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RESUMO 

 

 

Neste momento histórico, em que se vive a transição entre a era moderna e a pós-

modernidade, podem ser verificados reflexos desta transição na sociedade humana e em seus 

institutos. O Estado, o Direito e a Democracia passam por uma série de adaptações que 

buscam adequar estas instituições aos novos valores humanos. Nesta busca pelo 

reposicionamento do Direito diante da realidade pós-moderna, uma inevitável crise de 

legitimidade abala suas fundações. O Positivismo jurídico cede espaço para um direito com 

novas e dinâmicas características, menor sistematização, menos hierarquia, entre outros 

atributos, que marcam o direito contemporâneo. Diante deste quadro inovador, esta pesquisa 

se volta para o estudo da legitimidade do direito, do Poder Judiciário, do juiz e de sua decisão 

no marco da pós-modernidade. Para tanto, a pesquisa da legitimidade do direito com base na 

filosofia jurídica torna-se fundamental, bem como o aprofundamento nos conceitos de 

Constituição e neoconstitucionalismo. Verificar-se-á, também, em que condições se dão as 

decisões judiciais no marco do neoconstitucionalismo, especialmente aquelas advindas da 

jurisdição constitucional. A pesquisa também adentrará pela investigação do direito 

comparado e seus institutos de controle de constitucionalidade. Por fim, apresentar-se-á a 

conexão entre a soberania popular e a legitimidade democrática da decisão judicial. 

  

Palavras-chave: modernidade, pós-modernidade, sociedade, Estado, Direito, Democracia, 

legitimidade, Constituição, neoconstitucionalismo, constitucionalismo, 

jurisdição, controle, juiz, soberania, povo. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This historical moment, in which we experience the transition between the modern era and the 

post-modernity, can be verified reflections of this passage in human society and its 

institutions. The State, Law and Democracy go through series of changes that crave to adapt 

these institutions to the new human values. In this quest for repositioning of the law against 

the postmodern reality, an inevitable crisis of legitimacy undermines its foundations. Legal 

Positivism makes room to a law with new and dynamical features, less systematization, less 

hierarchy, among other attributes, characterize the contemporary law. In view of this 

innovative framework, this research turns toward the study of the legitimacy of law, the 

judiciary, the judge and his decision in the moment of post-modernity. For this purpose, the 

research of legitimacy of law based on legal philosophy becomes essential, as well as the 

deepening on concepts of constitution and neo-constitutionalism. It will also be checked the 

conditions under which judicial decisions are given within the framework of neo-

constitutionalism, particularly those stemming from the constitutional jurisdiction. The survey 

also will step into the investigation of comparative law and its institutions of judicial review. 

Ultimately, it will present the connection between popular sovereignty and democratic 

legitimacy of judicial decision. 

 

Keywords: modernity, post-modernity, society, State, Law, Democracy, legitimacy, 

Constitution, neo-constitutionalism, constitutionalism, jurisdiction, control, judge, 

sovereignty, people. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa realizada, cujo resultado ora se expõe, teve como tema central a questão da 

legitimidade das decisões judiciais, em sede de controle de constitucionalidade, no paradigma 

da pós-modernidade. Justificou-se a pesquisa pela necessidade de dar maior clareza ao grande 

e paradoxal dilema que o sistema constitucionalista democrático vem enfrentando na 

atualidade, encontrando-se mesmo numa encruzilhada. Tal dilema toma forma na constatação 

da existência de um sentimento de desconfiança entre os cidadãos sobre a capacidade dos 

Poderes Executivo e Legislativo, para dar respostas à sociedade as suas necessidades e 

anseios fundamentais. 

Esta situação gerou uma grave crise de legitimidade dos tradicionais atores políticos 

do sistema constitucional, criando um vazio político-social, o qual vem sendo preenchido pelo 

Pode Judiciário que vem assumindo, cada vez mais, um papel semelhante ao de um dirigente 

jurídico-político da sociedade, trazendo para si uma competência que o povo aparentemente 

não lhe atribuiu. 

Diante disto, é preciso pesquisar outras formas para garantir a legitimidade das ações 

do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, controlá-las democraticamente, a fim de evitar que 

este oblitere a atuação dos demais poderes constituídos, e assuma a direção do Estado 

transformando a nossa democracia numa aristocracia de tutores dos destinos dos cidadãos. 

