

Chefe do Executivo Estadual ou do Distrito Federal) proponha ação direita de 

inconstitucionalidade de lei, mesmo que tenha outrora sancionado projeto de lei: i. seja 

porque não seria possível persistir no equívoco da inconstitucionalidade325, em nome de uma 

coerência normativa326; ii. seja porque, na oportunidade da sanção, a inconstitucionalidade da 

lei não era evidente327. Assim, a mudança de opinião e a maturidade posterior do juízo de 

inconstitucionalidade possibilitam a propositura autônoma do Presidente da República (e dos 

outros Chefes do Executivo) da ação direta de inconstitucionalidade328329.  

                                                                                                                                                         
comunidade ou, se quisermos adotar a formulação de Friesenhann, atuam como autênticos advogados da 

Constituição”.  
325 No contexto da presente discussão, Gustavo Binenbojm (2010) resgata a questão de negativa de aplicação de 

lei reputa por inconstitucional pelo Chefe do Executivo, independente de qualquer de pronunciamento prévio do 

Poder Judiciário. A questão é antiga, anterior à Constituição de 1988; a doutrina jurídica de forma dividida 

reconhecia a negativa de aplicação de lei inconstitucional pelo Chefe do Poder executivo, pela aplicação de lei 

hierarquicamente superior – esta posição, inclusive, era avalizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF, 

Representação nº. 980/SP, relator: Ministro Moreira Alves, J. 21 nov. 1979). A posição perdeu fôlego com a 

positivação do Chefe do Poder executivo na condição de legitimação ativa para o controle abstrato de 

constitucionalidade. No entanto, Gustavo Binenbojm argumenta - com fundamento na sociedade aberta de 

interpretes, que alarga para além do Tribunal constitucional, os espaços de revelação e definição de significados 

constitucionais - que o Chefe do Executivo detém um dever-poder de respeitar a supremacia da constituição por 

todos os poderes de estado, negando cumprimento a lei inconstitucional (pois esta conduta, não imputaria crime 

de responsabilidade); e destaca que a Emenda Constitucional nº. 03/1993, ao referenciar o Poder executivo como 

destinatário da decisão declaratória de constitucionalidade, positivou a finalidade de impedir a aplicação de 

norma inconstitucional pelo Executivo: “A alusão às Administrações Públicas das diversas esferas federativas – 

o silêncio em relação ao Distrito Federal não é eloquente – seria a ociosa caso não se lhes reconhecesse a 

prerrogativa do descumprimento auto-executório da lei reputada inconstitucional” (BINENBOJM, 2010, p. 275-

276). Até mesmo porque a decisão de inaplicação da lei é sindicabilizada pelo Judiciário.  
326 “se o Presidente da República – ou, eventualmente, o Governador do Estado ou do Distrito Federal – está 

legitimado a propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive com 

pedido de medida cautelar, não se afigura legítimo que deixe de utilizar essa faculdade ordinária para se valer de 

recurso excepcional, somente concebido e tolerado, à época, pela impossibilidade de um desate imediato e 

escorreito da controvérsia” (MENDES, 2012, p. 93).  
327 Neste sentido, Luís Roberto Barroso (2012, p. 188): “a eventual mudança de opinião do Chefe do Executivo 

(seja do que participou diretamente do processo legislativo, seja de seu eventual sucessor) ou a constatação 

superveniente de que a lei é de fato inconstitucional não podem inibir sua atuação na defesa da Constituição, 

obrigando-o a quedar-se inerte diante de lei que considere inválida” 
328 Registre-se que a primeira ADI ajuizada pela Presidência da República somente ocorreu em 2005, na STF, 

ADIn nº. 3.599-DF, relator: Ministro Gilmar Mendes, DJ. 14 set. 2007. A ação questionava a constitucionalidade 

das Leis nº. 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos 

Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, foi julgada improcedente. Mais 

recentemente - e após a propositura de diversas ADIs - a Presidência da República ajuizou ação direita de 

inconstitucionalidade, em abril de 2015, contra a Emenda Constitucional nº. 74/2013, que conferiu autonomia 

funcional e administrativa à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, para cuja medida liminar ainda 

está pendente de julgamento final pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADIn, nº. 5296/DF, relator: 

Ministra Rosa Weber).   
329 Ainda merece registro a questão de inconstitucionalidade de lei sob iniciativa do Executivo. Anteriormente, o 

Supremo Tribunal Federal, através da Súmula nº. 5 atestava que: “a sanção do projeto supre a falta de iniciativa 

do Poder Executivo”; ou seja, a sanção do Chefe do Executivo à projeto de lei, suprimia vícios de iniciativa 

privativa de proposição do projeto. Entretanto, há muito o Supremo Tribunal Federal (STF, ADIn nº. 807, 

relator: Ministro Celso de Mello, DJU 11 jun. 1993) consagrou tese reversa, de que não a sanção do Chefe do 

Executivo, em projetos de lei de sua iniciativa, não sana o vício de inconstitucionalidade formal. A alteração de 
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Detém o Presidente da República legitimidade ativa para propor ação declaratória de 

inconstitucionalidade (artigo 103, I, da Constituição). O Presidente da República constava no 

rol dos legitimados desde a positivação da Emenda Constitucional nº 3/1993 (artigo 103, §4º 

da Constituição, revogado pela Emenda Constitucional nº. 45/2004) 330 . E, por fim, o 

Presidente da República ainda é legitimado para propor ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão (art. 12-A da Lei Federal nº 9.868/1999); em especial, a propositura desta ação 

independe de demonstração de interesse jurídico concreto afetado pela omissão 

inconstitucional (BARROSO, 2012). Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi (2013) ainda 

questionam (em abstrato) uma pretensa incompatibilidade entre a legitimação ativa do 

Presidente da República (e, igualmente, de Governadores de Estado e do Distrito Federal) e a 

outorga de iniciativa privativa para formação de certas leis; destaca, no entanto, que não se 

trata de uma incompatibilidade problemática, visto que “as autoridades que possuem 

iniciativa legislativa podem utilizar a ADO para fiscalizar a inércia de outras autoridades. Por 

exemplo, um Governador pode questionar a falta de norma federal” (DIMOULIS; 

LUNARDI, 2013, p. 122).  

 

4.4.2 A Mesa do Senado Federal e a Câmara dos Deputados 

 

A Mesa do Senado Federal e a Mesa da Câmara dos Deputados possuem legitimidade 

ativa universal, nos termos do artigo 2º, I e III da Lei Federal nº. 9.868/1999, para propor ação 

direta de inconstitucionalidade. A Mesa é órgão diretivo de cada Casa Legislativa; é 

constituída pelos membros eleito para o Parlamento, cuja composição é distribuída segundo a 

representação proporcional dos partidos políticos em cada Casa Legislativa (artigo 58, §1º, da 

Constituição) 331 . Aliás, a Mesa do Senado Federal e da Câmara dos deputados não se 

confundem com a Mesa do Congresso Nacional, órgão diverso – para cuja legitimidade ativa 

não é prevista pela Constituição (artigo 103). A legitimidade ativa da Mesa do Senado Federal 

                                                                                                                                                         
entendimento, segundo Ronaldo Poletti (2000, p. 179) se verificou porque: “há sensível diferença entre o sistema 

da Constituição de 1946 e o atual. Antes o Poder Executivo era o destinatário da norma constitucional de 

iniciativa exclusiva dos projetos de lei, sobre determinadas matérias, por isso a sanção suprimiria a iniciativa. O 

poder Executivo, destinatário da norma, poderia abrir mão de sua prerrogativa, com sua concordância, no 

momento em que aderisse com sua vontade ao projeto de lei aprovado pelo Congresso, ainda que a matéria 

dissesse respeito à iniciativa exclusiva do Presidente da República. Atualmente, a proibição destina-se ao 

Legislativo”.   
330 Segundo contatou Gilmar Ferreira Mendes (2007, p. 94), na primeira década do instituto, a ação declaratória 

de constitucionalidade “tem sido manejada com alguma frequência pelo Governo Federal”. 
331 “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na 

forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação 

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa”. 
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e da Câmara dos deputados, segundo Clèmerson Merlin Clève (2000, p. 171), é, outrossim 

(tal qual a legitimidade do Chefe do Executivo), contributo para o aperfeiçoamento do sistema 

político; haja vista que podem “as Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 

ajuizar ação direta contra atos normativos do Presidente da República editados com afronta à 

Constituição e, especialmente, à competência das Casas Legislativas”332. A ação direita por 

inconstitucionalidade proposta pelo órgão diretor da Casa Legislativa pode ter como objeto 

qualquer ato normativo; inclusive ato normativo do próprio Parlamento (SIQUEIRA 

JUNIOR., 2012) ou mesmo atos normativos que o Congresso Nacional pudesse sustar eficácia 

por deliberação exclusiva do artigo 49, V, da Constituição (BARROSO, 2012) – pois o texto 

constitucional não excepciona as hipóteses333.  

Em especial, o reconhecido das Mesas da Câmara dos deputados e do Senado Federal, 

representa o reconhecimento pelo constituinte de direito de propositura à maioria nas Casas 

legislativas (MENDES, 2012). Não se cuida de hipótese de evidente proteção de minorias por 

um legitimado ativa. Isto porque a direção do Senado Federal e da Câmara dos deputados é 

eleita pela maioria dos parlamentares, ainda que em regime de proporcionalidade de partidos 

ou de blocos parlamentares. Por este motivo, Gilmar Ferreira Mendes (2012, p. 95), assenta 

que “é fácil ver, outrossim, que esses órgãos não estão vocacionados a questionar a 

constitucionalidade de seus próprios atos”. Neste paralelo, a proposição de ação declaratória 

de constitucionalidade (artigo 103, II e III, da Constituição)334 pelas Mesas da Câmara dos 

deputados ou do Senado Federal é mecanismo prático para maioria parlamentar consagrar a 

constitucionalidade de uma lei (SIQUEIRA JÚNIOR, 2012).  

                                                 
332  De outra forma, Gustavo Binenbojm (2010), sustentando a defesa da supremacia da Constituição pelo 

Legislativo, argumenta pela sindicabilidade do veto do Chefe do Executivo com fundamento em 

inconstitucionalidade. Destaca que, embora o veto (em geral) possua natureza estritamente política (posição 

doutrinária majoritária e adotada pelo Supremo Tribunal Federal na Representação nº. 1.065-1) e insuscetível de 

reexame pelo Poder judiciário, o veto devidamente motivado na inconstitucionalidade do projeto de lei – 

diferente do lastrado em interesse público – não é estritamente político: “trata-se, ao revés, de um veto jurídico-

constitucional, motivado pela desconformidade entre o projeto de lei e a Constituição” (BINENBOJM, 2010, p. 

262-263). Deste modo, a motivação em inconstitucionalidade é motivo determinante para a sindicabilidade das 

razões do Chefe do Executivo, e visa evitar “fraude ao devido processo legislativo”. Assim, para Gustavo 

Binenbojm (2010), acaso o veto seja fundamentado em interesse público (de natureza política), o Chefe do 

Executivo deve assumir o ônus político de sua decisão perante o Poder Legislativo; ao passo que sendo o veto 

motivado por inconstitucionalidade, “a maioria parlamentar que aprovou o projeto de lei e que entenda que o 

veto por inconstitucionalidade não é fundando, tem o direito de instaurar a controvérsia perante ao Poder 

Judiciário e de obter um pronunciamento que anule o veto. E que permita, enfim, que aquele projeto se converta 

em lei” (BINENBOJM, 2010, p. 266).  
333 Nagib Slaibi Filho (1998, p. 147) destaca que, no tocante à Mesa, “todos os integrantes, ou ao menos a 

maioria que tenha o poder de decisão, nos termos regimentais, deverão fazer constar na petição sua assinatura, 

sob pena de incidência do disposto no art. 13 do Código de Processo Civil que, inatendido, acarreta a 

consequência a que se refere o art. 295, II, também da lei processual civil”.   
334 A mesa da Câmara dos deputados e a Mesa do Senado Federal também constavam no rol de legitimados na 

antiga redação do artigo 103, § 4º da Constituição (instituído pela Emenda constitucional nº. 3/1993).  
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A propositura pelas Mesas da Câmara dos deputados e do Senado Federal de ação 

direita de inconstitucionalidade por omissão (art. 12-A da Lei Federal nº 9.868/1999) é 

problemática. Isto, pois estas entidades são participantes do processo de normatização; e por 

este motivo, são corresponsáveis pelo estado de inconstitucionalidade deflagrado pela 

omissão inconstitucional. Afinal, é o Legislativo destinatário primeiro da obrigação de fazer, 

na procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (MENDES, 2012). No 

entanto, tal assertiva não é óbice para as Mesas da Câmara dos deputados e do Senado Federal 

fiscalizarem a inércia de outras autoridades, notadamente nos casos de iniciativa privativa de 

órgãos de outros poderes (como o Supremo Tribunal Federal em relação ao Estatuto de 

Magistratura).  

 

4.4.3 A Mesa de Assembleia ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o 

Governador de Estado ou do Distrito Federal 

 

Em que pese à análise da legitimidade ativa da Mesa de Assembleia ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal e do Governador de Estado ou do Distrito Federal para a 

propositura de ação direita de inconstitucionalidade (artigo 2º, IV e V, da Lei Federal nº. 

9.868/1999) 335 , de ação declaratória de constitucionalidade (artigo 103, IV e V, da 

Constituição) e de ação direta de inconstitucionalidade por omissão (artigo 12-A, da Lei 

Federal nº. 9.869/1999) abraçar as questões dos subtópicos anteriores (no tocante ao poder de 

veto/sanção do Chefe do Executivo, da composição do órgão diretivo das Assembleias e da 

responsabilidade destas entidades pela estado de inconstitucionalidade); é mister avaliar 

algumas especialidades destes legitimados.   

Isto porque na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as Mesas de 

Assembleia ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e os Governadores de Estado ou do 

Distrito Federal são legitimados condicionados; precisam, pois, demonstrar a pertinência 

temática para romper o controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 

Federal336. A exigência é criticada por alguns autores do direito processual constitucional. 

                                                 
335 O Vice-Governador não possui legitimidade ativa para propor o controle perante o Supremo Tribunal Federal 

(STF, ADIn nº. 604, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 26.11.1991).  
336 Para Uadi Lammêgo Bulos (2007, p. 189): “busca-se com a pertinência temática impedir que determinadas 

entidades discutam, em sede de controle abstrato, toda e qualquer matéria, aumentando, ainda mais, a carga de 

trabalho do Supremo Tribunal Federal”.  
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Gilmar Ferreira Mendes (2012)337 e (BINENBJM, 2010)338 destacam que o requisito consagra 

exigência não dispensada ao direito de propositura. No entanto, na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, somente na existência de vínculo objetivo de pertinência entre a norma 

impugnada e a competência da casa legislativa estadual ou distrital ou do Estado que lhe é 

representativo é cabível ação direita de inconstitucionalidade da Mesa de Assembleia 

Estadual ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal339. De mesma sorte, para o Supremo 

Tribunal Federal340, o Governador de Estado ou do Distrito Federal pode propor o controle 

abstrato em face de lei originária do Estado, da União ou de outro Estado da Federação – 

desde que esta legislação interfira de forma ilegítima em competência ou interesse jurídico 

protegido pelo Estado proponente. E, ainda que para fins de proposição de ação declaratória 

de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade por omissão (no caso, exige-se 

comprovação da relação entre a omissão inconstitucional e as atribuições ou área de atuação 

das entidades estaduais), a pertinência temática persiste como um requisito de cabimento da 

ação proposta por estes legitimados (SIQUEIRA JÚNIOR, 2012).   

No tocante à legitimidade ativa do Governador e da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, em virtude da natureza híbrida desta entidade (possui o Distrito Federal tanto 

competências Estaduais, como Municipais – artigo 32, §1º, da Constituição), o Supremo 

Tribunal Federal determina que somente é possível cabimento do controle abstrato em 

questionamento de lei distrital editada no exercício de competência estadual341; e não de lei 

com conteúdo municipal, vez que “a Constituição Federal não admite que o controle abstrato 

de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, seja exercido contra leis 

municipais” (BINENBOJM, 2012, p. 143).  

Por fim, ainda a despeito ao direito de propositura, foi destacado que o Governador de 

Estado ou do Distrito Federal possuem capacidade postulatória para a proposição de ações de 

controle abstrato; podendo, no entanto, firmar petição inicial juntamente com o Procurador do 

Estado, do Distrito Federal ou outro advogado. O Supremo Tribunal Federal, neste contexto, 

                                                 
337 “Tendo em vista a natureza objetiva do processo de controle abstrato de normas, seria mais ortodoxo que, na 

espécie, fosse admitida a Ação Direita de Inconstitucionalidade independentemente de qualquer juízo sobre a 

configuração ou não de uma relação de pertinência” (MENDES, 2012, p. 96-97).   
338 Para quem, a pertinência temática seria uma mitigação à própria noção de processo objetivo (BINENBJM, 

2012). 
339 STF, ADIn nº. 1.307/MS, relator: Ministro Francisco Rezek, DJ. 19 dez. 1995. A ação, inclusive, pode ter 

como objeto lei ou ato normativo produzido pelo próprio Poder Legislativo Estadual (STF, ADIn 918/SE, 

relator: Ministro Sydney Sanches, DJU 23 mar. 2001).  
340 STF, ADIn nº. 2.656/SP, relator: Ministro Maurício Corrêa, DJU. 1º ago. 2003.  
341 STF, ADIn nº. 645-2, relator: Ministro Illmar Galvão, DJU. 21 fev. 1992. 
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ao atribuir ao Governador do Estado ou do Distrito Federal o direito de propositura, o exclui 

da unidade federada (MENDES, 2012)342.  

 

4.4.4 O Procurador-Geral da República 

 

Nos termos da Constituição e das leis 9.868/1999 e 9.882/199, o Procurador-Geral da 

República é legitimado universal para propor ação para inaugurar o controle abstrato (ADIN, 

ADC, ADIN por omissão ou ADPF) perante o Supremo Tribunal Federal. Neste contexto, o 

Procurador-Geral da República possui legitimidade ativa para propor ação direta de 

inconstitucionalidade (artigo 2º, VI, da Lei Federal nº. 9.868/1999); para propor ação 

declaratória de constitucionalidade (artigo 103, VI, da Constituição)343; e para propor ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão (artigo 12-A, da Lei Federal nº. 9.869/1999). O 

Procurador-Geral da República é membro do Ministério Público da União344, maior de 35 

anos, escolhido pelo Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal, com mandato 

de dois anos (artigo 128, §1º, da Constituição) – podendo ser reconduzido para novo mandato 

ou destituído após autorização de maioria absoluta do Senado Federal, por iniciativa do 

Presidente da República (artigo 128, §2º, da Constituição).  

No regime da Constituição de 1988, o Procurador-Geral da República não é mais 

chefe da advocacia da União; é apenas Chefe do Ministério Público da União (artigo 25 da 

Lei Complementar nº. 75/1993). Não existe, portanto, uma relação de confiança do ocupante 

do cargo de Procurador-Geral da República com o Presidente da República (CLÈVE, 

2000) 345 . O Procurador-Geral da República, enquanto chefe e integrante do Ministério 

Público, atua no controle abstrato de constitucionalidade das leis, tanto no interesse da 

                                                 
342 É inepta, para tanto, ação direta de inconstitucionalidade proposta em nome do Governador do Estado, mas 

assinada exclusivamente por Procurador-Geral do Estado (STF, ADIn nº. 1.814/DF, relator: Ministro Maurício 

Corrêa, DJ. 12 dez. 2001).  
343 O Procurador-Geral da República constavam no rol de legitimados na antiga redação do artigo 103, § 4º da 

Constituição (instituído pela Emenda constitucional nº. 3/1993). 
344 O Ministério Público da União é estruturado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, 

Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (artigo 24 da Lei Complementar 

Federal nº. 75/1993).  
345 Em “A verdade e as formas jurídicas”, Michel Foucault (2003) ilustra que o procurador foi uma invenção do 

século XII, sem precedentes no direito romano. Tratava-se do representante do soberano; “havendo um crime, 

delito ou contestação entre dois indivíduos, ele se apresenta como representante de um poder lesado pelo único 

fato de ter havido um delito ou um crime” (FOUCAULT, 2003, p. 65-66). Neste sentido, como a infração não 

seria um crime contra o outro, mas uma ofensa de um indivíduo à ordem estatal, o procurador “dubla” e substitui 

a vítima, o poder soberano. Neste contexto, Michel Foucault (2003, p. 66) atesta que para além da queixa, 

existiria um dublagem que declara: “se é verdade que este homem lesou um outro, eu, representante do soberano, 

posso afirmar que o soberano, seu poder, a ordem que ele fez reinar, a lei que ele estabeleceu foram igualmente 

lesados por este indivíduo”. É desta forma, segundo Michel Foucault (2003), que o poder político se apossaria e 

se fazia presente nos procedimentos judiciais. 
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instituição Ministério Público da União, como na pretensão de tutela do interesse público, 

mais especificamente, na defesa do regime democrático e dos interesses socais e individuais 

indisponíveis (artigo 127, da Constituição).  

Em geral, no controle abstrato de constitucionalidade normativa, o Procurador-Geral 

da República pode atuar de forma oficiosa (motivação autônoma) ou por provocação de 

interessados (entidades administrativas não contempladas no rol de legitimados ativos ou 

grupos sociais)346. Assim, poderá o Procurador-Geral da República atuar na propositura do 

controle abstrato: i. ou na representação dos interesses do Ministério Público; ii. ou na 

representação de interesses coletivos de diversos grupos sociais ou de entidades 

administrativas. O papel do Procurador-Geral da República não é propor as ações de forma 

arbitrária, mas avaliar nos dissensos sociais e ministerial, a relevância do interesse público da 

controvérsia constitucional (FALCONI, 2014). Em especial, quando o Procurador-Geral da 

República não atua de forma espontânea para deflagrar o controle abstrato de 

constitucionalidade; os interessados na propositura dispõem de um procedimento de 

representação destinado a convencer o Procurador-Geral da República de que atue propondo o 

controle abstrato perante o Supremo Tribunal Federal. A resposta do Procurador-Geral da 

República que justifique propositura da ação pela representação do interessado é ato 

discricionário (POLETTI, 2000).   

 

4.4.5 O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é legitimado universal 

para propositura da ação direta de inconstitucionalidade (artigo 2º, VII, da Lei Federal nº. 