 O temor deste pesquisador, como também de parte da sociedade, é legítimo e 

merecedor de debate e reflexão, pois, como já foi dito, verifica-se atualmente uma nova 

postura assumida pela magistratura, que tem se mostrado politicamente mais atuante e 

engajada numa intensa atividade social, conforme se pode constatar, cotidianamente, 

mediante as publicações das decisões judiciais, sejam monocráticas ou coletivas, as quais têm 

servido, cada vez mais, de instrumento para a garantia e, especialmente, para a efetivação dos 

direitos fundamentais dos cidadãos: casos como o da autorização para o aborto do anencéfalo, 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, validação das cotas raciais em instituições de 

ensino, julgamento do mensalão (Ação Penal 470), entre tantos outros exemplos que ilustram 

o argumento apresentado.  

Esta nova postura política assumida diante da sociedade, esta militância social, 

chamada de “ativismo judicial”, levanta o questionamento sobre a adequação e a 

compatibilidade dessa nova forma de atuação do Poder Judiciário com o sistema 

constitucional democrático.  
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Ocorre que os juízes estão ultrapassando sua esfera de competência constitucional – 

estabelecida em conformidade com a tradicional repartição dos poderes republicanos – e 

adentram cada vez mais na seara dos demais poderes, legislativo e executivo, para atuar na 

criação normativa e na persecução de políticas públicas. 

Haveria, portanto, um déficit de legitimidade democrática na atuação dos juízes, 

especialmente quando atuando no controle de constitucionalidade normativa, uma vez que a 

suas decisões tem o poder de afastar a aplicação das leis, que são democraticamente 

elaboradas conforme o processo legislativo. 

Além disso, não raras vezes, estas mesmas decisões ampliam o alcance, decotam e até 

mesmo criam normas, que até então estavam ausentes do ordenamento jurídico. Ressalta-se 

que, no caso das decisões tomadas pelas Cortes Constitucionais, seus efeitos estendem-se aos 

cidadãos em geral, alcançando uma universalidade de pessoas que vai muito além daquelas 

originalmente consignadas na lide. 

Assim, uma vez que os juízes não são ungidos pela participação popular na sua 

escolha – pois acessam a magistratura pela via do concurso público, ou seja, por critério de 

avaliação de conhecimento específico – a esses não seria delegado pela soberania popular o 

poder para criar o direito e promover a implantação de políticas públicas, garantidoras de 

direitos fundamentais. 

Dessa forma, a inovação normativa contida nas decisões judiciais que controlam a 

constitucionalidade das leis e dos atos administrativos, bem como sua interferência na 

definição de políticas públicas, estaria em contradição com princípio democrático. 

Partindo então da premissa da existência de uma lacuna democrática entre o controle de 

constitucionalidade exercido pelos magistrados e o papel reservado a estes pela soberania 

popular, na organização social pós-moderna, formulou-se a seguinte hipótese: defronte o novo 

papel de ativismo político assumido pela magistratura, não mais podemos entender como 

suficiente a via do concurso público para dar legitimidade democrática ao controle de 

constitucionalidade das leis efetivado pelos juízes devendo-se, portanto, serem adotadas novas 

formas de atuação e participação popular, que garantam a legitimidade democrática das 

decisões judiciais, o que passaria necessariamente pela revisão dos critérios de acesso, 

promoção e permanência na carreira. 

Diante da hipótese exposta, perseguiu-se neste trabalho respostas para os seguintes 

questionamentos: o que é a pós-modernidade? Quais são as características do direito na pós-

modernidade? Quais são as principais teorias sobre a legitimidade do direito na 

contemporaneidade? Apresentadas tais teorias, como se legitima o direito neste momento 
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contemporâneo? Qual o papel do neoconstitucionalismo na formação da legitimidade do 

direito contemporâneo? Há incompatibilidade entre o controle de constitucionalidade e a 

democracia popular? Quais as experiências sobre a efetivação do controle de 

constitucionalidade no Brasil. Como este movimento se deu em outros países com sistema 

jurídico semelhante ao brasileiro? É possível um legítimo controle cidadão da 

constitucionalidade das leis? 

Portanto, trabalhou-se, ao início da pesquisa, com a possibilidade de se sustentar que o 

sufrágio fosse o instrumento democrático mais indicado para dar legitimidade à atuação dos 

juízes e às suas decisões, especialmente aquelas referentes ao controle de constitucionalidade 

das leis democraticamente elaboradas. 

Contudo, após quase dois anos de intensos estudos, debates, leituras e consultas, esta 

hipótese verificou-se inadequada para responder às questões acima formuladas, sendo que se 

pretende demonstrar, ao longo deste trabalho, que, na contemporaneidade, a atuação dos 

juízes deve necessariamente ultrapassar os limites da moldura kelseniana, ou os limites da 

pura subsunção, para assumir um novo papel constitucional, mais ativo, que, entretanto, 

mantem-se dentro dos limites da democracia popular, democracia esta atualizada e adaptada 

para estes tempos ditos pós-modernos. 

Para tanto, a pesquisa utilizou-se da seguinte metodologia: foi realizada uma análise 

da legitimidade da decisão judicial em sede de defesa de direitos fundamentais e 

constitucionais dos cidadãos, utilizando-se da literatura referente à jurisdição constitucional 

especializada, para, ao final desta, adequar os referidos argumentos jus-filosóficos à realidade 

da jurisdição constitucional difusa. A pesquisa realizada adotou como matriz teórica o 

Princípio do Discurso de Habermas, bem como o Princípio Democrático, a partir daquele 

desdobrado. 

 Assim sendo, este trabalho foi dividido em seis partes, contando-se a introdução e a 

conclusão, as quais abordaram os seguintes temas: no capítulo segundo tratar-se-á da 

transição entre a modernidade e o momento contemporâneo; o desenvolvimento e as 

características da modernidade, os marcos históricos da modernidade; os conceitos de pós-

modernidade; o Estado pós-moderno e as principais características do Direito na 

contemporaneidade. 

O terceiro capítulo abordará a legitimidade do direito. Os conceitos sociológico e 

político de legitimidade; a diferença entre legitimidade e legitimação; os conceitos de 

legitimidade ensinados por Max Weber, Hans Kelsen, Niklas Luhmann e a visão 

habermasiana sobre o tema, à qual dá-se destaque em razão da mesma de ser utilizada como 
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marco teórico deste trabalho; por fim, neste mesmo capítulo ainda aborda-se o importante 

tema do neoconstitucionalismo e sua influencia na teoria da legitimidade do direito 

contemporâneo. 

A quarta divisão deste trabalho está reservada para a apresentação do tema referente à 

legitimidade do controle de constitucionalidade no marco do neoconstitucionalismo. A 

pesquisa abordou o assunto desde uma visão liberal, do controle de constitucionalidade como 

verdadeiro sustentáculo das liberdades individuais, até a proposta procedimentalista, que 

apresenta uma jurisdição constitucional aplicada na defesa dos procedimentos democráticos 

criadores do direito. 

Nesta mesma seção são apresentados os fundamentos que justificam e legitimam o 

controle de constitucionalidade das leis, desde os modelos clássicos apresentados pelos 

“Federalistas”, até a atualidade doutrinária europeia com suas explicações “exorbitantes” e 

“plausíveis” sobre a atividade de controle da constitucionalidade das leis. 

O quinto capítulo está reservado para a apresentação das experiências reais de controle 

de constitucionalidade no Brasil, na Itália e na França, cujo desenvolvimento histórico dá-se 

de maneira diferenciada em cada um dos países citados, havendo, contudo, uma convergência 

nos resultados políticos, pela assunção da tarefa de ditar a palavra final no campo do direito 

constitucional, pelas respectivas Cortes Supremas dos referidos países. 

Por fim, os capítulos seis e sete reservam as conclusões do pesquisador, ao quê se 

adianta que a hipótese aventada não encontrou sustentação. Segue, então, para análise e crítica 

da ilustre banca examinadora, o trabalho realizado. 
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2 A TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA PARA A PÓS-MODERNIDADE 

 

 

Para compreender a proposta pós-Moderna de Direito e de Estado, é necessário, ao 

menos, perpassar as características fundamentais que constituíram o momento da 

Modernidade, bem como identificar os marcos históricos que serviram de pano de fundo para 

sua transição para a pós-Modernidade.  