9.868/1999), ação declaratória de constitucionalidade (artigo 103, VII, da Constituição) e 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão (12-A, da Lei Federal nº. 9.869/1999). O 

conselho federal da OAB é composto pelos conselheiros federais, integrantes das delegações 

de cada unidade federativa, e dos seus ex-presidentes, membros vitalícios (artigo 51, da Lei 

Federal nº. 8.906/1994).  

A atuação da Ordem dos advogados do Brasil no processo de redemocratização do 

país garantiu ao órgão de representação da classe dos advogados uma autoridade especial. 

Neste contexto, a Constituição confere à advocacia uma função essencial à justiça, 

positivando que “o advogado é indispensável à administração da justiça” (artigo 133, da 

                                                 
346 A representação de grupos sociais é fundada no direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição). 
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Constituição). Para tanto, é dispensado ao Conselho Federal da OAB a pertinência temática 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, peculiar às entidades de classe de âmbito 

nacional347348; a legitimidade para a propositura do controle abstrato pelo Conselho Federal da 

OAB, assim, não se limita às matérias ligadas direta ou indiretamente aos interesses dos 

advogados, mas a todo e qualquer ato normativo federal ou estadual incompatível com a 

Constituição (LÔBO, 2008)349. Para fins de propositura das ações de controle abstrato, o 

Regulamento Geral da OAB determina que a realização de um juízo prévio de 

admissibilidade para auferir a relevância da defesa dos princípios e normas constitucionais 

pela Diretoria Federal da OAB (artigo 82, do Regimento Geral da OAB)350 – a Diretoria 

Federal da OAB é, por sua vez, composta por cinco membros: o Presidente nacional da OAB, 

um vice-presidente, pelo Secretário-Geral, pelo Secretário-Geral Adjunto e pelo Tesoureiro 

(artigo 55 da Lei Federal nº. 8.906/1994 c/c artigo 98 do Regimento Geral da OAB).  

Finalmente, em comparação com a legitimidade ativa do Procurador-Geral da 

República, Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes (2001, p. 71) destacam 

que ambas exercem função de defensores da Constituição em plenitude, entretanto:  

 

O Ministério Público, em termos oficiais, e a Ordem dos Advogados, sem a 

vinculação expressa com o Poder, o que lhe outorga mais liberdade, visto que 

seus dirigentes não são nomeados pelo Poder executivo, como ocorre com o 

Procurador-Geral da República. Tem, pois, o Ministério Público obrigação 

específica de ser o guardião da lei, enquanto o Conselho Federal possui 

obrigação genérica, por decorrência de sua ação, sendo mais condicionada a 

competência do parquet e mais abrangente a da OAB.  

 

                                                 
347 STF, ADInMC nº. 1.096/RS, relator: Ministro Celo de Mello, DJU. 22 set. 1995. 
348 O Supremo Tribunal Federal assenta que outros conselhos federais profissionais não possuem legitimidade, 

ainda que por interpretação analógica, para proposição de ação direta de inconstitucionalidade; pois a 

Constituição outorgara de forma privativa ao Conselho Federal da OAB (STF, ADIn nº. 641/DF, Ministro: 

Marco Aurélio, DJ. 11 dez. 1991). 
349 Assim, segundo Paulo Lôbo (2008, p. 290), a legitimidade ativa do Conselho Federal da OAB para propor 

controle abstrato é “muito menos um poder e muito mais um múnus público que lhe foi cometido pela 

Constituição como um de seus guardiões”.  
350 Segundo dispõe artigo 82 do Regulamento Geral da OAB: “Art. 82. As indicações de ajuizamento de ação 

direta de inconstitucionalidade submetem-se ao juízo prévio de admissibilidade da Diretoria para aferição da 

relevância da defesa dos princípios e normas constitucionais e, sendo admitidas, observam o seguinte 

procedimento: I – o relator, designado pelo Presidente, independentemente da decisão da Diretoria, pode 

levantar preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não encontrar norma ou princípio 

constitucional violados pelo ato normativo; II – aprovado o ajuizamento da ação, esta será proposta pelo 

Presidente do Conselho Federal; III – cabe à assessoria do Conselho acompanhar o andamento da ação. § 1º Em 

caso de urgência que não possa aguardar a sessão ordinária do Conselho Pleno, ou durante o recesso do 

Conselho Federal, a Diretoria decide quanto ao mérito, ad referendum daquele. § 2º Quando a indicação for 

subscrita por Conselho Seccional da OAB, por entidade de caráter nacional ou por delegação do Conselho 

Federal, a matéria não se sujeita ao juízo de admissibilidade da Diretoria”.  
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Não se concorda com esta afirmação, como se argumentará no capítulo posterior, pois 

a mera indicação por um Poder de Estado, não inibe obrigações constitucionais de defesa de 

grupos sociais. Até mesmo porque, em contrariedade à irrestrita abertura, o Conselho Federal 

Pleno, por maioria, negou admissibilidade à pretensão de ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade para defesa de direitos e interesses de populações indígenas quando 

outra entidade possuía legitimidade para proposição351 - restrição, diga-se, não contida em lei.  

 

4.4.6 O partido político com representação no Congresso Nacional 

 

O artigo 2º, VIII, da Lei Federal nº. 9.868/1999, o artigo 103, VIII, da Constituição e o 

artigo 12-A, da Lei Federal nº. 9.868/1999 legitimam ativamente o partido político com 

representação no Congresso Nacional à proposição da ação direita de inconstitucionalidade, 

ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O 

partido político com representação no Congresso Nacional possui legitimação irrestrita352. O 

partido político é associação civil, pessoa jurídica de direito privado 353 , que objetiva 

assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a 

defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal (artigo 17, §2º, da 

Constituição e artigo 1º da Lei Federal nº. 9.096/1995). Para proposição da ação em controle 

abstrato, o Supremo Tribunal Federal assenta que é bastante a decisão do Presidente do 

partido, sendo desnecessária a intervenção do diretório nacional – salvo, existir prescrição de 

caráter legal ou estatutária em sentido diverso354. 

Nos termos do artigo 103, VIII, da Constituição, exige-se que o partido político, para 

propor ação de controle abstrato de normas, representação no Congresso Nacional; de modo 

que é suficiente a presença de um representante singular. Nestes termos, a aferição de 

legitimidade do partido político depende da constatação de outorga de mandato popular no 

Congresso Nacional. Problemática superada pelo Supremo Tribunal Federal 355 , 

improcedência da ação por prejudicialidade em virtude da perda superveniente de 

                                                 
351 Proposição 0032/2003/COP. 
352 STF, ADInMC nº. 1.096/RS, relator: Ministro Celso de Mello, DJU. 22 set. 1995.  
353 A criação do partido político é de natureza complexa (RAMAYANA, 2008). Adquire personalidade jurídica 

após registro no Registro Civil das pessoas jurídicas e registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, após 

cumpridas formalidades do parágrafo primeiro, artigo 7º da Lei Federal nº. 9.096/1995.   
354 STF, ADIn nº. 779/DF, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 11 mar. 1994.  
355 Embora seja posição superada pelo Supremo Tribunal Federal, Walber de Moura Agra (2008, p. 91) atesta 

que: “a legitimidade das partes é uma condição de ação e, como tal, deveria estar presente durante todo o trâmite 

do processo. Se, por acaso, essa condição deixasse de existir, caracterizando carência superveniente, o processo 

deveria ser extinto sem julgamento do mérito”.  
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representação partidária. Isto, pois, entendia o Supremo Tribunal Federal que, antes de 

iniciado o julgamento da questão de constitucionalidade356 e após iniciada a ação, a perda de 

representação parlamentar resultava no prejuízo da ação. Entretanto, o Supremo Tribunal 

Federal revisou sua posição, realizando o controle da legitimidade ativa do partido político no 

momento da propositura da ação357. Esta posição é coerente com a natureza objetiva do 

processo de controle abstrato de normas que inadmite desistência do legitimado ativo358. 

A legitimidade ativa do partido político com representação no Congresso Nacional é 

um reconhecimento (ainda que indireto) de defesa da minoria no controle abstrato de 

constitucionalidade359; ainda que esta minoria seja de um representante de um único partido 

político. Clèmerson Merlin Clève (2000) destaca que a legitimidade ativa dos partidos 

políticos contribui para o aprimoramento do Estado democrático de direito, pois fortalece a 

oposição. As minorias, articuladas em bloco de oposição no Congresso Nacional, podem no 

controle abstrato, provocar ação fiscalizadora do Parlamento e fundamentar modelos políticos 

alternativos (CLÈVE, 2000)360. 

 

4.4.7 A confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional 

 

Há ainda a legitimidade ativa da confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 

nacional. Segundo prescrevem os artigos 2º, IX, da Lei Federal nº. 9.868/1999, o artigo 103, 

IX, da Constituição e o artigo 12-A, da Lei Federal nº. 9.868/1999, a confederação sindical ou 

entidade de classe de âmbito nacional possui legitimidade para propor ação direita de 

inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. Cuida-se de legitimado cuja noção deriva da casuística do 

Supremo Tribunal Federal.  

                                                 
356 STF, ADInQO nº. 2.054/DF, relator: Ministro Ilmar Galvão, DJ. 9 abr. 1994. 
357 STF, ADIn nº. 2.159/DF, relator para o acórdão: Gilmar Mendes, DJ. 24 ago. 2004. 
358 “Segundo nosso entendimento, a posição atual do Supremo Tribunal Federal coaduna-se com o princípio da 

indisponibilidade do interesse público presente na ação direta de inconstitucionalidade. Uma vez iniciada, não há 

que falar em perda superveniente da legitimidade” (SIQUEIRA JÚNIOR, 2012, p. 223).  
359  Gilmar Mendes (2012) destaca que a legitimidade ativa conferida ao partido político representa uma 

compreensão ampliadíssima da defesa de minorias parlamentares. Em observação comparativa de constituições 

de outros países, a defesa da minoria em sede de controle abstrato é geralmente outorgada a um número 

determinado de parlamentares. E por este motivo, destaca que: “é de indagar se não seria mais adequado, para a 

preservação da nobreza do instituto de controle abstrato de normas e para o bom desempenho da jurisdição 

constitucional, que se convertesse o direito de propositura dos partidos políticos com representação no 

Congresso Nacional em direito de propositura de determinado número de deputados ou de senadores” 

(MENDES, 2012, p. 104).   
360 Neste sentido, “o poder da oposição não pode ser subestimado porque, se a oposição, de qualquer modo, não 

colhe êxito estritamente parlamentar, pode provocar a atuação do Supremo Tribunal Federal em ação direita de 

inconstitucionalidade ante a legitimação conferida pelo art. 103 da CF aos partidos políticos com representação 

no Congresso Nacional” (CLÈVE, 2000, p. 172).  
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Assenta o Supremo Tribunal Federal que tanto a confederação sindical, como a 

entidade de classe de âmbito nacional, devem possuir e demonstrar representatividade 

nacional. Para tanto, exige o Supremo Tribunal Federal que tais entidades atuem em pelo 

menos nove Estados da Federação. Este critério foi definido por analogia ao artigo 7º, §1º, da 

Lei Federal nº. 9.096/1996 (número exigido pela lei orgânica dos partidos políticos para que o 

partido político alcance âmbito nacional)361362 – pelo qual, não basta, segundo Gilmar Mendes 

(2012), a simples declaração formal ou manifestação de intenção de seus atos constitutivos 

para auferir o caráter nacional da confederação sindical e da entidade de classe de âmbito 

nacional. 

Por confederação sindical, compreende o Supremo Tribunal Federal, nos termos do 

artigo 535 da Consolidação das leis do trabalho, como a associação sindical com um mínimo 

de três federações, estabelecidas em pelo menos três Estados363. Deste modo, o Supremo 

Tribunal Federal exclui a legitimidade das associações ou de entidades sindicais de menor 

hierarquia, como as federações (artigo 533, da CLT) ou sindicatos de âmbito nacional - 

inclusive, de centrais sindicais (criadas pela Lei Federal nº. 11.648/2008), enquanto entidades 

de representação geral dos trabalhadores, constituídas em âmbito nacional (artigo 1º, da Lei 

Federal nº. 11.648/2008).364 Noutro passo, por entidade de classe de âmbito nacional, além do 

caráter nacional já descrito, exige o Supremo Tribunal Federal que: i. as entidades de classe 

sejam formadas por pessoas naturais ou por pessoas jurídicas 365  que componham uma 

categoria profissional ou econômica diferenciada; ii. componha uma categoria homogênea366 

(BINENBOJM, 2010).367 

                                                 
361 STF, ADInQO nº. 1.006/PE, relator: Ministro Supúlveda Pertence, DJ. 25 mar. 1994. No entanto, na STF, 

ADIn nº. 386/ES, relator: Ministro Sydney Sanches, DJ. 28 jun. 1991, em apreciação de medida cautelar, o 

critério restritivo da CLT poderia ceder, caso comprovado que a categoria de associados somente existe em 

menos de nove Estados; como assim ocorreu na STF, ADIn nº 2.866/RN, relator: Gilmar Mendes, DJ. 17 out. 

2003.  
362 Entretanto, Gustavo Binenbojm (2010, p. 148) argumenta que: “tal exigência se afigura excessiva e contrária 

à razoabilidade, uma vez que há inúmeros casos em que a categoria representada pela entidade de classe, embora 

exibindo vulto e importância nacionais, exerce atividades apenas em alguns Estados da Federação”.  
363 STF, ADIn nº. 505, relator Ministro Moreira Alves, DJ. 20 jun. 1991. 
364 STF, ADIn nº. 4.224/DF, relator: Menezes Direito. DJ. 30 abr. 2009. 
365 Após mudança de entendimento que inadmitia que as entidades congregassem pessoas jurídicas (STF, ADIn 

nº. 334, relator: Ministro Moreira Alves, DJ. 31 mar. 1995), o Supremo Tribunal Federal passou como 

integrantes da entidade de classe de âmbito nacional, associações estaduais que objetivam defender uma mesma 

categoria social (STF, AgR na ADIn nº. 3.153/DF, relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJ. 12 ago. 2004.    
366 STF, ADIn nº. 42-0/DF, relator: Ministro Paulo Brossard, DJ. 2 abr. 1993. O Supremo Tribunal Federal ainda 

entende que a entidade de classe de âmbito nacional deve representar a integralidade da categoria econômica, e 

não representar uma “parcela setorizada” (STF, ADInMC nº. 2.203/PE, relator Ministro Maurício Corrêa, DJ. 28 

ago. 2000. 
367 O Supremo Tribunal Federal destaca que o termo “classe” confere negar legitimidade a entidades cujos 

filiados realizem atividade distinta da atividade econômica ou profissional; como por exemplo, entidades unidas 

por vínculos estudantis (STF, ADIn nº. 894/DF, relator: Ministro Néri da Silveira, DJ. 20 abr. 1995, proposta 
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A confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional ainda necessitam 

apresentar na propositura da ação para controle abstrato, pertinência temática368. São, pois, 

legitimados condicionados. Nestes termos, exige o Supremo Tribunal Federal que estes 

legitimados ativos apresentem na pretensão uma relação entre a questão versada no ato 

normativo (ou na omissão inconstitucional) impugnado e os objetivos sociais da entidade: “a 

norma contestada deverá repercutir direta ou indiretamente sobre a atividade profissional ou 

econômica da classe envolvida, ainda que só parte dela seja atendida” (BARROSO, 2012, p. 

194). Por este motivo, Gilmar Ferreira Mendes (2012) argumenta que esta exigência se 

assemelha a um interesse de agir (uma condição de ação), por exigir um interesse de proteção 

específico, hipótese que desvirtuaria o controle abstrato de normas369. Entretanto, destaca Luís 

Roberto Barroso (2012) que a restrição jurisprudencial à propositura da ação para controle 

abstrato pela confederação sindical e pela entidade de classe de âmbito nacional tanto 

representa uma atitude de autoproteção do Supremo Tribunal Federal contra o excessivo 

número de ações, como assegura um compromisso com uma representatividade adequada.  

 

4.5 DOS DEMAIS PARTICIPANTES NO PROCESSO 

 

Após a propositura da ação pelos legitimados ativo, no procedimento do controle 

abstrato de constitucionalidade, atuam outras entidades que fomentam a produção do debate 

de constitucionalidade do ato normativo e colaboram para a formação da convicção de 

constitucionalidade/inconstitucionalidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. São os 

legitimados passivos, o Advogado-Geral da União, o Ministério Público na qualidade de custo 

legis e, eventualmente, o amicus curiae. É preciso, de um modo geral, verificar a expectativa 

normativa de atuação de cada um destes participantes no procedimento das ações: direta de 

inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade 

por omissão. 

Na condição de legitimado passivo370 na ação direta de inconstitucionalidade se situam 

as autoridades ou os órgãos responsáveis pela edição do ato impugnado. O artigo 6º da Lei 

                                                                                                                                                         
pela UNI – União Nacional dos Estudantes) ou para promoção e defesa de aspirações cívicas de toda a cidadania 

(STF, ADIn nº. 61/DF, relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJ. 28 set. 1990. 
368 STF, ADIn nº. 202/BA, relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJ. 2 abr. 1993.  
369  É que “consideração semelhante já seria defeituosa porque, em relação à proteção jurídica dessas 

organizações e à defesa dos interesses de seus membros, a Constituição assegura o mandado de segurança 

coletivo (art. 5º, LXX, b), o qual pode ser utilizado pelos sindicatos ou organizações de classe, ou ainda, 

associações devidamente constituídas há pelo menos um ano” (MENDES, 2012, p. 125).  
370 Na terminologia “legitimado passivo” foi adotada pelo relator Ministro Celso de Mello no AgRg em ADIn nº, 

1.254/RJ, DJ. 19 set. 1997: “O círculo de sujeitos processuais legitimados a intervir na ação direta de 
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Federal nº. 9.868/1999 determina que o relator intime as autoridades ou os órgãos 

responsáveis pela edição do ato normativo no prazo de trinta dias contados do recebimento do 

pedido371. Em resposta, o órgão ou autoridade que expede do ato normativo poderá justificar o 

modo pelo qual foi expedido o ato normativo ou defender a permanência ou impermanência 

do ato (VELOSO, 2000) 372 ; podendo, inclusive, acostar posteriormente informações 

adicionais, pareceres de perito e realizarem, à oportunidade, sustentação oral em sessão de 

julgamento (BARBOSA SOBRINHO, 2004) 373 . O legitimado passivo na ação direta de 

inconstitucionalidade não é titular de uma pretensão resistida em face do legitimado ativo 

(MENDES, 2007) 374 . Na ação declaratória de constitucionalidade, não há legitimidade 

passiva (BARROSO, 2012) 375 , pois é mais relevante para a discussão a constatação da 

controvérsia judicial sobre a legitimidade da norma 376 377 . Na ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, é legitimado passivo a autoridade ou o órgão responsável 

pela omissão da produção do ato exigido pela Constituição (artigo 12-E c/c artigo 6, parágrafo 

                                                                                                                                                         
inconstitucionalidade revela-se extremamente limitado, pois nela só podem atuar aqueles agentes ou instituições 

referidos no art. 103 da Constituição, além dos órgãos de que emanaram os atos normativos questionados”.  
371 Acaso a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade acompanhe requerimento de medida cautelar, 

poderá o Supremo Tribunal Federal outorgar prazo de cinco dias para as autoridades ou órgãos responsáveis pela 

emissão do ato normativo para pronunciamento prévio da questão de constitucionalidade (artigo 10 da Lei 

Federal nº. 9.868/1999); podendo, entretanto, em caso de urgência, ser dispensada a oitava (artigo 10, §2º, da Lei 

Federal nº. 9.868/1999).  Ainda havendo medida cautelar, o prazo para prestar informações pode ser reduzido 

para dez dias (artigo 12, da Lei Federal nº. 9.868/1999).  
372 Inclusive, segundo Uadi Lammêgo Bulos (2007, p. 199) “antes do advento da Carta de 1988, os legitimados 

passivos na ação direta nem sempre assumiam a defesa da norma contestada. Simplesmente prestavam 

informações objetivas acerca do andamento do processo. Não raro, chegavam até a sustentar a 

inconstitucionalidade, por motivos políticos de mudança de governo”. 
373 Por este motivo, Osório Silva Barbosa Sobrinho (2004) destaca que o pedido de informações à autoridade que 

expediu o ato normativo representa um contraditório, pois cuida-se de uma obrigação do relator da ação direta de 

inconstitucionalidade; uma vez que “essa inovação atende melhor a sistemática da CF/88, que impõe a 

observância do contraditório em todo processo judicial e administrativo, e não há negar que aquela(s) 

autoridade(s) tenha(m) interesse(s) em defender a lei ou o ato normativo pelo(s) qual(is) é (são) questionada(s)” 

(BARBOSA SOBRINHO, 2004, p. 21). Embora, não se possa concordar com a posição acostada, pois o 

legitimado passivo que produz o ato normativo não é titular de uma resistência a uma pretensão subjetiva de 

outrem.  
374 Até mesmo porque, consoante Alexandre Sormani (2004), por exemplo, haverá casos em que um Governador 

do Estado impugne como inconstitucional ato normativo de seu antecessor, e neste caso, para se evitar que o 

requerente seja ao mesmo tempo requerido; no processo somente haverá requerente.  
375 É de se registrar que a Presidência da República vetou o artigo 17, da Lei Federal nº. 9.868/1999 que 

dispunha sobre a possibilidade de o relator determinar a publicação de edital no Diário da Justiça e no Diário 

Oficial com informações sobre a propositura da ação declaratória de constitucionalidade, autoria e ato normativo 

questionado. Ainda vetou o artigo 18, §1º, da Lei Federal nº. 9.868/1999 que outorgava aos demais titulares do 

artigo 103 da Constituição, a manifestação no prazo de 30 dias da publicação do edital.   
376 O relator na ação declaratória de constitucionalidade, poderá, a fim de compreender a aplicação da norma 

questionada na jurisdição ordinária, solicitar informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos 

Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição (artigo 20, §2º, da Lei 

Federal nº. 9.868/1999).   
377  “Na ação de constitucionalidade, tratando-se de processo objetivo, não é imprescindível a figura do 

legitimado passivo. Aceita-se, igualmente, que o contraditório, na ação de constitucionalidade, encontra-se de 

certo modo assegurado pela exigência de demonstração de controvérsia judicial a respeito da legitimidade da 

normativa-objeto” (CLÈVE, 2000, p. 305) 
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único da Lei Federal nº. 9.868/1999), que deverá ser ouvido no prazo de 30 dias do 

recebimento do pedido. Segundo Luís Roberto Barroso (2012), a responsabilidade do 

legitimado passivo na ação direta de inconstitucionalidade por omissão é maior que não ação 

genérica, uma vez que a procedência daquela ação culmina na necessidade de atuação 

comissiva do legitimado passivo. O artigo 12-E, §1º, da Lei Federal nº. 9.868/1999 ainda 

prevê a possibilidade de intervenção por manifestação escrita dos outros legitimados ativos no 

prazo de informações outorgado ao legitimado passivo378. O Supremo Tribunal Federal, em 

virtude do caráter eminentemente estatal do ato normativo impugnado na ação direta de 

inconstitucionalidade, assenta que não podem figurar no polo passivo do processo, entidades 

privadas379; sendo, por este motivo, proibida a intervenção de terceiros, nos termos do caput 

do artigo 7º, da Lei Federal nº. 9.868/1999380  e, mais especificamente, de assistência de 

quaisquer das partes, segundo artigo 169, §2º, do Regimento interno do Supremo Tribunal 

Federal381.  