 

2.1 Marcos históricos da transição entre a Modernidade e a pós-Modernidade 

 

Sinais da mudança do paradigma da Modernidade para a pós-Modernidade puderam 

ser verificados centenas de anos antes daquele enigmático século XVII. Movimentos políticos 

e econômicos ocorridos no século XII antecipam, nos registros históricos, a tendência à 

transformação das relações sociais, especialmente em relação àquelas que criam condições 

para o surgimento do Estado moderno.  

Exemplo disso foram as lutas pela investidura dos cargos eclesiásticos, “[...] a 

contenda teve início na década de 1070”  e durou até a concordata de Worms, em 1122, 

quando cindiram definitivamente as competências espiritual e secular. (JOHNSON, 2001, p. 

231). Por uma questão de sobrevivência política, o papado romano foi obrigado a admitir a 

independência das organizações mundanas em relação ao mundo divino, abrindo assim o 

flanco para a contestação dos príncipes em relação à influência da própria Igreja nos assuntos 

terrenos.  

Sobre o reconhecimento da autonomia da política e da igreja, ensina Norberto 

Bobbio: 

Na verdade, mesmo proclamando o primado do espiritual sobre o político, a fim de 

solidificar mais seu próprio primado, de fato, o Papa reconhecia a autonomia, pelo 

menos potencial, da política e oferecia o terreno em que poderiam sediar-se, mover-

se, fortalecer-se e enfim prevalecer os interesses temporais que brotam nas novas 

relações econômicas e sociais. (BOBBIO, 1997, p. 426). 

Outro marco histórico, anterior ao período iluminista, mas da mesma forma 

paradigmático, foi o período das grandes navegações. Este período foi marcado pelo 

expansionismo mercantil – mediante uma inédita e intensa atividade de trocas comerciais – e 

pelo avanço científico – representado pelas técnicas de construção naval, navegação, fundição 

e militares. Tais fatores permitiram que povos numericamente inexpressivos, como foi o caso 
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dos portugueses, encontrassem e dominassem extensas áreas na África e especialmente na 

América, o que lhes permitiu o acúmulo dos bens e das riquezas necessários à futura expansão 

capitalista. (RIBEIRO, 2002).  

Klaus Adomeit caracteriza o momento dos grandes descobrimentos nos seguintes 

termos: 

Os anos por volta de 1500 de nossa cronologia podem ser vistos atualmente como 

incisão histórica. Uma época antiga passou, o mundo da Idade Média partiu em 

Colombo em direção a outras margens. Leonardo da Vinci por exemplo, na sua 

época em Milão nas cortes de Sforza (1481-1499), fazendo estudos bem planejados 

de ciências naturais e especialmente anatomia, já não era mais um homem da Idade 

Média. A transição coperniana é sempre ainda um paradigma, o exemplo ideal para 

a queda de uma visão global, para a especulação através da observação planejada e 

apurada (Francis Bacon, pouco tempo depois, deu a isto uma definição). Copérnico 

estudara entre 1491 a 1506 em Cracóvia, Bolonha, Pádua e Ferrara, antes de editar 

em 1514, em “ Commentariolus” , a visão geocêntrica do mundo, fundamentada 

cientificamente no heliocentrismo, apresentada de maneira pormenorizada em 1543. 

Através das viagens de descobrimento e das pesquisas exatas em ciências naturais, o 

homem encontrou uma nova relação com o mundo e a natureza: seu meio ambiente 

tornara-se finito, mas o novo mundo explorado era, de qualquer forma, grande e 

cheio de possibilidades atrativas a serem esgotadas. (ADOMEIT, 2001, p. 13-14). 

A sociedade, na contemporaneidade, vive um momento histórico de transição 

paradigmática. A moral e os valores tradicionais persistem e ainda impõem sua força 

conformadora, mas já não imperam absolutos junto à comunidade. Todo um conjunto de 

comportamentos, anteriormente considerados desviantes e que eram relacionados ao mal 

(oposto ao bem), atualmente expressam-se livremente ou, melhor dizendo, na 

contemporaneidade tem a sua existência normativamente garantida.  

Estas mudanças são percebidas em todas as áreas das relações humanas: mudanças nas 

formas de fazer comércio; alterações nas relações de trabalho; avanços científicos importantes 

nas áreas de saúde, comunicações, informática; reposicionamento das mulheres na sociedade 

e seus impactos nas relações familiares e profissionais; a solidariedade, a inclusão e a 

alteridade como valores sociais; a consciência ecológica; a revisão do papel do Estado; as 

transformações do sistema democrático e seus reflexos no sistema político e do direito – com 

a consequente crise de legitimidade que experimentam. 

No entanto, é evidente o estado de perplexidade e de contradição por que passa a 

comunidade humana, pois, ao mesmo tempo em que esta evolui na direção da era pós-

moderna, mantém vigentes aspectos de outras épocas, considerados ultrapassados. 

Essa era de transições e de transformações da política, do Estado e do Direito tem 

raízes fincadas em antigas tradições, que cambaleiam para acompanhar os eventos sociais que 

sucedem na velocidade da informação instantânea. Mostra disto pode ser verificada nas 
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aparentes aporias que formam a substância constitucional, que preenche as diversas Cartas 

políticas das comunidades ocidentais. 

Desde seus primórdios, a sociedade humana, para manter-se íntegra e nos limites do 

contrato social, institui o direito. Na realidade, o direito sempre teve o acatamento da maioria 

das pessoas, que o legitimaram, de fato, em cada tempo histórico. O direito é simultaneamente 

reflexo e molde da sociedade humana que o cria e que por ele se organiza. Esta mesma 

sociedade, ao longo de sua história, criou uma relação de confiança com o direito (cujo 

conceito
1
 vem evoluindo conjuntamente com o pensamento humano) e o elevou a uma ordem 

de máxima importância, a um patamar superior aos demais sistemas que a compõem. 

No passado pré-moderno o direito legitimou-se pela tradição, pela referência ao 

metafísico e até pela violência física de seu impositor. Naquele tempo, guerreiros organizados 

impunham, pela força das armas, a sua vontade e regiam as relações sociais conforme seu 

próprio interesse. Os chefes de clã eram, então, legitimados mediante o acatamento de suas 

ordens pelos demais membros da sociedade, que lhes creditavam uma origem divina ou 

simplesmente eram incapazes de resistir à brutalidade que lhes era imposta como sanção, caso 

contrariassem a sua vontade (Creveld, 2004, p.20-21).  

Num momento posterior, a legitimidade desloca-se da força bruta – que, apesar de 

normatizada, continua na base da garantia da aplicação do direito até os dias atuais – para 

fixar-se na palavra dos religiosos, que detinham o monopólio da comunicação com o divino e 

da interpretação da sua vontade. Por muitos séculos a legitimidade do direito emanou 

diretamente de Deus, e os membros comuns daquelas sociedades, que não possuíam 

alternativas culturais e cognitivas para construir uma argumentação contrária, acatavam o 

direito como parte do sacrifício necessário para alcançar a vida após a morte, o paraíso. 

                                                 
1 A título de ilustração seguem-se conceitos de alguns ilustres juristas: Norberto Bobbio afirma “[...] 
que só se pode falar de direito quando existe um conjunto de normas formadoras de um 
ordenamento, e que, portanto, o direito não é norma, mas um conjunto coordenado de normas”. 
(BOBBIO, 2008, p. 16). Caio Mário da Silva Pereira define o direito como “[...] o princípio de 
adequação do homem à vida social. Está na lei, como exteriorização do comando do Estado; integra-
se na consciência do indivíduo que pauta sua conduta pelo espiritualismo do seu elevado grau de 
moralidade; está no anseio de justiça, como ideal eterno do homem; está imanente na necessidade 
de contenção para a coexistência” (PEREIRA, C., 2007, p. 7). Gustavo Radbruch define o direito 
como um “conjunto de normas gerais e positivas, que regulam a vida social”. (RADBRUCH, 2007). 
Por seu turno, Paulo Nader declara que o direito “[...] é um conjunto de normas de conduta social, 
imposto coercitivamente pelo Estado, para a realização da segurança, segundo os critérios de 
justiça”. (NADER, 1992 apud FUIZA, 2007). Jorge Witker afirma que o modelo de “[...] docência 
jurídica tradicional supõe o direito como um conjunto de normas que regem a conduta dos homens 
em sociedade. Portanto, elas são o ponto de partida de todo o aprendizado jurídico. As normas 
refletem a realidade desejável e esta última deve ajustar-se a elas”. (WITAKER, 1995 apud LAJOUS, 
2006). 
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Ao fim da Idade Média, uma nova e poderosa combinação de fatores legitimantes 

varreu o mundo do direito e um novo personagem concorre para a criação da instituição que 

modernamente denominou-se “Estado”. Aliado ao desígnio divino – que ungia com a sua 

legitimidade metafísica a monarquia europeia ocidental – surgiu uma nova força política, 

unificadora de territórios e criadora do Estado Nacional, que foi então representada pela 

figura do príncipe. Este foi um governante absoluto cuja vontade se transformaria em direito. 