É figura interventiva no processo o amicus curiae (artigo 7º, §2º, da Lei Federal nº. 

9.868/1999). Cuida-se do “amigo da corte”, entidade ou órgão que não é parte do processo, 

mas é admitido “a apresentar suas razões, por terem um interesse jurídico, econômico ou 

político no desfecho do julgamento” (BARROSO, 2012, p. 215)382. A participação do amicus 

curiae significa garantir a pluralidade da discussão constitucional e, por este motivo, é vista 

como um fator de legitimidade das decisões no controle de constitucionalidade pelo Supremo 

                                                 
378 Segundo Gustavo Binenbojm (2010, p. 234): “com o art. 12-E, §1ª, acrescido pela Lei nº 12.063/09, resgata-

se expressamente tal possibilidade de intervenção dos demais legitimados, sem necessidade de admissão do 

relator, como ocorre com as hipóteses de intervenção de amicus curiae. Dessa forma é louvável a previsão 

contida no novo dispositivo, que completa a lacuna antes presente no art. 7º, §1º, da Lei nº 9.868/99. É de se ver 

ainda que tais legitimados devem poder realizar sustentação oral e eventualmente interpor os recursos cabíveis. 

Interpretação diversa serviria de incentivo à propositura de ação paralela, com o mesmo objeto, o que trairia 

grandes prejuízos à celeridade e à economia processual”.  
379 STF, AgRgADIn nº, 1.254/RJ, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 19 set. 1997 
380 A formação deste critério no Supremo Tribunal Federal ocorreu na Representação nº 1.155, relator: Ministro 

Soares Munoz, J. 13 out. 1983. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que “os terceiros, embora 

requeiram admissão como assistentes, não pretendem assistir o procurador-geral, mas a ele se opor, pugnando 

por outra interpretação da lei em tese, o que equivale a uma segunda representação, oferecida por quem não tem 

legitimidade para propô-la.”.  
381 “O art. 7º da Lei nº 9.868/99 veda genericamente, no seu caput, a intervenção de terceiros no processo de 

ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se de mais uma decorrência da objetividade do processo em questão: 

não havendo um direito subjetivo ou pretensão concreta deduzida pelo autor e resistida pelos réus, não pode 

haver um interesse jurídico a ensejar a intervenção de um terceiro na relação na relação processual”. 

(BINENBOIM, 2010).    
382 O amicus curiae é figura originária do direito norte-americano. Segundo Luís Roberto Barroso (2012, p. 215), 

a atuação do amicus curiae “é mais comum em casos apreciados pela Suprema Corte, normalmente aqueles 

envolvendo liberdades públicas, como o fim da segregação racial em escolas, discriminações no emprego e 

aborto. Salvo no caso da União e dos Estados, a participação como amicus curiae depende da concordância de 

ambas as partes, admitindo o suprimento judicial se negada. Por vezes, a Suprema Corte, de ofício, solicita a 

manifestação de alguma entidade pública ou privada”.  
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Tribunal Federal (BINENBOJM, 2010)383. O amicus curae não possui direito subjetivo para 

participar no processo, sendo sua admissão de discricionariedade do relator da ação384. Para 

tanto, a decisão que o admite deve ser fundamentada pelo binômio: relevância da matéria em 

discussão e representatividade do órgão ou entidade postulante 385  - trata-se de decisão 

irrecorrível. O amicus curiae manifesta-se através de petição ou memorial e através de 

sustentação oral nas sessões de julgamento386; no entanto, não possuem, segundo o Supremo 

Tribunal Federal, o direito de recorrer de decisões 387 . No tocante à oportunidade de 

manifestação, após modificação de sua jurisprudência 388 , o Supremo Tribunal permite o 

ingresso no processo do amicus curiae até a remessa dos autos à Mesa para julgamento389. O 

Supremo Tribunal Federal admite a participação do amicus curiae no procedimento da ação 

declaratória de constitucionalidade390 – embora, a positivação da participação foi vetada pela 

Presidência da República (artigo 18, §2º, da Lei Federal nº. 9.868/1999). Nesta hipótese, é 

admitida a participação no prazo de pronunciamento do Procurador-Geral da República 

(MENDES, 2012). De igual modo, é permitida a participação do amicus curiae no 

procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (artigo 12-E, da Lei 

Federal nº. 9.868/1999).   

O Advogado-Geral da União participa no processo da ação direita de 

inconstitucionalidade, nos 15 dias posteriores à manifestação do órgão ou autoridade que 

produziu o ato normativo (artigo 103, §3º, da Constituição e artigo 8º, da Lei Federal nº. 

                                                 
383 STF, ADInMC 2.130/SC, relator: Ministro Celso de Mell, DJ. 14 jan. 2001. 
384 Em postura crítica à forma pela qual o Supremo Tribunal Federal admite a participação do amicus curiae, 

Aline Lisbôa (2013, p. 143) destaca que: “O Supremo Tribunal Federal interpretou a expressão ‘a critério do 

relator’ como uma autorização legal que o permitisse escolher deliberadamente os atores sociais com permissão 

para participar do controle de constitucionalidade”. E, para tanto, “uma leitura que privatiza o instituto do 

amicus curiae, transformando-o em uma via a ser utilizada exclusivamente pelos ‘amigos da corte’ e em que a 

seleção promovida pelo Tribunal aproxima-se da arbitrariedade não pode ser considerada democrática. Trata-se 

de uma leitura restritiva do conceito de participação social. Essa implementação do amicus curiae não se presta a 

promover o pluralismo e a legitimar as decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme defendido em várias 

decisões. Receber os pontos de vista da sociedade de forma seccionada, eventual e opaca não efetiva uma 

participação social”.  
385  Desta feita, Gustavo Binenbojm (2010, p. 164), para quem: “na análise do binômio relevância-

representatividade, deverá o relator levar em conta a magnitude dos efeitos da decisão a ser proferida nos setores 

diretamente afetados ou para a sociedade com um todo, bem como se o órgão ou entidade postulante congrega 

dentre seus afiliados porção significativa (quantitativa ou qualitativamente) dos membros do(s) grupo(s) 

social(is) afetados (s)”.  
386 STF, ADIn nº. 2.777/SP, relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJ. Cuida-se de posição modificada (STF, 

ADInMC nº. 2.223/DF, relator: Ministro Maurício Corrêa, DJ. 10 out. 2002). 
387 STF, ADInED nº. 2.591, relator: Ministro Eros Grau, DJ. 13 abr. 2007. 
388 Anteriormente, o Supremo Tribunal Federal somente admitia a intervenção do amicus curiae dentro do prazo 

das informações prestadas pela autoridade ou órgão responsável pela expedição do ato normativo (STF, ADIn nº. 

2.238/DF, relator: Ministro Ilmar Galvão, DJ. 09 ago. 2007).  
389 STF, ADInAgRg nº. 4.071/DF, relator: Ministro Menezes Direito, DJ. 15 out. 2009. 
390 STF, ADC nº. 14, relator: Ministra Ellen Gracie, DJ. 03 fev. 2009. 
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9.868/1999)391. Em geral, o Advogado-Geral da União atua como curador da presunção de 

constitucionalidade da norma392, não ostentando posição processual contrária ao ato estatal, 

independente da natureza do ato normativo (se federal ou se estadual)393394. Neste múnus, o 

Advogado-Geral da União deverá no procedimento de ação direita de inconstitucionalidade, 

defender em argumentos a validade da lei395; e por este motivo, o Supremo Tribunal Federal 

assentou que não haveria contradição da função do artigo 103, §3º, da Constituição e o 

exercício funcional do artigo 131, da Constituição396. Entretanto, a defesa da validade da lei 

na ação direta de inconstitucionalidade é temperada pelo Supremo Tribunal Federal, que 

entende que quando a Corte já se manifestou sobre a inconstitucionalidade da norma, não 

cabe ao Advogado-Geral da União defender a tese jurídica de constitucionalidade da 

norma397, sob pena de se “admitir a existência de um Advogado da Inconstitucionalidade” 

(MENDES, 2012, p. 247). Esta posição, assim, realiza viabilizar a máxima eficácia da 

Constituição e, segundo Gilmar Ferreira Mendes (2012), a participação do Advogado-Geral 

da União, transforma-se em um simples direito de manifestação398. Na ação declaratória de 

constitucionalidade, entretanto, não há previsão para a participação do Advogado-Geral da 

                                                 
391 Acaso haja requerimento de medida cautelar, o Advogado-Geral da União deverá se manifestar em três dias 

(artigo 10, §1º, da Lei Federal nº. 9.868/1999).  
392 Para Gustavo Binenbojm (2010, p. 173), é questionável o mister o Advogado-Geral da União na defesa da lei, 

somente pela interpretação literal do artigo 103, §3º, da Lei Federal nº. 9.868/1999, posto que: “a finalidade da 

previsão de um curador da presunção da constitucionalidade das leis é proporcionar um embate de ideias e 

perspectivas no processo objetivo de modo a oferecer ao Supremo Tribunal Federal o maior número de 

argumentos disponíveis para a questão constitucional seja analisada por todos os ângulos”.  
393 STF, ADIn nº. 1.434/SP, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 29 ago. 1996. 
394 Isto porque, para Gustavo Binenbojm (2010, p. 173-175), “não se pode olvidar, porém, que a Advogacia-

Geral da União possui estrutura hierarquizada e conexão indissociável com a defesa dos interesses das 

instituições federais, notadamente suas competências (art. 131, CF). Assim, quando a lei ou ato questionado em 

sede de ADIN conflitar com interesses institucionais da União, ter-se-ia uma posição extremamente delicada 

para o AGU, o qual teria de optar entre a defesa dos interesses da União, em cumprimento ao disposto no art. 

131 da Constituição, ou o exercício o múnus que lhe foi conferido pelo §3º do art. 103 nos processos objetivos 

de inconstitucionalidade. Neste contexto, não há como fugir dos fatos: em numerosos casos o AGU efetivamente 

sustentou a inconstitucionalidade da norma impugnada, a despeito da previsão do art. 103, §3º, da Constituição. 

Isso demonstra, de forma clara, como a interpretação literal é vetusta e incompatível com a realidade. Mais além. 

Pode-se dizer ainda que a intervenção inexoravelmente vinculada do AGU em tais circunstâncias não é sequer 

desejável. O seu aporte argumentativo não contribuiria para robustecer a contraposição de ideias, mas sim para 

mascarar os reais intentos da instituição que integra, gerando problemas do ponto de vista da previsibilidade, da 

coerência e da atuação dos Poderes Públicos”.  
395 STF, ADIn nº. 614/MA, relator: Ministro Ilmar Galvão, DJ. 14 out. 1992. 
396 STF, ADInMC nº. 1.254/RJ, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 19 set. 1997. 
397  “O munus a que se refere o imperativo constitucional (CF, art. 103, §3º) deve ser entendido com 

temperamentos. O Advogado-Geral da União não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta Corte já 

fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade” (STF, ADIn 1.616/PE, relator: Ministro Maurício Corrêa, 

DJ. 24 ago. 2001).  
398 “Em havendo decisão da Corte Constitucional sobre a matéria, impõe-se ao Advogado-Geral da União, no 

cumprimento de seu dever de fidelidade à Constituição (como órgão constitucional que é), a divulgação de 

informação relativas à jurisprudência constitucional sobre a matéria e a atuação apta a viabilizar a máxima 

eficácia da ordem constitucional – e, em especial, a realização da missão da jurisdição constitucional” 

(MENDES, 2012, p. 247).  
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União399; ao passo que na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, há previsão de 

participação, que, no entanto, não é obrigatória (artigo 12-E, §3º, da Lei Federal nº. 

9.868/1999). Destaca Luís Roberto Barroso (2012) que a participação do Advogado-Geral da 

União neste último caso, depende do tipo de omissão normativa: se total, é dispensável a 

participação do Advogado-Geral da União, pois inexistiria ato normativo, sendo somente 

admitida a participação, caso a omissão total seja do Poder executivo; ao passo que, sendo a 

omissão parcial, existindo ato normativo deficiente ou insuficiente, o Advogado-Geral da 

União deverá participar da discussão constitucional.  

O Procurador-Geral da República, ainda atua no procedimento da ação direita de 

inconstitucionalidade (artigo 103, §1º, da Constituição e artigo 8º, da Lei Federal nº. 

9.868/1999) e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (artigo 19, da Lei Federal 

nº. 9.868/1999) como custos legis, não obstante propositura da ação, no prazo de 15 dias, após 

15 dias da manifestação do órgão ou autoridade criadora do ato normativo400. Na ação direta 

de inconstitucionalidade, assinala Paulo Hamilton Siqueira Júnior (2012) que a independência 

funcional do Ministério Público (artigo 127, §1º, da Constituição) justifica que o Procurador-

Geral da República, ainda que autor da ação, poderá manifestar-se pela improcedência, na 

qualidade de custos legis, ao final 401 . E, quando não propõe a ação declaratória de 

constitucionalidade (artigo 12-E, §3º, da Lei Federal nº. 9.868/1999), atua o Procurador-Geral 

da República como fiscal da lei402.  

 

 

 

 

 

                                                 
399 Segundo Zeno Veloso (2000, p. 290), “a nosso ver, não há necessidade de ser citado o Advogado-Geral da 

União. A participação deste é requerida, nas ações diretas de inconstitucionalidade (CF, art. 103, §3º), e isto 

porque, diante de um ataque ao preceito, atuará como curador da presunção da constitucionalidade da norma 

discutida. Tratando-se de ação declaratória de constitucionalidade, a presunção da legitimidade da norma é que 

se objetiva ratificar e confirmar”. Também neste sentido, Clèmerson Merlin Clève (2000) e Alexandre Sormani 

(2000).  
400 Acaso haja requerimento de medida cautelar, o Procurador-Geral da República deverá se manifestar em três 

dias (artigo 10, §1º, da Lei Federal nº. 9.868/1999). 
401  Assim, Paulo Hamilton Siqueira Júnior (2012, p. 236) argumenta que: “sob a égide do novo texto 

constitucional, o Procurador-Geral da República só deverá ingressar com ação direta de inconstitucionalidade se 

convencido do vício legal ou normativo. Entretanto, não está vinculado ao final da ação a emitir parecer pela 

procedência da ação, sendo que, mesmo na qualidade de autor, sempre funcionará como custos legis”. Neste 

sentindo, STF, ADInQO nº. 97/RO, relator: Ministro Moreira Alves, DJ. 30 mar. 1990. 
402 “Ao Procurador-Geral da República, por sua vez, é assegurada manifestações nas ações em que não tenha 

figurado como autor (art. 12-E, §3º), como forma de evitar uma nova manifestação, desnecessária em face da 

economia processual” (BINENBOJM, 2010, p. 235) 
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5 DO COMPROMISSO COM A PROTEÇÃO DE MINORIAS E A ATUAÇÃO 

DO LEGITIMADO ATIVO 

 

 

No capítulo anterior, foi possível verificar a expectativa normativa de atuação do 

legitimado ativo no controle abstrato de constitucionalidade (ADI, ADC e ADO). Através do 

levantamento normativo de prescrições legais e entendimentos jurisprudenciais do Supremo 

Tribunal Federal, a presente dissertação descreveu juridicamente o canal de acesso ao 

controle abstrato de constitucionalidade brasileiro. Ainda no capítulo três da presente 

dissertação, foi exposta a problemática da luta por reconhecimento e a exigência legítima de 

atuação do Estado democrático de direito. É comum em uma sociedade complexa a luta por 

reconhecimento de identidade e pretensões jurídicas entre atores e grupos sociais. Cuida-se de 

reinvindicações que envolvem relações sociais e de poder. Por meio de discursos inacabados 

de exclusão/inclusão e de um alto grau de sentimentos morais, o grupo social (e o ator social) 

constrói uma imagem própria e a imagem do outro. De certo, estes discursos carregados de 

sentimentos (desde a exaltação até o desprezo, passando pela dominação) precisam ser 

balizados e tomados em consideração pelo Estado democrático de direito; deve-se, claro, 

compreender os elementos simbólicos que estão em jogo nas demandas de reconhecimento, 

para assim, imprimir discursos racionais que incorporem as reinvindicações dos grupos 

sociais, a necessidade (ou não) de reconhecimento de inconstitucionalidade de normas de 

igualdade - normas que devem distinguir sujeitos por critérios racionais.   

Evidentemente que o debate da questão de reconhecimento deve ser realizado pelo 

Estado por meio de discursos racionais. Deve ser evitado um discurso baseado em 

sentimentos morais, sob pena de conversão do Estado democrático, em um Estado Ético, de 

matriz comunitária. Neste contexto, enquanto órgão supremo da defesa da Constituição 

brasileira, e como tal, do Estado democrático de direito do Brasil, é de se exigir do Supremo 

Tribunal Federal uma forma legítima de jurisdição; cuja atuação deva tutelar procedimentos 

que permitam o exercício da defesa da Constituição pelos cidadãos.  

A questão identitária, de luta por reconhecimento, é encaminhada ao Supremo 

Tribunal Federal por meio do legitimado ativo. O cidadão individualmente ou o grupo social 

não possuem legitimidade para iniciar o debate constitucional no controle abstrato. Cuida-se, 

pois, de um procedimento de difícil acesso. O grupo social deve encaminhar a pretensão ao 

legitimado ativo para que este, convencido da inconstitucionalidade/constitucionalidade, 

inaugure o processo objetivo. É preciso refletir sobre a relação do grupo social e do 
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legitimado ativo; examinar se a negativa do legitimado ativo em propor as demandas retrata 

um atentado à dignidade do grupo social. É sabido que inexiste legislação sobre a questão, 

sendo apenas comum a recomendação de representação da demanda do cidadão ou do grupo 

social à Procuradoria-Geral da República, no exercício do direito fundamental de petição.  

A questão não é de todo simples; não se trata de um mero impedimento ao controle 

abstrato de constitucionalidade ou a aplicação direta do direito fundamental de acesso à 

justiça constitucional. Isto, pois, para além da inexistência de regulação da relação entre o 

legitimado ativo e o grupo social (ou do cidadão); é preciso basilar que o controle abstrato de 

constitucionalidade é um exercício de defesa constitucional excepcional, por questionar a 

validade da lei em tese403. Trata-se, portanto, de um processo traumático que poderá resultar 

na retirada de ato normativo elaborada por órgãos de representação popular, para cuja 

discussão e formação da decisão, se requerem argumentos racionais e relevantes, de modo a 

proporcionar as bases de convencimentos de toda a sociedade brasileira404 – pois, verifica-se 

como requisito do controle de constitucionalidade no processo democrático, o dever de 

publicidade do acórdão do Supremo Tribunal Federal405.  

Ademais, para além desta questão, fundamentada na separação de poderes do Estado; 

a própria noção complexa de lutas por reconhecimento disfarça ou deturpa a qualificação de 

reivindicações de grupos sociais, como reinvindicações de minorias ou de negativa de 

participação no processo de formação das leis. Por este motivo, restou constatado dois tipos 

                                                 
403 STF, AR nº. 878SP, relator: Ministro Rafael Mayer, DJ. 6 jun. 1980. Em voto, o Ministro Moreira Alves 

assentou que: “a meu ver, a ação direta de declaração de inconstitucionalidade é um meio de controle político da 

Constituição, que é deferido, em caráter excepcionalíssimo, a esta Suprema Corte”. Por este motivo, “por ser ela 

instrumento de controle político da constitucionalidade da lei em tese, e não estritamente meio de prestação 

jurisdicional, não se me afigura possível sujeita-la a ação rescisória prevista no Código de Processo Civil” 

(MENDES, 2004, p. 144)   
404  Isto porque, consoante Ricardo Tinoco de Góes (2013, p.251), “há uma inevitável relação entre a 

fundamentação das decisões judiciais e a dimensão política que a Jurisdição assume num Estado Democrático. 

Nesse orbe, vale dizer, a fundamentação deve refletir não só as raízes com as quais democraticamente a 

Jurisdição conclui pelo acolhimento ou não da pretensão que se lhe foi endereçada, mas principalmente, deve 

espelhar a contribuição discursiva, que todos os interessados puderam exercer para a formação daquele mesmo 

convencimento. Definitivamente, numa democracia radical e autêntica, a Jurisdição não é só convencida. Ela 

também convence. Ou ainda: deve inserir-se num universo discursivo no qual a decisão, mesmo que 

formalmente conformada ao propósito de encerrar uma dada controvérsia, substancialmente adquire o perfil de 

mais um proferimento do próprio discurso. Ela se vaza no sentido dialógico que a pragmática universal encampa, 

contendo elementos de argumentação persuasiva que se dirigem não só a justificar, como dito, formalmente, as 

conclusões a que chegou, mas a levar aos que com ela interagiram numa dimensão prévia de discussão, a 

informação deontológica que parte do texto constitucional e que aterrissa sobre a realidade estabelecida no 

processo. Neste sentido, o ato decisório assume a pretensão de convencer o auditório universal, no sentido de 

Perelman com o detalhe de que parcela desse mesmo auditório participou, construtivamente, do debate 

valorativo que precedeu, enquanto etapa discursiva, a tomada de posição pelo órgão jurisdicional”. 
405 Neste sentido, Teori Albino Zavascki (2012, p. 16), “o STF ocupa, assim, a posição mais importante do 

sistema de tutela de constitucionalidade dos comportamentos. Suas decisões, ora julgando situações concretas, 

ora apreciando a legitimidade em abstrato de normas jurídicas, ostentam a força da autoridade que detém, por 

vontade do constituinte, a palavra definitiva em matéria de interpretação e aplicação das normas 

constitucionais”. 
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de problemas relacionados à reinvindicação ético-jurídica de grupos sociais, apta a assumir a 

tutela de minorias, no debate de controle de constitucionalidade abstrato: i. o primeiro, 

relacionado à propositura do controle abstrato para mera exaltação ou apologia de identidades 

que reivindicam hegemonia sobre grupos sociais excluídos ou por demandas de grupos sociais 

que reivindicam posições culturais majoritárias e fundamentalistas realizadas; ii. o segundo, 

relacionado à negativa injustificada de propositura do controle abstrato, notadamente por 

entidades estatais, em que claramente se reivindica a inconstitucionalidade de norma ou 

situação discriminatória. Desta forma, procura-se neste momento, responder à problemática 

da presente dissertação que reside no contexto de acesso pelos atores sociais à discussão das 

lutas por reconhecimento na Justiça constitucional, a partir da justifica teórica 

procedimentalista de Habermas.  