Direito este acatado e legitimado, fosse pela manutenção dos privilégios da aristocracia e do 

clero, fosse pela força dos recém criados exércitos nacionais, ou mesmo pela irradiação 

religiosa que lhe dava caráter de crente fervoroso
2
. O soberano absolutista legitimava-se, 

também, pelo cansaço da população com as longas guerras feudais, que tanto marcaram a 

história da Europa Ocidental, ou, simplesmente, legitimava-se pela tradição de submissão 

desta mesma populaça aos poderosos. O que se deve ressaltar é que este direito, que aos olhos 

pós-modernos é totalmente desprovido de legitimidade, para os membros daquela sociedade 

satisfazia.  

 

O interesse geral, o bem comum ou o interesse público alcançam, assim, uma 

importância cada vez maior. A dependência gradativa em relação aos serviços do 

Estado tem, na maioria das vezes, uma ligação direta com a ampliação da 

centralização e da burocracia. Enquanto no âmbito do Estado tribal os membros da 

família da tribo dominante podem administrar certos territórios com autonomia, a 

ampliação de burocracia exige uma certa especialização. Este fator conduziu ao 

desenvolvimento do funcionalismo público [...] a formação de um exército 

permanente, por meio do qual os príncipes conquistam outros países e defendem seu 

território. Este desenvolvimento vem acompanhado de um aumento sensível do 

poder do soberano interna e externamente. O absolutismo francês, o Império 

Otomano, a Inglaterra sob o reinado de Elisabeth I e a China sob a dinastia dos Ming 

são prova deste fato. (FLEINER-GERSTER, 2006, p. 41-42). 

 

A modernidade iluminista põe fim a toda forma de legitimidade metafísica. O direito 

deve ser acatado pelas razões práticas que são inerentes à vida em sociedade e não pela 

vontade de deuses ou de Deus.  

Da mesma forma que a sociedade legitimou o direito tradicional, de origem 

consuetudinária, também o fez com o direito fundamentado no divino, metafísico, e, durante 

                                                 
2 

Neste momento, apesar do afastamento político entre os príncipes europeus e a Igreja Católica nos 
assuntos laicos, aqueles ainda utilizavam a imagem de defensor da fé cristã para angariar legitimação 
junto à população de seus países, prova disto são os diversos títulos agregados à liturgia 
monarquista da Europa Ocidental: Sua

 
Majestade Fidelíssima foi um título concedido ao Rei de 

Portugal, D. João V “O Magnânimo”, pelo Papa Bento XIV, em 1748, para ser usado pelos soberanos 
de Portugal a partir de então. (PORTUGAL, 2012). Sua Majestade Católica é o tratamento atribuído 
pelo papado aos monarcas, que incorporam príncipios católicos nas suas vidas pessoais e políticas 
estatais. Atualmente é um dos títulos ostentados pelo Rei da Espanha. (ESPANHA, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D._Jo%C3%A3o_V
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Bento_XIV
http://pt.wikipedia.org/wiki/1748
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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um longo tempo considerou legítimo, pela passividade das comunidades políticas, o direito do 

príncipe e o do monarca absolutista. Até que, passado o tempo, a humanidade abraçou a 

ilusão do direito legitimado pela participação popular na sua formação.  

O momento atual é marcado por intensa impregnação de valores e de princípios às 

Constituições, que servem de esteio à aplicação do direito em todas as suas instâncias. A lei 

escrita perde espaço para a efetivação dos direitos fundamentais positivados na Constituição. 

O controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos toma lugar central nas cortes 

superiores, sendo, contudo, exercido também nas decisões das instâncias judiciais ordinárias. 

Constatada a transição do direito moderno para o pós-moderno, do direito rígido, 

sistematizado e perene, produzido exclusivamente pelo Estado, para o novo direito, flexível, 

oriundo de múltiplas fontes, especializado, técnico e paraestatal. 

Portanto, para melhor compreender o processo de transformações por que passa a 

humanidade, faz-se necessário, agora, conhecer um pouco mais desta era chamada de 

“moderna” e sua irmã mais nova, a era pós-moderna. 

2.2 Modernidade 

 

Segundo Antony Giddens, a Modernidade se configura como uma era, um 

determinado período de tempo no qual fatos característicos ocorreram, especialmente no 

Velho Continente, que formaram um conjunto de situações que refletiam “[...] o estilo, 

costume de vida ou organização social que emergiam na Europa a partir do século XVII e que 

ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. (GIDDENS, 1991, p. 

11).  

Entretanto, como a Modernidade ainda é – está, atua e interfere – 

contemporaneamente no cotidiano das sociedades, não é possível confiná-la a uma era 

delimitada no tempo e no espaço. Adotar tal reducionismo seria decretar o seu fim, o que seria 

um engano. A modernidade claudica, estrebucha, mas, como na música dos Titãs, “[...] o 

pulso ainda pulsa”. 

Além de um corte no tempo histórico, a Modernidade, de acordo com Boaventura de 

Sousa Santos (2010), pode ser considerada como um projeto sociocultural. A proposta de tal 

projeto reconhece que o caminho para se conquistar a grandeza da humanidade é a máxima 

utilização da razão. Baseia-se, portanto, na ciência racional, então considerada um 

instrumento de transformação da natureza capaz de promover à humanidade toda a segurança, 

o alimento, o conforto e a dignidade que precisa e almeja.  

 



23 

 

 

2.2.1 Pilares da Modernidade 

 

 

Segundo o Boaventura Santos, o projeto da Modernidade se funda sobre dois pilares 

básicos: o “[...] pilar da regulação e o pilar da emancipação”. (SANTOS, 2010, p. 77).  

O pilar da regulação, sustentado nas obras de Hobbes, Locke e J. J. Rousseau é 

representado por três princípios: o principio do Estado, o princípio do mercado e o princípio 

da comunidade. O pilar da emancipação, por seu turno, é construído também a partir de três 

elementos: “[...] a racionalidade estético-expressiva da arte e da literatura; a racionalidade 

moral-prática da ética e do direito; e a racionalidade cognitivo instrumental da ciência e da 

técnica”. Cada uma destas racionalidades se liga a princípios sociológicos e políticos, 

articulando o novo modelo de convivência social. (SANTOS, 2010, p. 77). 

O principio do Estado informa o seu monopólio na produção, distribuição e aplicação 

do direito e conecta-se à racionalidade moral-prática, no sentido de promover um núcleo de 

eticidade social. O princípio do mercado conecta-se diretamente com a racionalidade 

cognitivo-instrumental, uma vez que desta derivam as ideias de individualidade e de 

concorrência, que impulsionam o desenvolvimento da ciência e da técnica – rodas motrizes do 

modo de produção capitalista. Por fim, o princípio da comunidade articula-se com a 

racionalidade estético-expressiva em razão das ideias de identidade e de comunhão, que 

permitem a harmonização e a contemplação estética.  

 

 

2.2.2 Períodos do desenvolvimento capitalista 

 

 

Seguindo a lição de Souza Santos (2010, p. 78), o projeto da Modernidade se 

identifica com o “[...] amadurecimento capitalista”. No desenvolvimento capitalista, podem 

ser identificados três períodos: o período do capitalismo liberal, o período do capitalismo 

organizado e o período do capitalismo desorganizado. Esta digressão será de grande 

importância para a identificação das circunstâncias que promoveram o surgimento do 

movimento pós-modernista. Portanto, importante identificar as características de cada uma 

das citadas fases. 
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2.1.2.1 Período do capitalismo liberal 

 

 

O momento do capitalismo liberal identifica-se diretamente como o pilar da regulação. 

Propaga-se a ideologia que defende uma convivência harmoniosa entre o mercado e o Estado. 