Diante de tudo que foi exposto nos capítulos anteriores, será possível responder no 

presente capítulo, duas questões basilares: i. é possível exigir do legitimado ativo uma atuação 

criteriosa antes de inaugurar o controle abstrato de constitucionalidade? Intenta-se responder a 

exigência ou não de racionalidade da atuação do legitimado ativo, para cuja consequência 

resulta na medida de conformação do legitimado ativo: se é um canal aberto para toda e 

qualquer demanda de reconhecimento ou se é um canal fechado para algumas demandas; ii. 

respondida a primeira questão, é preciso ainda auferir: qual o critério legítimo de atuação do 

legitimado ativo que atenda a uma realização legítima da Jurisdição constitucional no 

contexto de lutas por reconhecimento? 

Isto porque, as respostas a estas questões, coerente com uma visão procedimentalista 

de Jurisdição constitucional, objetiva evitar, nas lutas por reconhecimento no Estado 

democrático de direito, uma manifesta usurpação do rol de legitimados por grupos sociais ou 

uma recusa injustificada ao acesso inaugural do controle abstrato de constitucionalidade. 

   

5.1 DA ATUAÇÃO DO LEGITIMADO ATIVO E A VISÃO PROCEDIMENTAL DE 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL  

 

No presente subcapítulo, será respondida a primeira questão, consistente na exigência 

de racionalidade da atuação de legitimado ativo. Para fins de fundamentação, será preciso 

recuperar as assertivas de legitimidade da Jurisdição constitucional adotada pela presente 

dissertação, de viés procedimentalista.  

Pois bem, foi justificado, a partir da teoria do discurso de Habermas, que a Jurisdição 

constitucional alcança legitimidade na medida que faz prevalecer no processo de formação 
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das normas gerais e abstratas, o controle sobre o procedimento democrático e o tratamento 

igualitário de minorias. É que, na proposta procedimentalista de Habermas, cabe à Jurisdição 

constitucional o dever de proteger o sistema de direito de modo a permitir o exercício da 

autonomia pública e privada dos cidadãos. Para tanto, é função da Jurisdição constitucional 

examinar no conteúdo das normas no contexto dos pressupostos comunicativos e condições 

procedimentais do processo de legislação democrática; averiguando a racionalidade dos 

processos de comunicação inscritos no discurso de fundamentação da norma, corrigindo o 

processo democrático de eventuais irracionalidades da lei promulgada de modo a tutelar o 

procedimento democrático (notadamente, as restrições e inibições ao debate político) e o 

tratamento igualitário (participação de grupos desprivilegiados na formação dos critérios 

normativos). Isto porque, vale para Habermas a máxima: a legitimidade democrática do 

sistema de direitos é somente alcançada quando os destinatários do direito se compreendem 

como autores do direito. Para a realização desta máxima, o direito em Habermas, é 

reconstruído a partir da teoria do discurso. A teoria do discurso voltada para o direito deve 

garantir a tomada de posição livre de coação pelos atores sociais e grupos socais nos 

procedimentos de decisão política. O princípio do discurso ainda informa aos discursos 

racionais do direito a necessidade de: i. garantir a igualdade de status entre os participantes; ii. 

proteger o livre movimento de temas e contribuições; iii. exigir que todo sujeito seja afetado 

pela decisão possa concordar com ela antes que esta seja considerada válida; iv. exigir que as 

decisões sejam realizadas com base no melhor argumento406.  

É neste contexto que se impõe, para fins de legitimidade do Estado democrático de 

direito no exercício da Jurisdição constitucional, a racionalidade comunicativa do debate 

abstrato de constitucionalidade realizado no Supremo Tribunal Federal 407 , por todos os 

participantes do processo objetivo. O reconhecimento da situação de inconstitucionalidade 

                                                 
406 Neste contexto, Ricardo Tinoco de Góes (2013, p. 224) destaca que o caminho a ser realizado para um ideal 

da decisão judicial no contexto das teorias sobre a deliberação democrática, no pano de fundo da teoria de 

Habermas, é seguir o seguinte paradigma: “a) autonomista, no sentido de ter por respeitada a co-originalidade 

das autonomias privada e pública dos cidadãos; b) inclusivo, porque aberto a todos os interessados, 

indistintamente; c) participativo, porque tomas as contribuições pessoais de cada um segundo uma visão 

igualitária e simétrica de participação; d) procedimental-discursivo, porque voltado a atuar procedimentalmente 

perante as instâncias decisórias da Jurisdição do Estado e segundo o modelo liguístico-pragmático para a 

formação de consenso; e e) argumentativo, porque no procedimento discursivo a envolver todos os interessados 

e a Jurisdição valerá, pela proporcionalidade, a formação de uma regra de argumentação construída pela força do 

melhor argumento”.  
407 Isto porque “o aspecto da legitimidade só pode ser desenvolvido adequadamente com base no conceito de 

autonomia e de democracia, com base na possibilidade de que os destinatários das normas do direito se vejam 

também como autores dessas normas, conforme certos procedimentos discursivos presentes nos âmbitos da 

legislação assim como da esfera pública em geral. Nessa medida, o direito se liga internamente à capacidade 

integradora da ação comunicativa, ao mesmo tempo em que a exonera até certo ponto da realização fática de 

processos de coordenação da ação” (REPA, 2008, p. 64).  
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(do ato normativo ou da omissão constitucional), da tese jurídica crucial para a análise da 

constitucionalidade/inconstitucionalidade, deve ser mediada pelo melhor argumento. E, vez o 

processo de participação e decisão no controle abstrato de constitucionalidade mediado pelo 

melhor argumento, é possível realizar consensos408 e auferir processos de emancipação social. 

Neste sentido, é preciso exigir que o legitimado ativo, na propositura do controle abstrato de 

constitucionalidade, apresente a questão de constitucionalidade na busca do melhor 

argumento e cooperando ativamente e intersubjetivamente para a produção da tese jurídica na 

questão. E por este motivo, deve-se exigir que o legitimado ativo esclareça os elementos que 

estão em jogo para o grupo social representado na luta por reconhecimento: os elementos 

éticos, simbólicos e referenciais – cabe, nos termos da teoria do discurso de Habermas, o 

legitimado ativo adentrar e explicitar os elementos do mundo da vida, particular à visão do 

grupo social.  

A defesa do melhor argumento no exercício do rompimento da inércia jurisdicional 

pelo legitimado ativo do controle abstrato de constitucionalidade fundamenta uma integração 

social comunicativa. Desta forma, a exigência de racionalidade comunicativa impõe 

interpretar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na seguinte linha: é que, embora os 

Ministros do Tribunal não estejam vinculados aos fundamentais jurídicos deduzidos na 

petição inicial do legitimado ativo, podendo apreciar a afronta à Constituição pelo julgamento 

de dispositivos normativos não suscitados ou suscitados de forma errônea409, o legitimado 

ativo não pode desincumbir do dever processual de fundamentar adequadamente a pretensão 

de inconstitucionalidade410, sob pena de não conhecimento da ação. Não se pode admitir uma 

impugnação ausente do contexto da participação dos atingidos pela norma, notadamente em 

questões de lutas por reconhecimento.  

Neste diapasão, é preciso analisar a medida de abertura do legitimado ativo, enquanto 

canal de participação, veículo oficial para verbalizar no controle abstrato as pretensões de 

grupos sociais em contextos de luta por reconhecimento: é dever do legitimado ativo 

permanecer de todo aberto, veiculando toda e qualquer pretensão jurídica de 

inconstitucionalidade/constitucionalidade de representados. Pois bem, anterior à Constituição 

de 1988, o acesso ao debate de constitucionalidade abstrato das leis era bastante exíguo; 

                                                 
408  “O consenso não se realiza quando o ouvinte reconhece a verdade de uma afirmação, mas duvida da 

sinceridade do falante ou da adequação normativa de sua manifestação; da mesma maneiras, não surge consenso 

quando o ouvinte concorda com a validade normativa de uma ordem, mas duvida da existência das condições 

objetivas de seu cumprimento ou desconfia da sinceridade da manifestação da vontade respectiva; igualmente, 

quando acredita na sinceridade do agente, mas considera sua assertiva falsa ou a sua prescrição invalida” 

(NEVES, 2006, p. 72-73).  
409 STF, ADIn nº. 3.045/DF, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 01 jun. 2007; 
410 Em decisão monocrática: STF, ADIn nº. 514, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 28 mar. 2008. 
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restrita à figura do Procurador-Geral da República. Diante de tamanha restrição, foi realizada 

uma prática de encaminhamento flexível da questão de inconstitucionalidade, fundamentada 

na natureza vinculada da apresentação de representação (constatação desenvolvida no capítulo 

4.3). Com a Constituição de 1988, o rol de legitimidade ativa foi ampliado; aumentada a tal 

ponto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a estabelecer diversas 

restrições de acesso, notadamente de entidades representativas da sociedade civil, como as 

entidades de classe de âmbito nacional411. No entanto, o rol de legitimados ativo continuou 

taxativo412.  

Neste contexto, o Projeto de lei nº. 17/1999, aprovado pelo Congresso Nacional, que 

dispunha sobre o procedimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

previa no inciso segundo do artigo 2º, a legitimidade ativa de qualquer pessoa lesada ou 

ameaçada por ato do Poder Público. Facultava ainda, a representação do legitimado do artigo 

segundo, inciso segundo, da questão ao Procurador-Geral da República; que da negativa de 

propor a arguição, responderia por representação instaurada no Supremo Tribunal Federal, 

para auferir a responsabilidade pela recusa do acesso. Tais dispositivos foram vetados pela 

Presidência da República413 na positivação da Lei Federal nº. 9.882/1999, que entendeu que a 

legitimidade ativa para o indivíduo (que resultaria em um canal completamente aberto para a 

                                                 
411 Desta feita, “embora seja certo que a outorga do direito de propositura a um único órgão acaba por restringir a 

possibilidade de impugnação de atos normativos, tal como já verificado entre nós, não se pode negar que a 

ampliação desmensurada desse direito acabar por provocar um excesso de trabalho sem maior proveito para a 

ordem e a segurança jurídica” (MENDES, 2007, p. 177). 
412 “A Constituição Federal, ao indicar os órgãos, entidades e agentes ativamente legitimados para o exercício da 

ação direita de inconstitucionalidade, fê-lo em rol taxativo em seu art. 103, consubstanciador de hipóteses 

definidas em numerus clausus” (STF, PET nº. 640/RJ, relator: Ministro Celso de Mello).   
413 Segundo as razões do veto ao inciso segundo do artigo segundo da Lei Federal nº. 9.882/1999: “A disposição 

insere um mecanismo de acesso direto, irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal sob a alegação de 

descumprimento de preceito fundamental por "qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público". A 

admissão de um acesso individual e irrestrito é incompatível com o controle concentrado de legitimidade dos 

atos estatais – modalidade em que se insere o instituto regulado pelo projeto de lei sob exame. A inexistência de 

qualquer requisito específico a ser ostentado pelo proponente da argüição e a generalidade do objeto da 

impugnação fazem presumir a elevação excessiva do número de feitos a reclamar apreciação pelo Supremo 

Tribunal Federal, sem a correlata exigência de relevância social e consistência jurídica das argüições propostas. 

Dúvida não há de que a viabilidade funcional do Supremo Tribunal Federal consubstancia um objetivo ou 

princípio implícito da ordem constitucional, para cuja máxima eficácia devem zelar os demais poderes e as 

normas infraconstitucionais. De resto, o amplo rol de entes legitimados para a promoção do controle abstrato de 

normas inscrito no art. 103 da Constituição Federal assegura a veiculação e a seleção qualificada das questões 

constitucionais de maior relevância e consistência, atuando como verdadeiros agentes de representação social e 

de assistência à cidadania. Cabe igualmente ao Procurador-Geral da República, em sua função precípua de 

Advogado da Constituição, a formalização das questões constitucionais carentes de decisão e socialmente 

relevantes. Afigura-se correto supor, portanto, que a existência de uma pluralidade de entes social e 

juridicamente legitimados para a promoção de controle de constitucionalidade – sem prejuízo do acesso 

individual ao controle difuso – torna desnecessário e pouco eficiente admitir-se o excesso de feitos a processar e 

julgar certamente decorrentes de um acesso irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal. Na medida em 

que se multiplicam os feitos a examinar sem que se assegure sua relevância e transcendência social, o 

comprometimento adicional da capacidade funcional do Supremo Tribunal Federal constitui inequívoca ofensa 

ao interesse público. Impõe-se, portanto, seja vetada a disposição em comento”.  
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sociedade, na propositura do controle abstrato) seria contrária ao sistema de controle 

concentrado de constitucionalidade, pois banalizaria o debate da questão constitucional e o 

tornaria pouco eficiente - dado o exponencial aumento de potenciais de propositura. O veto à 

legitimidade de acesso do artigo 2º da Lei Federal nº. 9.882/1999 representou para a doutrina 

de processo constitucional um retrocesso à abertura do controle concentrado de 

constitucionalidade414. Diante do veto, o Supremo Tribunal Federal inclinou por restringir a 

propositura da ADPF aos legitimados ativo do artigo 103, da Constituição415; isto porque 

houveram manifestações da doutrina de direito processual constitucional que defenderam a 

tese jurídica de que a legitimação ativo por qualquer cidadãos restaria subsistido ao veto do 

artigo 2º, II, da Lei Federal nº. 9.882/1999, haja vista que a natureza e a intenção do instituto 

processual exigiria uma ação autônoma por qualquer interessado416.  

Neste contexto, a abertura do canal de participação por meio da propositura é refletida 

na adesão ao anseio de uma ação direta de inconstitucionalidade como uma actio popularis.417 

Cuida-se da outorga de legitimidade ativa para toda e qualquer cidadão para, por direito, 

requerer a inconstitucionalidade perante a Corte Constitucional, estando obrigada a se 

pronunciar sobre a validade da lei (KELSEN, 2013c)418. Nesta abertura extrema de canal de 

propositura do controle abstrato de constitucionalidade, argumenta Walber de Moura Angra 

(2008, p. 94) que a actio popularis deveria assumir o mesmo procedimento do procedimento 

legislativo de iniciativa popular “exigindo determinada representação, apoio por intermédio 

                                                 
414  Neste sentido, Lenio Luiz Streck (2013, p. 923-924): “Lamentavelmente, o instituto da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental perdeu parcela significativa de seu potencial de efetividade jurídica, 

em face do veto aposto ao inciso II do art. 2º da Lei n 9.882/1999, que estabelecia o direito de o cidadão intentar 

a ADPF junto ao Supremo Tribunal Federal, diretamente e sem intermediários. Não se pode olvidar que a ADPF, 

fruto do constituinte originário, teve o escopo de ser, desde o início, contrariamente à ação direta de 

inconstitucionalidade – que tem legitimidade restringida conforme o art. 103 e efeito erga omnes -, uma ação de 

cidadania à Suprema Corte o seu direito, quando este estiver sendo colocado em xeque por violação de algum 

preceito fundamental”.  
415 STF, ADPF nº. 11, Relator: Ministro Sydney Sanches, DJ. 6 fev. 2001.   
416 Para André Ramos Tavares (2001, p. 406), “pode-se afirmar que o veto aposto pelo Executivo, quanto à 

possibilidade de propositura da arguição por qualquer pessoa lesada ou ameaçada, não alcançou seu objetivo, na 

medida em que a natureza da arguição incidental exigia, independentemente da previsão legal expressa, um 

sistema que contemplasse autores diversos daqueles previstos para a ação autônoma de arguição”.  
417 Segundo Walber de Moura Angra (2008, p. 94), “o grande erro do legislador constituinte de 1988 foi o de não 

ter criado uma actio popularis para a defesa da supremacia constitucional e que ao mesmo tempo pudesse ajudar 

a popularizar o controle de constitucionalidade”.  De forma similar, Paulo Bonavides (2007, p. 308), para quem, 

“é óbvio que sistemas mais democráticos de controle de constitucionalidade podem perfeitamente abrir o 

controle por via de ação a todos os cidadãos, reconhecendo-lhes, portanto, o acesso direito aos tribunais ou às 

instâncias competentes para promover a anulação das leis inconstitucionais. O teor liberal dessa intervenção se 

reflete na possibilidade que tem o cidadão de expungir do ordenamento jurídico leis que importem infração a 

direitos individuais”.  
418 Para além, actio popularis, em estudo comparado das Constituições austríaca e norte-americana, Hans Kelsen 

(2013c) apresenta como outros métodos para movimentar e iniciar a julgamento da questão de 

constitucionalidade: i. o Promotor-Geral, para quem incumbia proteger a constituição, examinando todas as leis 

federais e estaduais e submente à Corte as de constitucionalidade duvidosa; e ii. a minoria do parlamento 

derrotada nas urnas, com fito de proteger as minorias.  
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de abaixo-assinados, para ser interpretada. Por outro lado, ela ajudaria a formar, mediante os 

debates públicos, certos consensos que contribuiria para o fortalecimento do controle de 

constitucionalidade”. Entretanto, Zeno Veloso (2000) é preciso quando alerta que se ao passo 

a legitimidade do Estado democrático de direito seria reforçada pela legitimação ativa de 

qualquer cidadão, o perigo prático para abertura total da propositura de controle abstrato de 

constitucionalidade é evidente, pois, haveria uma multiplicidade de ações. Diante disto, André 

Ramos Tavares (2001) fundamenta que a restrição da legitimidade ativa para o controle 

abstrato de constitucionalidade ocorre simplesmente por “motivos de conveniência política”.  

Não se pode concordar com este fundamento prático-político de conveniência política, 

na restrição normativa do canal de propositura para o controle abstrato de constitucionalidade. 

Isto, pois, se existe restrição de acesso à propositura, o fundamento de tamanha violação de 

participação direta (de protagonismo) decorre do benefício à racionalidade do debate 

constitucional da preparação das melhores razões de direito e do esclarecimento de fatos. O 

que deve-se evitar, pela abertura irrestrita de propositura, é a propositura de ações temerárias. 

Neste sentido, Hans Kelsen (2013b) é correto ao assinalar que na actio popularis, porque 

qualquer cidadão poderia requerer o exame obrigatório de leis e regulamentos pela jurisdição 

constitucional; se atenta para o perigo de ações temerárias e o congelamento das funções do 

tribunal. É preciso, pois, aparelhar instituições jurídicas para o discurso do direito voltado 

para o convencimento; e é certo que a mera abertura irrestrita não é elemento racionalizador 

do debate constitucional. O remédio para o acesso das questões por grupos sociais deve, pois, 

seguir critérios de exigência de uma performance argumentativa do legitimado, ainda que este 

represente pretensões de grupo social na abertura do debate constitucional.   

Por este motivo, a presente dissertação defende que as restrições ao acesso do controle 

abstrato de constitucionalidade, elaboradas pelo Supremo Tribunal Federal, somente são 

legítimas se existentes para aperfeiçoar o debate da constitucionalidade. Nesta medida, o 

canal de participação não deve ser fechado, e nem totalmente aberto; deve conter critérios e o 

legitimado ativo deve ser obrigado a apresentar elementos mínimos de racionalidade, para o 

exercício do direito de propositura. Isto é assim porque, como dito, inexiste legislação que 

regulamente a relação entre o legitimado ativo e o grupo social que almeja veicular sua 

pretensão de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Logo, é preciso dar contornos 

procedimentalistas à propositura.  

Neste contexto, é preciso sopesar que a propositura das ações para o exercício de 

controle abstrato de constitucionalidade é a realização de um interesse público de controle, de 

defesa da Constituição. O legitimado ativo atua em nome próprio mas por interesse da 
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coletividade de eliminar atos inconstitucionais. O interesse público no controle de 

constitucionalidade (evidenciado no exercício de propositura do Procurador-Geral da 

República na representação de inconstitucionalidade – capítulo 4.3) exige que o modo de 

propor a questão da constitucionalidade e do contexto fático que imputa obstrução ao 

procedimento de participação democrática ou de distorções de igualdade; seja criterioso. 

Neste termos, o Supremo Tribunal Federal aponta algumas mitigações ao acesso irrestrito e 

genérico: como a pertinência temática que otimiza o debate dos legitimados ativos 

Governadores de Estado e do Distrito Federal, as Mesas de Assembleia Legislativas e da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, voltado para a defesa e a harmonia do sistema 

federativo, na defesa da integridade da competência Estadual; ou a pertinência temática da 

confederação sindical ou da entidade de classe de âmbito nacional, apenas no tocante a exigir 

que a proposição represente a defesa de interesses sociais relevantes de categorias econômicas 

ou profissionais (e não, tal qual afirma Gilmar Ferreira Mendes (2012), a proteção de um 

interesse jurídico específico constante em finalidades estatutárias). Neste sentido, é possível 

afirmar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, neste ponto, deve assegurar um 

compromisso com uma representatividade adequada.  

A racionalidade comunicativa no debate da constitucionalidade no controle abstrato de 

constitucionalidade ocorre, inclusive, para quando o Supremo Tribunal Federal dispensa o 

Advogado-Geral da União, na ação direta de inconstitucionalidade, de defender a 

constitucionalidade de norma, em virtude da segurança jurídica dos procedentes de 

inconstitucionalidade do Tribunal. Ou quando, exige do Procurador-Geral da República 

atuação como custos legis, não obstante propositura: ou seja, a nova manifestação não é como 

parte, convencida da inconstitucionalidade; mas é manifestação sob a ótima de harmonizador 

do sistema jurídico, para fins de fomentar a certeza do convencimento do Supremo Tribunal 

Federal da questão de constitucionalidade.    

Neste contexto, o artigo 3º da Lei Federal nº. 9.868/1999 determina que a petição 

inicial da ação direta de inconstitucionalidade deverá indicar o dispositivo da lei ou do ato 

normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das 

impugnações; determina ainda o dever de designar o pedido, com suas especificações. O 

pedido de inconstitucionalidade do ato normativo (artigo 3º, II, da Lei Federal nº. 

9.868/1999)419, abrange desde um juízo definitivo de inconstitucionalidade, até um juízo 

                                                 
419 Cuida-se da positivação na ação direta de inconstitucionalidade do princípio do pedido. Gilmar Ferreira 

Mendes (2012, p. 227) destaca que “tal princípio é essencial para a jurisdição constitucional, uma vez que dele 

depende, em determinada medida, a qualificação do órgão decisório como um tribunal. A forma jurídicial 
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provisório sobre o tema. É o legitimado ativo quem pugna pela cautelaridade. Demais disto, 

com a especificação do pedido, o Supremo Tribunal Federal exige que o legitimado ativo 

delimite de forma precisa o objeto da ação direta de inconstitucionalidade, impugnando a 

totalidade da cadeia normativa supostamente inconstitucional, inclusive as normas revogadas 

pela vigência da norma impugnada, dado o efeito repristinatório da declaração de 

inconstitucionalidade420421422. Ainda neste diapasão, o inciso I, do artigo 3º, da Lei Federal nº. 

9.868/1999 impõe ao legitimado ativo o dever de discriminar a impugnação do ato normativo, 

relacionando-a com um fundamento jurídico.  

Neste contexto, a despeito da obrigação, o Supremo Tribunal Federal possui 

jurisprudência no sentido de que a causa de pedir (definida no artigo 3º, I, da Lei Federal nº. 

9.868/1999) é aberta423. Segundo Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi (2013), o sentido de 

“causa de pedir aberta” indica para o Supremo Tribunal Federal duas situações distintas: i. da 

decisão que indefere a ação direta de inconstitucionalidade tem um efeito positivo, a rejeição 

do pedido de inconstitucionalidade do legitimado ativo também declara a constitucionalidade 

do ato normativo; ii. do conhecimento de outros fundamentos jurídicos além dos apresentados 

pelo legitimado ativo. Assim é que, “a cognição do Tribunal em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade é ampla. O plenário não fica adstrito aos fundamentos e dispositivos 

constitucionais trazidos na petição inicial, realizando o cotejo da norma impugnada com todo 

o texto constitucional”424 . Em outras palavras, a “causa de pedir aberta” permite que o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da questão constitucional, utilize de outros 

                                                                                                                                                         
constitui característica peculiar que permite distinguir a atuação da jurisdição constitucional de outras atividades, 

de cunho meramente político”.  
420 STF, ADIn nº. 2.574/AP, relator: Ministro Carlos Velloso, DJ. 29 ago. 2003. 
421 Neste contexto, Gilmar Ferreira Mendes (2012, p. 233) assenta: “assim, na delimitação inicial do sistema 

normativo, o requerente deve verificar a existência de normas revogadas que poderão ser eventualmente 

repristinadas pela declaração de inconstitucionalidade das normas revogadoras. Isso implica, inclusive, a 

impugnação de toda a cadeia normativa de normas revogadoras e normas revogadas, sucessivamente. Por outro 

lado, é preciso levar em conta que o processo do controle abstrato de normas destina-se, fundamentalmente, 1a 

aferição da constitucionalidade de normas pós-constitucionais. Dessa forma, eventual colisão entre o direito pré-

constitucional e a nova Constituição deve ser simplesmente resolvida segundo princípios de direito intertemporal 

(lex posterior derogat priori). Assim, conjugando ambos os entendimentos professados pela jurisprudência do 

Tribunal, a conclusão não pode ser outra senão a de que a impugnação deve abranger apenas a cadeia de normas 

revogadoras e revogadas até o advento da Constituição de 1988”. Ainda destaca que acaso o legitimado ativo 

impugne expressamente normas da cadeia normativa anteriores à Constituição de 1988; deve o Supremo 

Tribunal Federal ainda conhecer da ação, declarando inconstitucional as normas posteriores à 5 de outubro de 

1988, e na mesma decisão, reconhecendo a revogação dos dispositivos anteriores. Reforça este entendimento, a 

mitigação normativa (artigos 11, §2º e 27 da Lei Federal nº. 9868/1999) do efeito respristinatório (MENDES, 

2012).   
422 Ainda com relação à indicação expressa do pedido, o Supremo Tribunal Federal, por medidas de economia 

processual, promove o apensamento para processamento e julgamento conjunto de duas ou mais ações que 

apresentem identidade total de objeto (STF, ADIn nº. 1.460-9, relator: Ministro Sydney Sanches, DJ. 25 jun. 

1999).  
423 STF, ADIn nº. 2.728/AM, relator: Ministro Maurício Corrêa, DJ. 20 fev. 2004. 
424 STF, ARgEDeclEDeclAI nº 413.210/MG, relator: Ministro Ellen Gracie, DJ. 21 nov. 2004. 
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argumentos jurídicos 425 . Esta perspectiva, inclusive, é coerente com a racionalidade 

comunicativa426427.  

Na ação declaratória de constitucionalidade, por sua vez, além dos mesmos requisitos 

da ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que seja apresentada pelo autor da 

ação a demonstração de controvérsia ou dúvida relevante sobre a legitimidade da norma 

(artigo 14, III, da Lei Federal nº. 9.868/1999)428 – até mesmo porque a constitucionalidade de 

uma norma é presumida. Este estado de incerteza, segundo Gilmar Ferreira Mendes (2007), 

pode derivar de insegurança de pronunciamentos diversos de inconstitucionalidade de lei pela 

jurisdição ordinária ou pelo estado de incerteza de pronunciamentos contraditórios sobre a 

legitimidade da lei; por este motivo, o legitimado ativo deve comprovar o dissídio 

jurisprudencial relevante, apresentando com a petição inicial, as decisões judiciais 

conflitantes429. Tais requisitos conferem sentido ao termo “controvérsia judicial relevante” 

(artigo 14, III, da Lei Federal nº. 9.868/1999), que deve ser demonstrada pelo legitimado ativo 

                                                 
425  “É da jurisprudência do Plenário, o entendimento de que, na ação direta de inconstitucionalidade, seu 

julgamento independe da causa petendi formulada na inicial, ou seja, dos fundamentos jurídicos nela deduzidos, 

pois, havendo, nesse processo objetivo, arguição de inconstitucionalidade, a Corte deve considera-la sob todos os 

aspectos em face da Constituição” (STF, MCADIn nº. 1.896, relator: Ministro Sydney Sanches, DJ. 18 fev. 

1999). Por este motivo, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2012, p. 921) 

atestam que: “a causa de pedir aberta é a causa de pedir que possui como parâmetro de debate e decisão a 

integralidade da Constituição”.  
426 O Supremo Tribunal Federal entende que se o vício de inconstitucionalidade abarca diversos dispositivos da 

lei, a impugnação deve incidir sobre todos, sob pena de não conhecimento. Entretanto, acaso o vício de 

inconstitucionalidade apontado na petição inicial seja formal, é possível conhecer da inconstitucionalidade de 

outros dispositivos não impugnados do complexo normativo da lei (STF, MCADIn nº, 1.931/DF, relator 

Ministro: Maurício Corrêa, DJ. 28 mai. 2004). Esta conclusão, todavia, não ocorre se a impugnação do 

legitimado ativo é no sentido de inconstitucionalidade material; o Supremo Tribunal Federal não conhece da 

inconstitucionalidade de dispositivos não impugnados (STF, ADIn nº, 2.182/DF, relator: Ministro Marco 

Aurélio, DJ 14 jun. 2007). Isto porque, “considerou-se o fato de a petição inicial abordar somente o vício formal, 

não atendendo à exigência jurisprudencial de análise mínima quanto a vício material e, ressaltando a 

singularidade do caso concreto – Lei n. 8.492/82, que constitui um verdadeiro subsistema -, afirmou-se que a 

causa de pedir aberta do processo objetivo de constitucionalidade não poderia ser levada às últimas 

consequências, sob pena de comprometer-se o Tribunal a um exame que seria impossível em relação a 

determinadas leis” (MENDES, 2012, p. 227). Demais disso, Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi (2013) ainda 

atentam na hipótese impugnação de uma lei estadual repetida de Constituição Estadual, no caso, caberia ao 

Supremo Tribunal Federal reconhecer a inconstitucionalidade da lei estadual, e por arrastamento, a norma 

constitucional estadual.  
427 O artigo 3º, §1º da Lei Federal nº. 9.868/1999, prescreve que a petição inicial deve ser apresentada em duas 

vias, acompanhada de cópia do ato normativo impugnado. Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi (2013), de forma 

pertinente, criticam a regra, por não serem coerentes à natureza do controle abstrato; é que: “como justificar a 

rejeição de liminar de uma ação tão relevante como a ADIn e a manutenção de uma norma alegadamente 

inconstitucional em razão de falhas formais na procuração?  E como justificar a necessidade de anexar o ato 

impugnado? O STF teria dificuldade de acesso a atos normativos federais e estaduais vigentes?” (DIMOULIS; 

LUNARDI, 2013, p. 100).   
428 Isto, pois, segundo Clèmerson Merlin Clève (2000, p. 297), “o Supremo Tribunal Federal não é órgão atuante 

de competência consultiva. Não responde, então, a consultas. Compete ele, precipuamente, dar solução a 

controvérsias, ainda que postas em tese, abstrativamente”.   
429 STF, ADC nº. 15, relator: Ministro Carmem Lúcia, DJ. 15 mar. 2007. 
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por meio de argumentos pró e contra a constitucionalidade do ato normativo430431. Também na 

ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento 

de “causa de pedir aberta”432.  

Por fim, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o artigo 12-B, da Lei 

Federal nº. 9.868/1999 determina que o legitimado ativo deverá indicar na petição a omissão 

inconstitucional total ou parcial, quanto ao cumprimento do dever constitucional de legislar 

ou providência administrativa e o pedido com suas especificações. Deve-se, pois indicar o 

dispositivo legal omitido ou a medida administrativa necessária não realizada; expostos de 

forma detalhada e justificada (artigo 12-C, da Lei Federal nº. 9.868/1999). Do mesmo modo, 

o Supremo Tribunal Federal adota no controle de constitucionalidade por omissão, o 

conhecimento de questão jurídica não abordada pelo legitimado ativo (DIMOULIS; 

LUNARDI, 2013).  

Demais destas exigências, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no 

sentido de que não são admitidas alegações do legitimado ativo, sem demonstração do 

fundamento e dos dispositivos especificamente questionados; veda-se, neste sentido, 

alegações genéricas. Neste sentido, na ADIn nº. 379/DF, relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 

7 nov. 1990, foi negado seguimento à ação direta de inconstitucionalidade pelo fato do 

legitimado ativo não ter individualizado os dispositivos questionados como inconstitucionais; 

no que o relator, em voto, declarou que a falta de individualização e a falta de fundamentos 

resultam na “falta de coerência lógica, sequer parcial, entre a causa de pedir e o pedido, o que, 

por defeito da petição inicial, inviabiliza o processo, sem prejuízo de ser a lei impugnada 

objeto de nova arguição, adequadamente deduzida”. Ainda em voto, o Ministro Celso de 

Mello, relator da ação, destacou ser um ônus processual do legitimado ativo motivar o pedido 

e identificar na Constituição, os dispositivos violados433. Noutro julgado, o Supremo Tribunal 

                                                 
430 STF, ADCQO nº. 1, relator: Ministro Moreira Alves, DJ 01 dez. 1993. 
431 Registre-se ainda que a demonstração da controvérsia judicial relevante não deve ser suprida pelo mero 

levantamento de dados estatísticos. Isto pois, “a questão parece estar de outro enfoque. A exigência quanto à 

configuração da controvérsia judicial ou da controvérsia jurídica (Rechtsstreitigkeit) associa-se não só a ameaça 

ao princípio da presunção da constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de 

decisões de um e de outro lado -, mas também e, sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por 

segmentos expressivos do modelo representativo. A generalização de decisões contrárias a uma decisão 

legislativa não inviabiliza – antes recomenda – a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. É que a 

situação de incerteza, na espécie, decorre não da leitura e da aplicação contraditória de normas legais pelos 

vários órgãos judiciais, que de forma quase unívoca adotam uma dada interpretação, e os órgãos políticos 

responsáveis pela edição do texto normativo” (MENDES, 2007, p. 192).  
432 STF, ADC nº. 1, relator: Ministro Moreira Alves, DJ 01 dez. 1993. 
433 “Esse dever, que onera a parte requerente, assume um caráter indeclinável; não cabe ao Supremo Tribunal 

Federal, substituindo-se ao autor, suprir qualquer omissão que se verifique na petição inicial. Isso, porque a 

natureza do processo de ação direta de inconstitucionalidade, que se revela instrumento de greve repercussão na 
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Federal na ADIn nº. 259/DF, relator: Ministro Moreira Alves, DJ. 19 fev. 1993, não conheceu 

de ação declaratória de inconstitucionalidade por inépcia da inicial, e constatou que:  

 

É necessário, em ação direta de inconstitucionalidade, que venham expostos 

os fundamentos jurídicos do pedido com relação às normas impugnadas, não 

sendo de admitir-se alegação genérica de inconstitucionalidade sem qualquer 

demonstração razoável, nem ataque a quase duas dezenas de medidas 

provisórias em sua totalidade com alegações por amostragem.  

 

No julgamento, o Ministro Paulo Brossard, em divergência com o relator Ministro 

Moreira Alves, assentou que: “por não preencher os requisitos mínimos de uma inicial, meu 

voto é no sentido de declarar extinto o processo, sem julgamento do mérito”. Isto, pois, 

considera o Ministro Paulo Brossard que o “Tribunal deve exigir, até por cautela, que petições 

em ações dessa natureza sejam deduzidas com observância de todas as formalidades”. Disto 

se verifica que a legislação do controle abstrato de constitucionalidade e a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, voltada para a optimização do debate constitucional, impõe 

requisitos mínimos de racionalidade para a discussão da questão constitucional. Logo, o 

legitimado ativo não é um canal totalmente aberto (e nem fechado). Existem critérios que 

mínimos devem ser obedecidos para a propositura, posto que o controle abstrato de 

constitucionalidade é medida excepcional.  

Por este motivo, deve-se constatar que nas ações de controle abstrato de 

constitucionalidade, o fundamento jurídico do pedido veiculado pelo legitimado ativo deverá 

se pautar na análise e descrição da controvérsia ou de dúvida sobre a constitucionalidade da 

norma impugnada. Este requisito é um plus à mera sinalização pelo legitimado da colisão 

(conflito) formal ou material entre a norma (ou situação) de inconstitucionalidade e a 

Constituição. Neste sentido, Zeno Veloso (2000), para quem, é requisito de admissibilidade 

do controle judicial de constitucionalidade a configuração da situação de controvérsia ou de 

dúvida sobre a constitucionalidade da norma impugnada434. Para tanto, destaca Zeno Veloso 

(2000, p. 87) que:  

 

                                                                                                                                                         
ordem jurídica interna, impõe maior rigidez no controle dos seus pressupostos formais” (STF, ADIn nº. 379/DF, 

relator: Ministro Celso de Mello, DJ. 7 nov. 1990). 
434  Este entendimento é inspirado por Zeno Veloso (2000, p. 87) pelo direito alemão. Para quando a Lei 

Fundamental de Bonn, no artigo 93, I, n. 2, determina que o Tribunal Constitucional decide “no caso de 

divergência de opinião ou dúvidas a respeito da compatibilidade formal e material da legislação federal ou 

estadual com a presente Lei Fundamental, ou da compatibilidade de uma legislação estadual com outras leis 

federais, quando o solicitem o Governo Federal, um Governo Estadual ou um terço dos membros do Parlamento 

Federal”.  
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Embora não existindo regra expressa neste sentido, com a menção desses 

pressupostos da ação, podemos afirmar que, em nosso direito, ele existem, 

implicitamente. Ao enunciar o autor da ação que determinada lei, por esta ou 

aquela razão, quebrou o princípio da supremacia constitucional, assumindo 

posição de antinomia ou oposição com o Texto Fundamental, estará 

apresentando uma questão em que a dúvida ou a controvérsia a respeito da 

constitucionalidade deve ser resolvida pelo Tribunal.  

 

A teoria do discurso, desta feita, exige, para otimizar o debate da questão 

constitucional no Supremo Tribunal Federal, uma argumentação pelo legitimado ativo da 

situação de controvérsia ou de dúvida sobre a constitucionalidade; evitando, de modo geral, 

argumentos vazios de contrariedade do dispositivo (ou da situação de inconstitucionalidade) 

ao princípio do Estado democrático de direito, da dignidade da pessoa humana, divisão dos 

poderes, igualdade etc. Para instauração do controle abstrato das normas, basta a 

demonstração argumentativa da dúvida quanto à constitucionalidade da lei. 

Para a presente dissertação, a demonstração argumentativa da situação de controvérsia 

ou da dúvida quanto à constitucionalidade da lei são critérios de exposição da questão 

jurídica; é condição de racionalidade, em benefício da formação de melhores argumentos 

(seja do legitimado passivo, do Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da República ou 

dos Ministros, por meio de seus votos). O canal de participação de grupos sociais, através do 

legitimado ativo, obriga que este apresente petição fundamentada, indicando dispositivos e 

parâmetros pretensamente inconstitucionais/constitucionais e da situação de controvérsia ou 

da dúvida quanto à constitucionalidade da lei. Esta prática é coerente com o paradigma 

procedimentalista do direito, pois, ao fomentar a racionalidade da discussão, independente do 

conteúdo, é formal.  

 

5.2 DO CONCEITO DE CULTURA POLÍTICA LIBERAL EM JÜRGEN HABERMAS 

E O CRITÉRIO PARA A ATUAÇÃO DO LEGITMADO ATIVO NAS LUTAS POR 

RECONHECIMENTO 

 

No subcapítulo anterior, foi verificado que a racionalidade do debate da questão 

constitucional no controle abstrato de constitucionalidade, obriga o legitimado ativo a veicular 

pretensões fundamentadas, demonstrando argumentativamente situação de controvérsia ou da 

dúvida quanto à constitucionalidade da lei. Cuida-se de um critério de exposição da questão 

jurídica pelo legitimado ativo – o que dificulta o acesso de grupos sociais ao debate da 

questão constitucional. Isto, pois, acaso não houvessem critérios de como propor a questão 
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jurídica, e o legitimado ativo simplesmente fizesse por representar demandas de grupos 

sociais no Supremo Tribunal Federal – prática que ocorrera na representação de 

inconstitucionalidade no regime constitucional anterior; o rol de legitimados seria apenas 

figurativo (esta questão será tratada mais adiante). É defendido pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal que, dado o caráter objetivo do processo de controle abstrato de 

constitucionalidade, o debate é procedido apenas por um juízo de conformação, adequação ou 

harmonia da lei ou ato normativo com a Constituição; e por este modo, a questão debatida é 

apenas questão de direito (VELOSO, 2000). Neste subcapítulo, será respondida a segunda 

questão.  

Neste contexto, em sociedades complexas que exigem tanto uma produção normativa 

de abstenção do Estado (de promoção da liberdade) quanto uma produção normativa de 

atuação, positiva, do Estado (de promoção da igualdade), a legitimidade do direito produzido 

pela Estado democrático de direito deve, para fins de obtenção de legitimidade, garantir a co-

originalidade entre as autonomias pública e privada dos atores sociais. A co-originalidade 

entre as autonomias, somente é conquistada quando os destinatários do direito se 

compreendem como autores do direito; e esta percepção depende da medida de participação 

de grupos sociais na formação dos critérios de igualdade de uma norma. A normatização de 

pretensões jurídicas contextualizadas nas lutas por reconhecimento, como visto, envolve a 

criação de critérios para igualdade/desigualdade de sujeitos; necessariamente se normatiza 

critério de diferenciação para a outorga de benefícios. O reconhecimento envolve a distinção 

do outro, na realidade social – e assim é na norma.  Deste modo, a legitimidade de uma norma 

que define sujeitos coletivos, benefícios e distingue identidades e pretensões, para fins de 

aquisição de legitimidade, depende do assentimento dos atingidos pelos efeitos da norma; os 

atingidos devem participar dos discursos de formação da norma. Em virtude deste requisito de 

legitimidade do direito, cabe à Jurisdição constitucional garantir a racionalidade dos processos 

de comunicação inscritos no discurso de fundamentação da norma; corrigindo o processo 

democrático de eventuais irracionalidades da lei promulgada – notadamente, se o grupo social 

não pôde participar ou participou de forma insuficiente e ineficaz. É a Jurisdição 

constitucional, na análise do ato normativo ou da situação de inconstitucionalidade, que 

realiza o controle sobre o procedimento democrático e o tratamento igualitário de grupos 

sociais. Significa dizer que a Jurisdição constitucional deve avaliar se a formação de atos 

normativos ou se as situações de inconstitucionalidade (omissão legislativa) obedeceram a 

uma formação democrática; se os atingidos pela norma (grupos sociais) foram impedidos de 
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participar do processo de opinião e da vontade política ou se direitos fundamentais foram 

violados.  

Por este motivo, a participação do grupo social na discussão no Supremo Tribunal 

Federal de leis que distinguem sujeitos coletivos e que garantem pretensões a determinados 

grupos socais, é também fomento à legitimidade do direito. O Estado democrático de direito é 

reforçado pela veiculação de discursos de reconhecimento de identidades nas leis de 

igualdade. Cuida-se de atos normativos (ou da não produção de ato normativo) que realiza 

discriminações jurídicas de pessoas, por critérios socialmente construídos (como gênero, 

sexualidade, raça, classe social), para garantir utilidades ou liberdades435. Nestas normas, se 

estabelece um critério de diferenciação 436  de sujeitos para fins de atribuir pretensões 

correlatas. Desta feita, na produção normativa, as lutas por reconhecimento tornam 

problemática a diferenciação de sujeitos (de grupos sociais); por motivos expostos no capítulo 

quatro, há uma manipulação simbólica que pode deturpar os critérios de diferenciação, de 

modo que os efeitos da norma possam atingir grupos sociais que não participaram do debate 

ou mesmo, direitos de minorias.  

A iniciativa de participação no controle abstrato de constitucionalidade, para fins de 

expurgar normas (ou por situações de omissão normativa) pelos grupos sociais atingidos pela 

discriminação normativa de sujeitos depende do legitimado ativo. Foi verificado que inexiste 

uma norma procedimental específica para a representação do grupo social à pretensão de 

inconstitucionalidade/constitucionalidade ao legitimado ativo; em especial, nas representações 

às entidades públicas do rol do artigo 103, da Constituição. Neste sentido, cabe ao legitimado 

ativo, ao receber as representações dos grupos sociais, lidar com sentimentos morais de 

exclusão, dominação, discursos fundamentalistas, de exaltação simbólica, de discriminação, 

de resistências.  

Foi observado no subcapítulo anterior que o legitimado ativo, em geral, possui o dever 

de promover inicialmente a racionalidade da questão constitucional, e delimitar a discussão 

jurídico-objetiva. Neste sentido, o legitimado também deverá conferir racionalidade 

                                                 
435 Nestes termos, Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 13): “em qualquer dos casos assinalados, a lei 

erigiu algo em elemento diferencial, vale dizer: apanhou, nas diversas situações qualificadas, algum ou alguns 

pontos de diferença a que atribui relevo para fins de discriminar situações, inculcando a cada qual efeitos 

jurídicos correlatos e, de conseguinte, desuniformes entre si”.  
436  Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 17): “As discriminações são recebidas como 

compatíveis com a cláusula igualitária apenas e tão-somente quando existe um vinculo de correlação lógica 

entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela 

conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição. O 

alcance desta ressalva, contudo, para ser bem compreendido, depende de aclaramentos ulteriores, procedidos 

mais além”.   
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comunicativa às reinvindicações de constitucionalidade normativas de leis que discriminam 

sujeitos e que se fundamentam em lutas por reconhecimento. E, para tanto, deverá o 

legitimado ativo expor inicialmente os elementos que estão em jogo para os grupos sociais 

distinguidos pelos critérios normativos que reclamam da constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade da lei: seja pela qualificação do grupo social em um status de minorias 

(nem toda reinvindicação ética-jurídica de grupos sociais é qualificada a assumir a tutela de 

minorias); seja pela explicação de negativa de participação no processo de formação das leis. 

A problemática da veiculação pelo legitimado é evitar que: i.  demandas de controle abstrato e 

concentrado sejam fundamentadas por mera exaltação ou apologia de identidades 

consolidadas; ii. ou que grupos sociais, na tentativa de legitimar posições culturais 

majoritárias e fundamentalistas, usurpem da prerrogativa do rol constitucional de entidades de 

Estado e da sociedade civil para a proposição do controle de constitucionalidade; iii. ou de 

negativa injustificada de entidades de Estado, como legitimados processuais, que impeçam o 

acesso de grupos minoritários à discussão de norma discriminatória. É preciso, assim, definir 

critérios para a veiculação de lutas por reconhecimento no debate constitucional no Supremo 

Tribunal Federal. Critério que exija do legitimado ativo expor os elementos simbólicos que 

estão em jogo; até mesmo para aprimorar a discussão (ainda que em abstrato) da norma 

jurídica. 

Para esta problemática, é preciso considerar qual o fundamento que deverá ocorrer à 

aproximação do legitimado para a propositura do controle abstrato de constitucionalidade e o 

grupo social impossibilitado de inaugurar a demanda. Neste sentido, Peter Härbele (1997) em 

“Hermenêutica constitucional”, a partir das considerações sobre a sociedade plural (de 

interpretações sobre o mundo, divergentes), busca auferir uma legitimidade interpretativa na 

defesa da Constituição, a partir de construção de uma sociedade aberta de interpretes. 

Pretende problematizar o processo judicial de interpretação clássico (que prestigia a 

interpretação de sujeitos oficiais, interpretação judicial) e construção da norma; posto que o 

processo constitucional deve ser visto como parte do direito de participação democrática. É 

que Peter Härbele (1997) constata a existência de um círculo amplo e difuso de intérpretes da 

Constituição; no entanto, acusa que a teoria da interpretação constitucional tradicionalmente 

assume uma premissa de sociedade fechada de intérpretes, pois, “reduz, ainda, seu âmbito de 

investigação, na medida que se concentra, primariamente, na interpretação constitucional dos 

juízes e nos procedimentos formalizados” (HÄRBELE, 1997, p. 12). Há, desta feita, a 

necessidade de abertura à participação dos processos de interpretação constitucional, como 

premissa de legitimidade do direito produzido pelo Tribunal Constitucional - a proposta de 
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Peter Härbele (1997), portanto, é finalista e se preocupa com a legitimidade da interpretação 

final da Jurisdição constitucional.  

Peter Härbele verifica que o sistema jurídico alemão (como em outros sistema de 

controle de constitucionalidade) divide e qualifica entidades públicas ou privadas e órgãos 

estatais de legitimidade para a propositura do controle abstrato de constitucionalidade. Há, 

assim, uma limitação constitucional. No entanto, porque a norma constitucional garante 

liberdades e igualdade, a vivência da Constituição na esfera pública/privada é realidade para 

outros sujeitos (atores sociais, grupos sociais) que não participam do processo de controle 

abstrato – e, por consequência, da interpretação oficial da Constituição437. Logo, conclui Peter 

Härbele a necessidade de relativizar a hermenêutica constitucional jurídica tradicional: seja 

por atribuir relevância da interpretação constitucional por outros interpretes (e não somente os 

participantes do processo constitucional), de modo que os legitimados para participar do 

processo deverão absolver da esfera pública pluralista, a atualização pública da Constituição; 

seja pela necessidade de abertura da decisão à opinião pública, a fim de garantir uma função 

integrativa mínima438 . Desta feita, concorda-se com Peter Härbele, para quem é preciso 

desenvolver novas formas de participação de potências públicas de intérpretes da 

Constituição, notadamente os atingidos pela norma. Por este motivo, o paradigma 

procedimentalista de Habermas, porque é proposta construtiva de procedimentos que visam à 

emancipação social, permite também fundamentar a aproximação entre o legitimado ativo e 

grupo social representado. O paradigma procedimentalista permite fomentar exigências 

normativas em espaços institucionais que cuidam da formação de entendimentos439. Uma 

                                                 
437 Peter Härbele (1997, p. 38) re-significa a teoria da democracia: “isto não quer significar a ‘destronização’ do 

Povo. Tal ideia corresponde, todavia, à concepção de soberania popular de Rousseau, que atribui ao Povo 

poderes equivalentes aos poderes divinos. Povo enquanto uma dimensão determinada (verfasste Grösse) atua, 

universalmente, em diferentes níveis, por diferentes razões e em diferentes formas, especialmente mediante a 

cotidiana realização de direitos fundamentais mediante a cotidiana realização de direitos fundamentais. Não se 

deve esquecer que democracia é formada pela associação de cidadãos. Democracia é o ‘domínio do cidadão’ 

(Herrschaft des Bürgers), não do Povo, no sentido de Rousseau. Não haverá retorno a Rousseau. A democracia 

do cidadão é mais realista do que a democracia popular (Die Bürger-demokrative ist realistischer als die Volks-

Demokrative)”.  
438 Isto porque “a forma de participação da opinião pública está longe de ser organizada ou disciplinada. Aqui 

reside uma parte da garantia de sua abertura e espontaneidade. Não obstante, os princípios e métodos de 

interpretação constitucional preservam o seu significado, exercendo, porém, uma nova função: eles são os 

‘filtros’ sobre os quais a força normatizadora da publicidade (normierende Kraft der Öffentlichkeit) atua e ganha 

conformação. Eles disciplinam e canalizam as múltiplas formas de influência dos diferentes participantes do 

processo” (HÄRBELE, 1997, p. 43-44). 
439 “Deve-se sim institucionalizar espaços de participação para a discussão tematizada de situações conflitivas e 

dissensos de valores, mas de modo a manter a espontaneidade e o autonomismo que se põem na base de toda e 

qualquer tentativa legítima de alcançar o consenso. A institucionalização que vem à tona é a que viabiliza 

concretamente a atuação da cidadania já durante os processos decisórios de tomada de decisão, tornando-a com 

oque Habermas, ativa, dinâmica, mobilizada e vigilante sem, contudo, substituir do poder decisório os órgãos 

jurisdicionais a tanto competentes” (GOES, 2013, p. 221).   



202 

 

forma de permitir a institucionalização de espaços de participação espontânea e autônoma é 

exigir do legitimado ativo uma exposição racional dos elementos simbólicos para os grupos 

sociais atingidos pela norma jurídica, uma apresentação da opinião pública do grupo social 

sobre o critério de desigualdade da norma.  

A exposição do contexto fático que elucida a visão do grupo social ao critério de 

desigualdade da norma jurídica que distingue sujeitos é a muito permitida e conhecida pela 

doutrina jurídica brasileira. Cuida-se do fato legislativo. Isto, pois, se é comum o 

entendimento de que no controle de constitucionalidade (notadamente o) abstrato o órgão 

jurisdicional não conhece de “questão de fato” 440 ; no entanto, a complexidade social e 

proteção de minorias (enquanto fundamento para a legitimidade de uma jurisdição 

constitucional democrática) pugnam por entendimento diverso. Desta feita, Gilmar Ferreira 

Mendes (2000) aponta, a partir de uma concepção de sociedade aberta e da defesa de direitos 

de minorias, a possibilidade de controle de fatos e prognoses legislativos pelo órgão judicial 

em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Gilmar Ferreira Mendes (2000) aponta 

que conhecimento de questões de fato é inevitável – até mesmo em razão das conclusões 

levantadas pela hermenêutica constitucional sobre o processo de interpretação e aplicação da 

lei, a partir da natural comunicação entre a norma e o fato. Pontua Gilmar Ferreira Mendes 

(2000, p. 100) que a ideia de “fato legislativo” é imprecisa e revela-se mais ampla que o 

conceito de “questão de fato”, compreendendo-a como “todo e qualquer ‘fato real’ (“realer 

Sachverhalt”) que tenha relevo para a aplicação de uma norma”. Registra que em sede de 

classificação, três “fatos legislativos” são levados em consideração no controle de 

constitucionalidade: fatos históricos (os motivos que ensejaram as decisões legislativas), fatos 

atuais (verificação do tratamento equiparatório, alteração de estrutura econômica, questões de 

caráter político, religioso, filosófico etc.) e eventos futuros (prognósticos fixados pelo 

legislador) 441 . Neste sentido, as lutas por reconhecimentos e os sentidos de critérios de 

                                                 
440  Isto porque é comum na leitura tradicional do controle abstrato destacar que no controle abstrato de 

constitucionalidade, haveria o mero contraste entre a norma questionada e a norma constitucional, que impediria 

que o Supremo Tribunal Federal conheça de fatos controvertidos e ou que demandam dilação probatória. 
441 Destaca Gilmar Ferreira Mendes (2000), a partir de um estudo sobre a experiência constitucional tedesca do 

Tribunal Constitucional Federal, que na verificação da legitimidade das prognoses legislativas – controle de uma 

lei pela confirmação de um prognóstico fixado pelo legislador ou da provável verificação de um dado evento – é 

possível auferir eficácias diferenciadas na decisão de controle abstrato de constitucionalidade; para tanto, por 

exemplo, se constatando a incorreção do evento futuro enunciado pela norma, mister a nulidade da norma pela 

declaração de inconstitucionalidade; ao passo que, se o prognóstico somente se revela falho no início da 

aplicação da norma ou se revela falho após uma continuada aplicação da norma, se faz necessária, 

respectivamente, ou a nulidade da norma ou modulação dos efeitos da declaração com fito a superar o estado de 

inconstitucionalidade. Diante disto, para Gilmar Ferreira Mendes (2000), a legitimidade de um controle de 

constitucionalidade na proteção da perspectiva de minorias reside na abertura de um procedimento que 

possibilite o conhecimento amplo e complexo das repercussões futuras da lei. Aliás, não é preciso ir muito longe 
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diferenciação atribuído pelo grupo social, destinatário dos efeitos da norma, devem ser 

conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal como fatos legislativos.442  

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência em que exige do legitimado ativo a 

exposição de fatos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (embora a 

jurisprudência em ilustração não tenha abordado a temática). Para tanto, na ADIn nº. 

1.775/RJ, relator: Ministro Maurício Corrêa, DJ. 18 mai. 2001, o Supremo Tribunal Federal 

definiu que: como é proibida a arguição de inconstitucionalidade de genérica e abstrata de 

normas, deverá o legitimado ativo, de forma suficientemente criteriosa, indicar os fatos e os 

fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações443. Isto porque, consoante Uadi 

Lâmmego Bulos (2007, p. 213), citando o julgamento da Representação nº. 1.313 pelo 

Supremo Tribunal Federal, verifica que: “o Supremo condiciona a sua decisão final à causa 

de pedir, não ao pedido, só podendo declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade 

com base nos fundamentos expedidos na petição inicial”. A perspectiva de exigir do 

legitimado ativo a exposição de fatos, ainda que do contexto normativo, é crucial para 

ressignificar o dever do legitimado ativo de atuação no controle abstrato de 

constitucionalidade em situações de lutas por reconhecimento e definir a causa de pedir. E 

                                                                                                                                                         
para se constatar a positivação na Lei Federal nº.  9.868/1999 da perspectiva de Gilmar Ferreira Mendes (2000) 

na prescrição de participação no processo abstrato de constitucionalidade da figura do amicus curiae (art. 7, § 2º) 

e de pessoas com experiência ou com autoridade na matéria em audiências pública (art. 8º). 
442 Desta feita, é importante refletir “sobre as lutas de identidade nas sociedades pós-modernas no controle 

abstrato de constitucionalidade a partir da abertura do conhecimento dos fatos legislativos. Isto porque, uma 

negativa apriorística dos fatos legislativos, mediante uma aplicação de uma tradição jurídica que somente 

conhece de questões de direito, torna o debate sobre a constitucionalidade de norma agressiva a atores sociais em 

situação de minoria, distante da realidade. Porém, se é certo que se faz mister um conhecimento dos fatos 

legislativos, este conhecimento deve seguir a baliza de um respeito às diferenças, a partir de uma manifestação 

questionada da tolerância (opondo-se uma concepção essencialista do trato das diferenças). Isto porque, as 

exclusões e inclusões de sujeitos nos discursos sobre a identidade refletem uma luta simbólica que impõe a 

atribuição de pesos diferenciados nas pretensões de atores estigmatizados. Desta feita, acaso a jurisdição 

constitucional, no conhecimento dos fatos legislativos, não contextualize as relações de força na produção de 

sentido de identidade e não pondere sua posição social na sociedade, não se alcançará uma legitimidade 

condizente com um tratamento de respeito às diferenças. Não é demais ressaltar que segundo Peter Sloterdijk 

(2002, p. 94): “o projeto democrático baseia-se na determinação de interpretar de outra maneira a alteridade das 

pessoas – de modo que as diferenças achadas entre elas caduquem e sejam substituídas por diferenças feitas”. As 

prerrogativas de algumas identidades devem reascender as conquistas modernas que se contrapunham contra 

todo e qualquer tipo diferença antropológica vertical. As diferenças devem, portanto, ser objeto de revisão, 

frequentemente. Assim, deve-se conceber a diferenciação sem, no entanto, impor a diferença de identidade sobre 

outra identidade.” (GOES; ROMANO, 2014, p. 210). Assim, “pelo conhecimento da singularidade dos atores 

sociais e do jogo político de proposição de sentidos, a jurisdição constitucional deve redefinir seu dever de 

motivar decisões; assumindo a pretensão de convencer uma esfera pública dramatizada por situações 

existenciais” (GOES; ROMANO, 2014, p. 211).  
443 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA DE 

LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO EXATA DO PEDIDO. NÃO 

CONHECIMENTO. 1. Argüição de inconstitucionalidade de lei complementar estadual. Impugnação genérica e 

abstrata de suas normas. Conhecimento. Impossibilidade. 2. Ausência de indicação dos fatos e fundamentos 

jurídicos do pedido com suas especificações. Não observância à norma processual. Conseqüência: inépcia da 

incial. Ação direta não conhecida. Prejudicado o pedido de concessão de liminar.” (STF, ADIn nº. 1.775/RJ, 

relator: Ministro Maurício Corrêa, DJ. 18 mai. 2001).  
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assim, é possível impor à atuação do legitimado ativo, um dever de exposição de fatos 

(trajetórias, referências simbólicas, questões políticas e sociais etc) que deverá, todavia, seguir 

um critério de apresentação com um sentido emancipatório.  

Dito isto, foi observado que diante das lutas por reconhecimento, não se pode exigir 

do Estado democrático de direito a escolha de um ou outro modo de vida coletivo particular; 

este modo de seletividade imputa violar a co-originalidade das autonomias pública e privada, 

notadamente porque desprivilegia a integridade do indivíduo. Nestes termos, Habermas 

observa que a problemática da luta por reconhecimento deve ser resolvida nas discussões 

ético-política, para quando os atingidos (ator ou grupo social) pelos efeitos de norma 

discriminatória de sujeitos participem da formulação do critério de igualdade/desigualdade. E, 

para tanto, a legitimidade de uma política estatal que envolva a luta por reconhecimento deve 

ser sustentada pela coexistência equitativa de grupos étnicos e suas formas de vida culturais; 

logo, cabe ao Estado o fomento a uma cultura política, baseada em associações voluntárias, 

cuja finalidade nada mais é que conservar uma opinião pública eficiente, que possibilite e 

fomente discursos de auto-entendimento. É preciso recuperar o conceito de “cultura política” 

em Habermas, visto como um critério para assegurar um debate público eficiente e integrador 

de grupos sociais com formas particulares de visão ética de mundo. A cultura política é 

conceito desenvolvido por Habermas (2013) no estudo do multiculturalismo. Cuida-se, de um 

modo geral, de substrato cultural que permite a formação de consensos no espaço público em 

discussões éticas, e assim, possibilite a realização do ideal de coexistência equitativa de 

grupos étnicos.  

O conceito é pensado a partir de uma significação republicana de cidadania 

multicultural - como posição definida pelos direitos civil, no embate entre naturalismo e 

republicanismo de Estado nacional. Para tanto, assume Habermas (2013) que, como os 

cidadãos enquanto pessoas inseridas no contexto de tradições e ambientes culturais 

específicos, suas ações visam sempre conservar sua identidade. Por este motivo, na discussão 

ética na política, se faz inevitável a ampliação de direitos civis que inclua direitos culturais. 

Os direitos culturais são, pois, direitos que garantem o acesso e a participação de um cidadão 

a uma comunidade cultural de sua escolha, para que este defina sua própria personalidade. No 

entanto, a par deste dado empírico, Habermas (2013) constata a também empírica assertiva de 

fragmentação de substratos culturais. É que com a aceitação de diversas pretensões culturais, 

a cultura comum da comunidade inevitavelmente se fragmenta na multiplicidade de 

subculturas. Este é um problema de coexistência de grupos étnicos, que baseiam seu modo de 

vida em subculturas específicas. Habermas (2013), neste contexto, para alcançar um ideal de 
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coexistência equitativa, normatiza a pretensão de formação de uma cultura que transcenda as 

fronteiras das diversas subculturas que habitam uma comunidade; e por este motivo, “é 

preciso que a cultura política seja pelo menos um pouco separada das diversas subculturas” 

(HABERMAS, 2013, p. 36).  

A cultura política é uma cultura própria para o exercício da vida pública; isto porque, a 

cultura política confere sentido à prática de agir moral, político ou jurídico, ao mesmo tempo 

em que dá significado às decisões da opinião pública (HABERMAS, 2012c)444. A cultura 

política, todavia, não representa uma cultura homogênea e composta unicamente pela 

perspectiva da cultura da maioria, uma cultura hegemônica445. Assumir uma cultura política 

como cultura da maioria agride as formas culturais minoritárias e o óbice à inclusão, impede o 

exercício de direitos446. Neste ponto, Habermas (2012c) questiona a imposição a uma minoria 

de um modo de vida, como forma de negativa à igualdade de direitos de cidadãos de origem 

cultural diversa; cuida-se da problemática entre a autodeterminação447 e o multiculturalismo, 

                                                 
444 Neste contexto, Habermas (2012c) refletindo sobre o papel da divulgação na imprensa e da opinião pública, 

assenta que Kant imprimiu uma coesão entre constituição jurídica e cultura política de uma coletividade: “pois 

uma cultura política liberal constitui o território em que as instituições da liberdade podem lançar raízes, mas é 

ao mesmo tempo o meio sobre o qual se concretizam avanços no processo de civilização política de uma 

população” (HABERMAS, 2012c, p. 206). Em outras palavras, na cultura política liberal, um normativismo atua 

garantindo aos cidadãos (porque, diz respeito a uma esfera pública) liberdade, ao passo que, a partir da liberdade 

igualitária, garante-se uma integração social em torno de princípios democráticos. Isto pois, segundo Habermas 

(2012c, 207), Kant “também espera que o uso público das liberdades comunicativas se transforme em processos 

de esclarecimento que, pela via da socialização política, afetem o posicionamento e a forma de pensar de uma 

população”. Entretanto, Habermas (2012c, p. 207) aponta que a coesão entre cultura política e direito, moral e 

política decorre não de uma intenção natural metafísica, mas porque as práticas da cultura política 

“intermedeiam a moral, o direito e a política, e configuram ao mesmo tempo o contexto adequado a uma opinião 

pública que exige processos políticos de aprendizado”.  
445 Habermas (2013, p. 36) admite que “do ponto de vista histórico, é evidente que a cultura da maioria sempre 

determinou (refiro-me a França) a cultura política geral”, muito embora, esclarece que quando as subculturas 

reprimidas “tomam consciência de suas tradições específicas e uma cultura supostamente homogênea dá luz a 

uma sociedade cada vez mais ‘multicultural’ (no sentido atual do termo), as pressões de adaptação tendem pelo 

menos a uma certa separação entre a cultura política e a cultura majoritária” (HABERMAS, 2013, p. 36).  
446 Desta feita, Habermas (2012c, p. 141) pontua que: “essa fusão (da cultura da maioria com a cultura política) 

tem de ser dissolvida, caso devam poder coexistir com os mesmos direitos, no interior de uma mesma 

coletividade, formas diversas de vida, cultural, étnica e religiosa, e não apenas lado a lado, mas também umas 

com as outras. O plano da cultura política partilhada precisa desacoplar-se do plano das subculturas e de suas 

identidades, cunhadas de uma maneira anterior à política”. 
447  A partir da crítica à interpretação de Carl Schmitt, Habermas (2012c) propõe que em seu modelo 

procedimentalista, a autodeterminação significa uma autolegislação inclusiva de todos os cidadãos. É que Carl 

Schmitt orienta a autodeterminação por uma noção coletivista e excludente que sustentaria a independência 

nacional e a concretização da singularidade nacional. Importa para Habermas (2012c, p. 161) que a inserção 

“significa que tal ordem política se mantém aberta para equiparar os discriminados e para incluir os 

marginalizados, sem confina-los na uniformidade da comunidade homogênea de um povo. Para isso é 

significativo que o princípio da voluntariedade; a nacionalidade do cidadão fundamenta-se em seu 

consentimento, pelo menos implícito”. Habermas (2012c) ainda problematiza a resposta etnonacionalista de 

autodeterminação nacional. Isto, pois, embora reconheça que a proposta é mais adequada que a republicana para 

a questão sobre como se define os titulares dos direitos fundamentais; resposta etnonacionalista atende apenas a 

questões de fronteiras, vez que vinculada à noção homogênea de nação; no que acarreta violações à dignidade 

individual ou de uma minoria. Segundo Habermas (2012c), o substrato de povo, permite identificar no 

“nacional”, membro da comunidade, a titularidade dos direitos – a partir de um direito coletivo, se afirmam 
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problema político ligado ao auto-entendimento ético e a identidade dos cidadãos. Nestas 

questões, que veiculam normas de desigualdade de direitos, Habermas (2012c, p. 170) assenta 

que na escolha do modo de vida, “as minorias não devem ser submetidas sem mais nem 

menos às regras da maioria”.448 Para isto, nos conflitos culturais, a solução constatada por 

Habermas (2012c) é inclusão sensibilizada para a diferença: “em geral, a discriminação não 

pode ser abolida pela independência nacional, mas apenas por meio de uma inclusão 

sensibilizada para a origem cultural das diferenças individuais e culturais específicas” 

(HABERMAS, 2012c, p. 172). Nesta política, integra-se não apenas o indivíduo que 

manifesta sua forma cultural específica, mas toda a manifestação cultural específica.   

Para Habermas (2012c), a solução dos conflitos culturais para definir uma cultura 

política, deverá ocorrer através das instituições do procedimento democrático. É no 

                                                                                                                                                         
direitos individuais. Entretanto, tal noção – contrária ao princípio da voluntariedade da formação dos cidadãos de 

um Estado – pressupõe uma identidade coletiva indisponível, que diante da fatual heterogeneidade de uma 

sociedade, força a implementação de políticas de segregação, de aculturação ou de apartheid (limpeza étnica). A 

resposta republicana (democracia medida juridicamente), todavia, “naturalmente não exclui que comunidades 

éticas possam conferir-se uma constituição democrática e possam se estabelecer como Estados soberanos, na 

medida em que essa independência se legitima a partir do direito individual de cada cidadão a viver em 

liberdade, de acordo com as leis” (HABERMAS, 2012c, p. 168). A partir da aceitação voluntária do status de 

cidadão, deve ser assegurado a proteção de direitos individuais e a garantia de participação política. Tal 

proposta, justifica a proteção de minorias à discriminação e o direito à secessão quando negado pelo poder 

central do Estado o direito de participação da formação da opinião e da vontade política a uma parte da 

população fixada em um território. 
448 Diante deste problema, Habermas (2012c) esclarece que a questão das “minorias inatas” é mascarada por uma 

leitura liberal e é esclarecida pela proposta comunitária. A questão da minoria inata está ligada ao debate da 

constituição do indivíduo, se desligado a origem cultural (portanto, social) e percebido como ser eminentemente 

racional, ou se produzido socialmente, porque não seria abstrato. Na leitura liberal da autodeterminação 

democrática, porque justificada pelo princípio da maioria, as práticas culturais de uma minoria podem ser 

desconsideradas, em razão de interesses da maioria dos cidadãos na escolha das regras que orientam sua conduta. 

No entanto, na medida em que o direito atinge questões ético-políticas (interfere nas diversas formas de vidas e 

nas diversas manifestações culturais, enraizadas em valorizações fortes e culturalmente específicas), é possível 

balizar o princípio da maioria. Ao assumir a crítica comunitarista de constituição cultural do individuo, destaca 

Habermas (2012c) - em coerência às formas dos discursos assumidos pelo direito em “Direito e democracia” - 

que princípios que constituem o modo de vida de grupos comunitários, são interpretados de forma universal, 

para explicar as experiências da história nacional e sua tradição, pela lente de uma cultura e uma forma de vida 

predominante. É que a ordem jurídica é também eticamente impregnada pelos diversos modos de vida 

constitutivos da realidade social. Neste contexto, existem alguns assuntos sensíveis: como a língua oficial, os 

currículos de educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas de direito penal, a 

posição da família e de outros consócios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança a 

delimitação das esferas público e privada. Destaca Habermas (2012c, p 171) que “mesmo dentro de uma 

comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito 

cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria” (p. 171). Aponta Habermas (2012c) que 

“uma nação de cidadãos” – ou seja, assumindo o pressuposto de uma comunidade republicana (que admite e 

outorga direitos às manifestações culturais diferentes – “é composta de pessoas que, devido a seus processos 

sociais, encarnam simultaneamente as formas de vida dentro das quais se desenvolveu sua identidade – e isso 

ocorre mesmo quando, como adultos, eles se libertam das tradições da sua origem. Naquilo que é relevante para 

seu caráter, as pessoas são como entrocamentos numa rede adscritícia de culturas e tradições” (HABERMAS, 

2012c, p. 171). Neste sentido, Habermas (2012c), com o apoio em Dahl, destaca que as discussões implicam 

conflitos no horizonte de orientação de valores, motivados por conflitos culturais e de discursos de auto-

entendimento ético-político. É que a constante mudança nos quadros de maiorias/minorias, dada as novas 

maiorias, nem sempre se constituem novos argumentos.  
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procedimento democrático que deverá se concretizar uma inclusão sensibilizada para a 

diferença, por meio de: “concessão de autonomia cultural, os direitos grupais específicos, as 

políticas de equiparação e outros arranjos que levem a uma efetiva proteção de minorias” 

(HABERMAS, 2102c, p. 172). Tais medidas, se justificam pelo receio à fragmentação social 

de uma sociedade multicultural. Deste modo, a partir da solução institucional dos 

procedimentos democráticos, se garante uma igualdade de participação da formação da 

opinião e da vontade política nos discursos éticos (discursos de auto-entendimento); inibindo 

o monopólio da cultura majoritária na cultura política. Neste raciocínio, Habermas (2012c, p. 

172-173) atesta:  

 

como parte (a cultura majoritária), não mais poderá constituir-se em fachada 

do todo, se não quiser prejudicar o processo democrático em determinadas 

questões existenciais, relevantes para as minorias. Por outro lado, as forças 

de coesão da cultura política comum – a qual se torna tanto mais abstrata 

quanto mais forem as subculturas para as quais ela é o denominador comum 

– devem continuar a ser suficientes fortes para que a nação dos cidadãos não 

se despedace. 

 

A cultura política de um país, pois, deve ser cristalizada a partir da Constituição em 

vigor, que garante uma leitura particular e histórica de princípios comuns (categorias 

normativas universais, como soberania dos povos e direitos humanos) (HABERMAS, 

2012c)449. Desta forma, Habermas (2012c) assenta quais as condições para se preservar uma 

cultura política capaz de conservar a integridade dos cidadãos: a resposta, a partir da história 

política norte-americana e alemã, seria estender o gozo de direitos de liberdade, políticos (de 

participação), sociais e culturais; para que, deste modo, os cidadãos possam “experienciar o 

valor de uso de seus direitos e também sob a forma da segurança social e do reconhecimento 

recíproco de formas de vida culturais diversas” (HABERMAS, 2012c, p. 142)450. A proposta 

                                                 
449 No entanto, este projeto não deve ser reduzido a um patriotismo constitucional no lugar de um patriotismo 

nacional, por consistir (o patriotismo constitucional) uma opção fraca (HABERMAS, 2012c).  
450 Isto porque a cidadania democrática ligada ao Estado somente realiza a integração social quando “der mostras 

de sua eficiência como mecanismo pelo qual os pressupostos constitutivos das formas de vida desejadas possam 

de fato torna-se realidade” (HABERMAS, 2012c, p. 142). Para Habermas (2012c), a evidência histórica de que o 

status jurídico de cidadão efetivamente melhorou substancialmente a vida dos indivíduos, permitiu uma 

compreensão comum efetiva de realização dos direitos fundamentais. Tal compreensão impeliu que os 

indivíduos conhecessem e honrassem seu status de cidadão como algo que os vincula aos demais (coletividade 

política) e que os tornam dependentes dos outros membros e co-responsáveis. Nesta ilustração, Habermas 

(2012c, p. 143) conclui que, neste momento: “todos puderam ver que a autonomia privada e a pública se 

pressupõem mutualmente no movimento contínuo de reprodução e melhoria das condições favoráveis às 

maneiras de viver”. Para Habermas (2012c), os indivíduos perceberam que somente pelo uso adequados das 

competências pelos cidadãos é possível delimitar a fronteira entre os espações privados de ação; e, somente pela 

proteção à esfera privada (esfera privada intacta), haveria aptidão para participação política. A Constituição, por 
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de Habermas é a partir do Estado constitucional que garante uma integração “nas formas 

juridicamente abstratas do compartilhamento político e do status dos cidadãos ampliado de 

forma substancial por via democrática” (HABERMAS, 2012c, p. 188). Neste sentido, não 

obstante a pluralidade social, seria possível a partir de uma coesão comunicacional instituída 

segundo pressupostos democráticos, a responsabilidade de um pelo outro (integração social). 

A coesão política da política cultural, é uma coesão comunicacional451. Isto porque, 

como assentado no capítulo três, a cultura política dispensa legitimidade de reinvindicações 

fundamentalistas no espaço público que veiculam caráter dogmático. A integração política 

para a coexistência equitativa de grupos étnicos reside no fato de que a cultura política, que 

lhe dá fundamento, somente pode tolerar formas de vida que se articulem no medium de 

tradições não-fundamentalistas. É, assim, um critério que transcende subculturas e ao mesmo 

tempo, permite a inclusão legítima do outro no discurso ético-político. É neste sentido que o 

critério cultura política deve nortear a relação entre o legitimado ativo e o grupo social 

reivindicante nas lutas por reconhecimento, que nada mais reivindicam que modos culturais 

de vida.  

Deste modo, a demonstração argumentativa do legitimado ativo no controle abstrato 

de constitucionalidade, deverá -  para além da situação de controvérsia ou da dúvida quanto à 

constitucionalidade da lei, como exposição da questão jurídica – expor os elementos que estão 

em jogo para os grupos sociais distinguidos pelos critérios normativos (fato legislativo), 

segundo o critério de cultura política. Cuida-se de condição de racionalidade, para benefício 

da formação de melhores argumentos e de um debate da questão constitucional que permita 

uma legítima inclusão do outro. Legítima porque o critério de cultura política dispensa 

reivindicações fundamentalistas de grupos sociais, dogmáticas e fundamentadas em traços 

majoritários da cultura geral.  

Por meio do critério de cultura política, defendido pela presente dissertação como 

modo de justificação da exposição dos fatos pelo legitimado ativo no controle abstrato de 

constitucionalidade; de forma racional e democrático, o legitimado ativo poderá atender a 

pretensões emancipatórias de grupo social em minorias ou negar tais pretensões de minorias, 

                                                                                                                                                         
sua vez, é uma moldura institucional eficiente que garante uma dialética entre a igualdade jurídica e a igualdade 

factual, que ao mesmo tempo fortalece a autonomia privada dos cidadãos e pública no âmbito do Estado. 
451 “O cerne é constituído por uma opinião pública de cunho político que possibilita aos cidadãos posiciona-se ao 

mesmo tempo em relação aos mesmos temas de mesma relevância. Essa opinião pública – não deformada, e que 

não sofre ocupação nem de dentro nem de fora – precisa estar inserida no contexto de uma cultura política 

liberal; e também precisa ser sustentada pela livre condição associativa de uma sociedade civil em direção à qual 

possam afluir experiências socialmente relevantes advindas de campos vitais privados que o constituem intactos, 

a fim de que se possa elaborá-las nessa mesma sociedade civil e transformá-las em temas passíveis de recepção 

pela opinião pública”. (HABERMAS, 2012c, p. 188).  
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porque fundamentalistas (como por exemplo, reinvindicações neonazistas, fascistas); ou 

mesmo, impedir acesso ao debate de pretensões de grupo social em maioria, para cuja 

finalidade é apenas afirmar pretensões de dominação de outros grupos sociais. Por meio do 

critério de cultura política, o legitimado ativo poderá dispensar de forma racional, a 

propositura de ação para controle abstrato de constitucionalidade de demandas que 

questionam leis de igualdade, apenas por mera exaltação ou apologia de identidades 

consolidadas de grupos sociais majoritários ou que tentam legitimar posições culturais 

fundamentalistas. Por este mesmo critério, o legitimado ativo não poderá negar ajuizar a ação 

para o controle abstrato de constitucionalidade que questione leis de igualdade, veiculadas por 

grupos minoritários, fundamentados em demanda emancipatórias: seja porque não 

participaram do processo político da formação da lei, seja porque a lei viola direitos 

fundamentais. Aliás, não poderá negar acesso a grupos majoritários que veiculam uma 

questão de constitucionalidade duvidosa e cuja pretensão não seja disforme à cultura política.  

O critério de cultura política, para avaliar a exposição dos elementos simbólicos do 

grupo social pelo legitimado ativo, é justificado pelo fato de que as normas de igualdade, que 

distinguem sujeitos para concessão de utilidades ou liberdades, assentam discursos ético-

políticos. Cuidam-se, como visto no capítulo um, de discursos que pretendem expor o 

compartilhamento de formas de vida e os ideais dos projetos de vida comum; são discursos 

que articulam tradições e as formas de vida de modo a esclarecer a autocompreensão para as 

decisões axiológicas gerais sobre fins coletivos próprio de cada grupo social. O critério de 

cultura política, é critério normativista que visa promover o ideal de coexistência equitativa de 

grupos sociais, e permite orientar a exposição do fato legislativo da lei de igualdade pelo 

legitimado ativo. O sentido democrático do critério reside no fato de que fomenta, de forma 

justificada, o acesso da opinião pública e da vontade reprimida pela feitura do ato normativo 

(ou pela não formação do ato, embora haja determinação Constitucional) ilegítimo. E, por este 

motivo, o critério permite realizar a co-originalidade das autonomias pública e privada dos 

grupos sociais, por meio do legitimado ativo do procedimento de controle abstrato de 

constitucionalidade. Afinal, na competição entre formas culturais e modos de vida ética, em 

que é inevitável impregnação ética do direito; os discursos éticos devem assegurar a 

autonomia privada dos atingidos, para quando obedecem os critérios de uma cultural política 

(isenta de fundamentalismo), a fim de assegurar uma política de Estado de promoção da 

coexistência equitativa de grupos sociais. E, deste modo, se é possível afirmar que a 

conformação legislativa e o refinamento interpretativo do direito constitucional processual, 
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constituem “condições básicas para assegurar a pretendida legitimação da jurisdição 

constitucional no contexto de uma teoria da Democracia” (HÄRBELE, 1997, p. 49).  

 

5.3 REFLEXÕES SOBRE O EXERCÍCIO DE DEMOCRACIA E A ATUAÇÃO DO 

LEGITIMADO ATIVO NO CONTEXTO DAS LUTAS POR RECONHECIMENTO    

 

Conforme foi exposto nos dois subcapítulos anteriores, a propositura e atuação do 

controle de abstrato de constitucionalidade pelo legitimado ativo nas lutas por 

reconhecimento deverá anteder exigências da racionalidade comunicativa e de debate 

democrático. E para tanto, caberá o legitimado ativo, em relação à questão veiculada pelo 

grupo social representado, expor dois pontos essenciais: i. juridicamente, deverá o legitimado 

ilustrar a situação de controvérsia ou da dúvida quanto à constitucionalidade da lei; ii. 

faticamente, os elementos que estão em jogo para os grupos sociais distinguidos pelos 

critérios normativos (fato legislativo), segundo o critério de cultura política. A cultura 

política, enfim, é o critério democrático de atuação do legitimado ativo, pois permite sustentar 

a reivindicação do grupo social que permita uma coesão política (e, portanto, possibilita a 

formação de consensos no debate da questão pelo Supremo Tribunal Federal) e uma pretensão 

de coexistência equitativa de grupos sociais. Além de tornar o debate da questão 

constitucional, inclinado à racionalidade comunicativa, o legitimado ativo justifica sua 

atuação a dar espaço à opinião e à vontade pública de grupos sociais marginalizados do 

processo de formação da norma.  

O critério de cultura política deverá ser utilizado para formar o convencimento do 

legitimado ativo para a propositura da ação para controle abstrato de constitucionalidade no 

contexto de lutas por reconhecimento. Isto porque o critério racionaliza o entendimento 

predominante no Supremo Tribunal Federal e na doutrina jurídica de processo constitucional 

de que a inércia do controle abstrato de constitucionalidade é rompida por uma iniciativa 

política (embora o julgamento seja jurídico) 452 , porque fundamentada na faculdade 

discricionária do legitimado ativo na propositura da ação. As exigências fático-jurídica e os 

critérios de cultura política de atuação permitem justificar a legitimidade do agir 

discricionário do legitimado ativo na propositura ou na negativa de propositura da ação 

própria para controle abstrato, quando requisitada por grupo social interessado em impugnar 

norma (ou situação) de igualdade. Assim, se é certo que a propositura é discricionária, a 

                                                 
452 STF, Rep. nº. 1.106/SP, relator: Ministro Moreira Alves, DJ. 26 out. 1979 
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razoabilidade da propositura da ação ou a irrazoabilidade de sua negativa devem seguir ideais 

democráticos. E, como tal, o Supremo Tribunal Federal deverá realizar um controle sobre a 

integralidade do canal de acesso do grupo social ao debate; um controle sobre a propositura 

do legitimado ativo no contexto de lutas por reconhecimento.  

A figura da discricionariedade (da iniciativa política) para o ajuizamento de ação em 

controle abstrato de constitucionalidade, não pode justificar uma usurpação do rol de 

legitimado ativo pelo grupo social. Para tanto, foi verificado no capítulo dois que é atribuído à 

Jurisdição constitucional o dever de assegurar a abertura e a integridade dos canais 

processuais de formação da vontade política, e como tal, nos procedimentos de difícil acesso 

que discutem de forma abstrata e concentrada a constitucionalidade da lei. Assegurar a 

integralidade do canal de participação significa pontuar que o Supremo Tribunal Federal 

deverá inibir a prática de usurpação do rol de legitimado por grupos sociais que não atendem 

o requisito da discussão segundo fundamentos da cultura política nas lutas por 

reconhecimento.  

Sobre o controle do acesso ao debate abstrato de constitucionalidade, por grupos 

sociais não elencados no rol do artigo 103, da Constituição, restou registrado no voto do 

Ministro Paulo Brossard (STF, ADIn nº. 259/DF, relator: Ministro Moreira Alves, DJ. 19 fev. 

1993):  

 

Penso que o Tribunal deve exigir, até por cautela, que petições em ações 

dessa natureza (controle abstrato de constitucionalidade) sejam deduzidas 

com observância de todas as formalidades. Quando a Constituição dá a 

determinadas entidades legitimação para ajuizá-las, não dá gratuitamente, 

não é apenas para homenagear esta ou aquela autoridade, esta ou aquela 

entidade, é para que estas entidades possas prestar verdadeiro serviço 

público; é um munus que essas entidades estão qualificadas a exercer, no 

sentido da defesa da integridade constitucional, da sanidade jurídica da 

Nação através desse processo excepcional de extraordinária grandeza e 

importância, que é a ação direta de inconstitucionalidade. O S.T.F. não pode 

ser transformado em uma espécie da ‘roda dos expostos’ à porta do qual e a 

seus cuidados sejam abandonados os rebentos espúrios ou assim supostos e 

para os quais os autores não voltam mais os olhos.  

 

Em outra oportunidade, o Supremo Tribunal Federal passou a proceder um controle da 

propositura da ação pelo legitimado ativo; destacando que o ajuizamento por este legitimado 

deve ser feito de forma criteriosa, evitando assim, que terceiros não legitimados deem inicio à 

discussão de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (ADIN nº 1.708-7/MG, 

Relator: Ministro Marco Aurélio, j. 27.11.1997). Nos termos do voto do Ministro relator, 

Marco Aurélio, a petição inicial apresentada pelo Procurador-Geral da República não atendia 
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aos requisitos processuais mínimos, visto que se apresentara como uma mera formalidade 

para contornar o rol de legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, por meio de um 

terceiro. Para tanto, o Ministro relator justificou uma necessidade de contornar a antiga 

flexibilidade de acesso de reivindicações por meio do Procurador-Geral da República. Para 

estes exemplos de atuação, caberá ao Supremo Tribunal Federal extinguir a ação por inépcia 

da inicial (artigo 4º, 12-C e 15 da Lei Federal nº. 9.868/1999) – cabendo recurso de agravo, 

quando a decisão é do relator e não do Pleno 453  - ou permitir aditamentos ou emendas 

coerentes com as exigências racionais e democráticas do debate454.  

Por fim, ainda no tocante à atuação do legitimado ativo entidade pública no contexto 

da consideração de discricionariedade do ato de propositura do controle abstrato de 

constitucionalidade, é preciso promover últimas considerações. Isto porque a maioria das 

entidades institucionais elencadas para a propositura (Presidente da República, a Mesa do 

Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleia ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal) do controle 

abstrato de constitucionalidade, possuem aptidão para realizar um controle que visa a 

proteção do sistema federativo e da separação de funções. Não é comum tais entidades 

promoverem a representação de grupos sociais em contexto de lutas por reconhecimento, por 

meio do controle perante o Supremo Tribunal Federal. No entanto, o Procurador-Geral da 

República possui um mister especial na definição do papel do Estado nas lutas por 

reconhecimento, pois, deve agir na defesa do regime democrático e dos interesses socais e 

individuais indisponíveis (artigo 127, da Constituição).  

Foi observado no capítulo anterior que o Procurador-Geral da República atua ou de 

forma oficiosa (motivação autônoma) ou por provocação de interessados (entidades 

administrativas não contempladas no rol de legitimados ativos ou grupos sociais) para a 

propositura da ação para controle abstrato de constitucionalidade; podendo, assim, agir: i. ou 

na representação dos interesses do Ministério Público; ii. ou na representação de interesses 

coletivos de diversos grupos sociais ou de entidades administrativas455. Quando representado 

                                                 
453 STF, ADInAg-QO nº. 2.073, relator Ministro: Moreira Alves, DJ. 24 nov. 2000.   
454  O Supremo Tribunal Federal permite que seja realizado aditamentos ou emendas até a requisição de 

informações do órgão ou entidade que emanou o ato normativo impugnado (STF, ADInQO nº. 258/DF, relator: 

Ministro Aldir Passarinho, DJ. 28 fev. 1992. 
455  Sobre a atuação do Procurador-Geral da República, Marconi Falconi (2014) atesta que por meio da 

legitimidade do Procurador-Geral da República para propositura do controle abstrato de constitucionalidade, 

todo o Ministério Público estaria representado (em virtude da noção de unidade institucional ministerial). E, 

ainda porque o Ministério Público atua na proteção de interesses coletivos (e, nestes, se incluem interesses de 

coletividades sociais marginalizadas), a justificativa para a presença do Procurador-Geral da República (além, 

claro, da tradição institucional) no rol dos legitimados ativos, deriva da necessidade de tutela coletiva do 

ordenamento jurídico (FALCONI, 2014). É que para o citado autor (FALCONI, 2014, p. 171), o Procurador-
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por interesse ministerial ou de um interesse de grupos sociais ou de outras entidades 

administrativas, é facultado ao Procurador-Geral da República o convencimento da relevância 

da questão sobre a inconstitucionalidade para que seja deflagrada a ação perante o Supremo 

Tribunal Federal. Isto porque, ainda que depois da Constituição de 1988, “cabe ao 

Procurador-Geral da República decidir da conveniência ou não, do atendimento das 

representações que lhe forem dirigidas com esse objetivo” (POLETTI, 2000, p. 167). Isto, 

porque “não pode o representante vir diretamente ao Supremo Tribunal pleitear a declaração 

de inconstitucionalidade, já que lhe falta legitimidade para propor diretamente esse tipo de 

ação” (POLETTI, 2000, p. 167). Neste mesmo sentido, e diante da necessidade de 

especificação expressa do pedido de inconstitucionalidade do ato normativo, Gilmar Ferreira 

Mendes (2012) argumenta que a positivação da regra (e da ação declaratória de 

constitucionalidade, que determina a explicitação da controvérsia judicial relevante, artigo 14, 

III, da Lei Federal nº. 9.868/1999) impede que o Procurador-Geral da República atue de 

forma vinculada à representação. 

Desta feita, é preciso verificar a regularidade da expedição do ato discricionário do 

Procurador-Geral da República que antecede a petição inicial do ação de controle abstrato e 

justifica o convencimento do interesse público da constitucionalidade do ato do Poder 

Público, por meio da representação de grupos sociais456457. Consoante Vladimir da Rocha 

França (2000), a discricionariedade é um processo decisório de natureza político-jurídica, 

mediante o qual uma autoridade pública, a fim de concretizar um provimento normativo, faz 

uso de critérios de conveniência e oportunidade na análise da realidade social. Desta feita, na 

análise dos elementos do ato discricionário de convencimento do Procurador-Geral da 

República, construídos pela convivência do juízo de juridicidade com o juízo de 

                                                                                                                                                         
Geral da República estaria “representando toda a sociedade”. Não se pode concordar com esta última 

justificativa. Isto porque o conceito de sociedade é totalitário, holístico (SIMMEL, 2006), e que, por sua vez, 

significa a vontade da maioria inscrita na lei. Ora, se é certo que a função do legitimado ativo é expor questões 

de grupos socais segundo a cultura política, a atuação por critérios holísticos, significa apoderar o discurso 

comum da cultura, em um discurso majoritário.  
456 Destaca Marconi Falconi (2014) que, para quando a representação ao Procurador-Geral da República é feita 

no interesse ministerial, por quaisquer dos colegiados da administração superior do Ministério Público, em razão 

da unidade, resta obrigatória a proposição do controle abstrato. Ao passo que, ainda no interesse ministerial, nas 

representações individuais, na potencialidade de conflitos entre órgãos monocráticos, é conferido ao Procurador-

Geral da República uma ampla discricionariedade para propositura da ação.  
457 Justifica-se que o ato de convencimento do Procurador-Geral da República na representação é discricionário; 

não se trata de um juízo de juridicidade. Isto, pois, em que pese a polêmica na qual este artigo não irá se 

adentrar, sobre qual dos Poderes do Estado brasileiro (Executivo, Legislativo e Judiciário) integra o Ministério 

Público; o juízo de juridicidade se distingue do juízo de discricionariedade. Ao passo que o juízo de juridicidade 

é próprio da função jurisdicional e diz respeito ao processo de aplicação das leis pela concretização normativa 

dos enunciados do direito positivo (FRANÇA, 2000); no juízo de discricionário, há coexistência entre o juízo de 

oportunidade e de juridicidade, posto ser “um processo jurídico de decisão que admite a inserção controlado de 

elementos políticos na formação e concretização da norma jurídica” (FRANÇA, 2000, p. 40). 



214 

 

oportunidade, é imprescindível que o motivo458 do ato consista no reconhecimento de que a 

situação veiculada pela representação apresente uma controvérsia constitucional ou dúvida 

fundada sobre a constitucionalidade da norma. E não apenas deve haver o reconhecimento da 

dúvida fundada sobre a constitucionalidade da norma; para fins de representação promovida 

por grupos sociais, motivado por lutas de reconhecimento, é mister que o Procurador-Geral da 

República (no pressuposto fático do ato) certifique de que a exposição dos elementos fáticos 

da demanda é coerente com o critério de cultura política. Sendo assim, para que se convença 

da propositura do controle abstrato a partir de uma representação de grupos sociais, é 

oportuno que o Procurador-Geral da República identifique na demanda uma dúvida fundada 

na constitucionalidade da norma e reconheça que a marginalização decorrente dos efeitos 

normativos, pelo grupo social, que não puderam participar da eleição do critério 

discriminador da lei de igualdade.  

Tais motivos devem ser ilustrados em motivação, até mesmo porque, o arquivamento 

da representação pode constituir em uma restrição a um interesse coletivo (em sentido amplo) 

do grupo social. Neste sentido, como prescreve o art. 50, I, da Lei Federal nº 9.784/1999459, 

cabe ao Procurador-Geral da República motivar o arquivamento destacando a inexistência de 

dúvida à constitucionalidade do ato ou desqualificando a reinvindicação como minoritária 

(haja vista a manifesta abusividade do pleito). Afinal, conforme Vladimir da Rocha França 

(2007, p. 112), “ainda que o ato administrativo seja ampliativo – ou seja, implique a outorga 

de direitos ou a satisfação de interesses individuais -, o dever de motivação se impõe caso a 

decisão possa atingir de frente os direitos coletivos ou difusos”. Deste modo, resta consagrado 

o interesse público que motiva o direito de representação do legitimado para propositura do 

controle abstrato, Procurador-Geral da República. Afinal, a concepção de interesse público 

não é dada a priori, apresenta-se, pois, como resultado de um processo de produção e 

aplicação do direito (JUSTEN FILHO, 2005); uma vez que sua significação está atrelada à 

noção de interesse difuso da coletividade (FRANÇA, 2007) e interesses individuais e 

particulares (BINENBOJM, 2008). Verifica-se, assim, que a propositura do controle abstrato, 

pelo Procurador-Geral da República, não é de todo modo vinculada e obrigatória à 

                                                 
458 O motivo do ato compreende os pressupostos fáticos e jurídicos que autorizam o ato administrativo. Como 

ilustra Vladimir da Rocha França (2007, p. 79), “o motivo material (ou pressuposto de fato) representa o evento 

demarcado – no fato jurídico administrativo (antecedente da regra administrativa constante no ato) – pela 

autoridade administrativa como relevante para o interesse público”. Em relação ao pressuposto de direito, 

“abrange a norma jurídica que autorizou ou obrigou a expedição do ato administrativo” (FRANÇA, 2007, p. 79).  
459 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 

quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
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representação de grupos sociais. É discricionária460. E depende de uma avaliação oportuna da 

dúvida fundada sobre a constitucionalidade do ato e do reconhecimento da demanda como 

minoritária. Logo, uma vez motivado, um pretenso arquivamento da representação poderá 

consistir em ato inválido, no que ensejaria controle administrativo.  

Em que pese à existência de outros legitimados, o Procurador-Geral da República, 

diante da autonomia e independência institucional aproxima-se mais da ideia de defensor da 

Constituição defendida por Hans Kelsen (2013). Explica Hans Kelsen que, para propositura 

do controle, se requer uma espécie de “defensor da Constituição junto ao tribunal 

constitucional, o qual, como ministério público no processo penal, introduziria ex officio o 

processo do controle de constitucionalidade dos atos que estimasse irregulares”. Assim, o 

“titular de tal função deveria ser revestido de todas as garantias imagináveis de 

independência, tanto em relação ao governo como em relação ao Parlamento” (KELSEN, 

2013, p. 175). 

Diante do que foi dito sobre a discricionariedade da propositura, é importante, 

finalmente, refletir sobre sindicabilidade do ato administrativo do Procurador-Geral da 

República de convencimento da representação por grupos sociais; é mister apresentar formas 

de controle jurídico em razão do arquivamento. Como explicado, na motivação da resposta à 

representação, o Procurador-Geral da República poderá determinar o seu arquivamento, acaso 

não se convença da dúvida sobre a constitucionalidade do ato impugnado ou de que a 

demanda postulada é incoerente com os pressupostos de uma cultura política. Inexistindo 

motivação neste sentido, ou, estando a motivação equivocada (por erro de fato ou erro de 

direito), verifica-se vício do ato quanto ao motivo, passível de controle (FRANÇA, 2007). Na 

hipótese de arquivamento, caberá ao grupo social três opções: i. encaminhar nova 

representação, desta feita, apresentando novas razões aos motivos que habilitam a propositura 

da ação (como novas provas sobre a dúvida constitucional ou razões sobre a ameaça de direito 

coletivo); ii. encaminhar a demanda a outros legitimados; iii. impetrar, considerando o vício 

no motivo, mandado de segurança contra ato do Procurador-Geral da República perante o 

Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “d” da Constituição) – embora, haja julgado no 

Supremo Tribunal Federal que não permita este expediente dado a iniciativa discricionária do 

legitimado ativo. Entretanto, ainda em virtude do arquivamento e a considerar a existência de 

dolo, caberia ao Procurador-Geral da República responder por crime de responsabilidade (art. 

                                                 
460 Nestes termos, Pedro Moniz Lopes (2011, p. 205), define que “a vinculação ou discricionariedade tem, 

portanto, a ver com a abertura da norma de conduta que parametriza a decisão administrativa sendo que apenas 

nesse plano se poderá dizer que, face a uma norma-parâmetro com alternativas de decisão, o acto é discricionário 

e, face a uma norma-parâmetro sem alternativas de decisão, o acto é vinculado”.  
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40, 2, da Lei Federal nº 1.079/1950) 461 . Isto porque o Supremo Tribunal Federal na 

Reclamação nº. 2138/DF, Relator: Ministro Nelson Jobim, Relator p/ Acórdão Ministro 

Gilmar Mendes, j.13.06.2007 cristalizou o entendimento de que a Constituição Federal não 

admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os 

agentes políticos e ocupantes do alto escalão. Destaca-se, por fim, acaso o arquivamento 

cause dano direito a terceiros, entende-se por cabível a responsabilidade civil do Estado por 

ato do Procurador-Geral da República no exercício de sua função de titularidade de um 

interesse público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição462 (CAHALI, 2007). Segundo 

Yussef Said Cahali (2007), no reconhecimento do dolo ou fraude, imputa-se a pessoa do 

Procurador-Geral da República a responsabilidade pelos danos diretamente ocasionados, no 

que se aplica o art. 85 do CPC. 463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
461 Art. 40. São crimes de responsabilidade do Procurador Geral da República: 2 - recusar-se a prática de ato que 

lhe incumba. 
462 “§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 
463 “Art. 85. O órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando, no exercício de suas funções, 

proceder com dolo ou fraude.” 
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CONCLUSÃO 

 

 

A presente dissertação buscou responder os seguintes questionamentos: i. é possível 

exigir do legitimado ativo uma atuação criteriosa antes de inaugurar o controle abstrato de 

constitucionalidade? ii. qual o critério legítimo de atuação do legitimado ativo que atenda uma 

realização legítima da Jurisdição constitucional no contexto de lutas por reconhecimento? 

Para as respostas a estas perguntas, a presente dissertação empreendeu um esforço teórico que 

definiu o que se espera da legitimidade do direito em democracias radicais e as exigências de 

legitimidade para a formação do direito. Empreendeu ainda um levantamento teórico sobre a 

complexa luta por reconhecimento e o papel esperado pelo Estado democrático de direito na 

resolução dos conflitos culturais.  

Assim, foi possível compreender as raízes críticas da proposta reconstrutiva do direito, 

apta à realização de uma democracia radical. O direito interpretado pela teoria do discurso de 

Habermas detém um protagonismo, pois é percebido como medium para integração social em 

sociedades complexas e pós-tradicionais. Na reconstrução do direito, Habermas observou que 

a legitimidade para a formação do sistema de direitos e para a produção do direito é 

determinada na medida em que os destinatários do direito se sentem como autores do direito; 

somente quando é garantida a co-originalidade das autonomias pública e privada, é possível a 

formação de uma opinião e vontade política apta a construir de forma legítima o direito. Foi 

constatado em Habermas a íntima relação entre direito e democracia, em sua modalidade 

deliberativa, como caminho emancipatório. Desta reconstrução, e a fim de superar os 

paradigmas do direito formal burguês e do Estado social, foi assumido pela presente 

dissertação o paradigma procedimentalista do direito: uma proposta formal, estruturada para 

garantir as condições do processo democrático. Ao aceitar este paradigma, restou 

compromissado pela presente dissertação que a problemática a ser resolvida deveria 

desenvolver de modo emancipatório os canais de participação nos processos de decisão 

política, ainda que em controle de constitucionalidade.  

Admitir o paradigma procedimentalista do direito significou ainda para a presente 

dissertação adotar como função da Jurisdição constitucional o dever de proteger o sistema de 

direito segundo o exercício da autonomia pública e privada dos cidadãos. Para tanto, cabe ao 

Tribunal constitucional o exame do conteúdo das normas no contexto dos pressupostos 

comunicativos e condições procedimentais do processo de legislação democrática, sendo seu 

mister averiguar a racionalidade dos processos de comunicação inscritos no discurso de 
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fundamentação da norma; corrigindo o processo democrático de eventuais irracionalidades da 

lei promulgada. Foi reconhecida que à Jurisdição constitucional lhe deve ser atribuída o dever 

de assegurar a abertura e a integridade dos canais processuais de formação da vontade 

política; analisando nas razões legislativas, se a norma produzida atenta ou não contra o 

tratamento igualitário – seja porque fere direitos fundamentais, seja porque os destinatários 

não participaram do processo democrático de formação da norma. 

Ao depois, foi problematizada pela presente dissertação a relação jurídica entre o 

legitimado ativo e o grupo social que busca veicular impugnar ou pleitear critérios de 

discriminação de sujeitos em normas de igualdade.  É que relação jurídica entre o legitimado 

ativo e o grupo social reivindicante não é regulamentada em lei; para cuja inexistência de 

procedimento resulta na caótica e indisciplinada propositura de demandas pelo legitimado 

ativo no controle abstrato de constitucionalidade, de modo a veicular discursos de 

reconhecimento de grupos sociais. A dissertação registrou que esta situação ocasiona 

problemas de acesso ao debate constitucional: desde a negativa irrazoável de ajuizamento das 

ações, acesso insuficiente que não aborda elementos relevantes da questão constitucional para 

o grupo social interessado ou mesmo usurpação do rol de legitimados pelos grupos sociais 

para veiculação de discursos fundamentalistas e de dominação social.    

A luta por reconhecimento em sociedades plurais torna complexa a análise da 

formação de critério e diferenças de tratamento de minorias. É uma discussão de identidades, 

que envolve manipulação simbólica orientada por relações sociais e políticas que define o 

“eu” e o “outro”. As lutas por reconhecimento possuem um caráter moral, em que sentimento 

de desprezo compete com pretensões de reconhecimento. Desta feita, o reconhecimento da 

legitimidade da pretensão jurídica veiculada pelo grupo social é relativo. Cabendo, portanto, 

ao Estado democrático de direito, na competição entre formas culturais e modos de vida ética, 

- em que é inevitável impregnação ética do direito - assegurar a autonomia privada dos 

atingidos, e, para tanto, obedecer a critérios de uma cultural política (isenta de 

fundamentalismo), promovendo uma política de Estado de coexistência equitativa de grupos 

sociais.  

Ainda foi empreendido pela presente dissertação, um levantamento das prescrições 

normativas do legitimado ativo. Recuperando desde noções de sistema de constitucionalidade 

e classificações sobre o controle de constitucionalidade, de modo a delimitar o recorte jurídico 

problematizado pela dissertação: a disciplina da ação direta de inconstitucionalidade, da ação 

declaratória de constitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 

regulamentada na Lei Federal nº 9.868/1999. Foi ainda considerado que a propositura das 
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ações para o exercício de controle abstrato de constitucionalidade é a realização de um 

interesse público de controle, de defesa da Constituição; e o legitimado ativo atua em nome 

próprio, mas por interesse da coletividade de eliminar atos inconstitucionais. Ainda foi 

reconhecido que o caráter excepcional (e político) do controle abstrato, resultaria na 

conclusão de discricionariedade do legitimado ativo para propositura do controle de 

demandas veiculadas pelos grupos sociais.  

 A exigência de aperfeiçoar o debate da questão constitucional no Supremo Tribunal 

Federal permitiu requerer do legitimado ativo uma argumentação da situação de controvérsia 

ou de dúvida sobre a constitucionalidade para instauração do controle abstrato das normas – 

com a finalidade de evitar argumentos vazios de contrariedade de dispositivos. Neste ponto, 

foi respondida pela presente dissertação a primeira questão: para fins de legitimidade do 

Estado democrático de direito no exercício da Jurisdição constitucional, a racionalidade 

comunicativa do debate abstrato de constitucionalidade realizado no Supremo Tribunal 

Federal deverá ser promovida pelo legitimado ativo (e por todos os participantes do processo 

objetivo); e como tal, o reconhecimento da situação de inconstitucionalidade deve ser 

mediado pelo melhor argumento. É de se exigir do legitimado ativo na propositura do 

controle abstrato de constitucionalidade, a apresentação da questão de constitucionalidade na 

busca do melhor argumento, cooperando ativamente e intersubjetivamente para a produção da 

tese jurídica final. O resultado da exigência significou para a presente dissertação a formação 

do critério jurídico de formulação da demanda para controle abstrato de constitucionalidade: a 

racionalidade do debate da questão constitucional no controle abstrato de constitucionalidade 

obriga o legitimado ativo a veicular pretensões fundamentadas, demonstrando por argumentos 

a situação de controvérsia ou da dúvida quanto à constitucionalidade da lei. É um critério de 

exposição da questão jurídica pelo legitimado ativo.  

A segunda pergunta resolveu por atender exigências do Estado democrático, para 

quando assumiu, no específico contexto das lutas por reconhecimento, a exposição de fatos 

segundo o critério de cultura política, articulado por Habermas. Foi considerado que na 

discussão da norma de igualdade, os sujeitos são discriminados por critérios que pretendem 

instituir utilidades ou liberdades. Neste contexto, existe todo um fato legislativo que deverá 

ser esclarecido pelo legitimado ativo e que corresponde aos elementos simbólicos que estão 

em jogo nas demandas de reconhecimento. O esclarecimento desta questão fática deve ser 

orientado por um critério democrático. Cuida-se de critério que normatiza a discussão ética-

políticos de grupo sociais a promover o ideal de coexistência equitativa. O critério de cultura 

política de Habermas, somente tolera formas de vida que se articulem no medium de tradições 
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ou modos de vida não-fundamentalistas; é critério que transcende subculturas e ao mesmo 

tempo, permite a inclusão legítima do outro no discurso ético-político. Diante disto, o 

segundo questionamento foi respondido pela exposição de fatos legislativos, consoante o 

atendimento ao critério de cultura política. O critério, por sua vez, densifica a percepção de 

discricionariedade do legitimado ativo para justificar a negativa ou a propositura do controle 

abstrato de constitucionalidade veiculado por grupo social. É que na exposição dos fatos pelo 

legitimado ativo no controle abstrato de constitucionalidade, de forma racional e democrática, 

o legitimado ativo poderá atender a pretensões emancipatórias de grupo social em minorias ou 

negar tais pretensões de minorias, porque fundamentalistas; impedir acesso ao debate de 

pretensões de grupo social em maioria, para cuja finalidade é apenas afirmar pretensões de 

dominação de outros grupos sociais, exaltação ou apologia de identidades consolidadas de 

grupos sociais majoritários ou que tentam legitimar posições culturais fundamentalistas; ou 

ser obrigado a ajuizar a ação para o controle abstrato de constitucionalidade que questione leis 

de igualdade, veiculadas por grupos minoritários, fundamentados em demanda emancipatórias 

(seja porque não participaram do processo político da formação da lei, seja porque a lei viola 

direitos fundamentais).  

Desta forma, restou concluído pela presente dissertação que caberá o legitimado ativo, 

em relação à questão veiculada pelo grupo social representado em lutas por reconhecimento, 

expor dois pontos essenciais para o controle abstrato de constitucionalidade: i. no ponto 

jurídico, deverá o legitimado ilustrar a situação de controvérsia ou da dúvida quanto à 

constitucionalidade da lei; ii. no ponto fático, demonstrar os elementos que estão em jogo para 

os grupos sociais distinguidos pelos critérios normativos (fato legislativo), segundo o critério 

de cultura política. 

Espera-se que com o aprofundamento da questão, ainda que específica para situações 

de conflitos culturais e leis de igualdade, a proposta normativa de atuação do legitimado ativo 

no controle abstrato de constitucionalidade contribui para o desenvolvimento do processo 

constitucional coerente com ditames de democracia em sociedades plurais. Isto porque ainda 

existem questões a serem investigadas, como a construção de uma natureza jurídica inclusiva 

da ação para controle abstrato de constitucionalidade e a racionalização dos mecanismos de 

controle jurisdicional para atender lutas por reconhecimento.  
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