No entanto, o que se presencia é o crescimento desproporcional do mercado advindo da 

mudança do modo de produção artesanal e manufatureiro para o industrial, com o emprego de 

técnicas científicas na implantação de maquinário, incrementando inúmeras vezes a produção 

e fazendo surgir excedentes de bens. Essa aceleração na economia impulsionou o crescimento 

econômico dos países industrializados, criou dependência nos países não industrializados, e 

gerou, como consequência, uma primeira contradição no projeto modernista: a riqueza se 

concentra apenas nos países detentores do conhecimento científico. (SANTOS, 2010); 

O que se verifica, contudo, é um colapso da pretendida convivência harmoniosa entre 

mercado e Estado, baseada “[...] no desenvolvimento sem precedentes do princípio do 

mercado, na atrofia quase total do princípio da comunidade e no desenvolvimento ambíguo do 

princípio do Estado”. (SANTOS, 2010, p. 80).  

Na esteira da predominância do princípio do mercado, o Estado é enquadrado 

ideologicamente com a aplicação, sempre contraditória, do princípio do laissez-faire. Este 

princípio impõe a abstenção máxima do Estado no que respeita ao Mercado, “[...] o laissez-

faire se aplica somente na economia, porque política, direito e clínica estão alinhados em 

direção ao controle, à exclusão e à condenação”. (RAGO, et al., 2002, p. 73-74). 

Sobre a contradição dos princípios do mercado e da regulação, esclarece Boaventira 

Santos: 

É que a ligação orgânica – pressuposta pela matriz política do estado liberal – entre a 

lógica da dominação pública e as suas exigências da acumulação de capital, ao longo 

do século XIX, concretiza-se e fortalece-se através de múltiplas e sucessivamente 

mais profundas intervenções do Estado. Paradoxalmente, muitas destas intervenções 

do Estado são justificadas em nome do princípio do laissez faire, um princípio que 

preconiza o mínimo de Estado (o Estado protector). (SANTOS, 2010, p. 81). 

Outra consequência característica desse período se encontra no campo da filosofia 

política. O que se observa é o esvaziamento do ideal rousseauniano, influenciando 

diretamente o princípio da comunidade. No modelo filosófico de Rousseau a comunidade é 

um todo composto por cidadãos e a soberania é um poder indelegável do povo, enquanto no 

modelo liberal há uma distorção destes elementos concebendo a comunidade “[...] como 
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agregação competitiva de interesses particulares, suporte da esfera pública, e o indivíduo, 

formalmente livre e igual, suporte da esfera privada e elemento constitutivo básico da 

sociedade civil”. (SANTOS, 2010, p. 81). 

Ainda caracterizam o momento da modernidade do capitalismo liberal o enorme 

desenvolvimento científico. O apoderamento deste conhecimento pelo mercado e a sua 

consequente transformação em força produtiva reproduzia aquilo que o ideário modernista 

erigira como solução para elidir os males matérias da humanidade – o progresso científico 

como sinônimo de segurança e dignidade. 

Quanto ao pilar da emancipação, o espaço da racionalidade moral-prática sofre com 

processos de consolidação de sistemas cada vez mais autônomos (direito e moral liberal), 

caracterizado pelo formalismo jurídico, pelo movimento de codificação e a referência à 

responsabilidade moral exclusivamente do indivíduo, isentando o Estado de qualquer atuação 

nessa seara. 

Ainda no pilar da emancipação, no que refere ao domínio da racionalidade ético-

expressiva, há um movimento crescente no sentido de valorizar o elitismo da alta cultura, que 

impõe globalmente o modelo europeu de “cultura nacional” , relativizando todas as demais 

formas de manifestação cultural não enquadradas nos padrões do liberalismo. (SANTOS, 

2010, p. 82) 

 

 

2.1.2.2 Período do capitalismo organizado 

 

 

No período do capitalismo organizado, o ponto nevrálgico se dá no questionamento 

sobre “[...] o que é possível e o que é impossível de realizar numa sociedade capitalista em 

constante processo de expansão”, para, ao final, concentrar-se apenas no que é possível, 

tornando invisível o déficit que se acumula. (SANTOS, 2010, p. 83). 

O princípio do mercado expande-se ainda mais, rompe com os limites 

institucionalmente estabelecidos e diversifica sua esfera de atuação. Há uma enorme 

concentração do capital industrial, financeiro e comercial em poucas mãos, o que favorece o 

surgimento dos cartéis. Outro fenômeno, já esperado, foi a centralização deste capital nos 

países europeus, o que fez aumentar a dependência econômica dos países periféricos em 

relação àqueles. A adoção de formas societárias mais sofisticadas, notadamente as sociedades 
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anônimas, permite separar a propriedade das empresas da sua direção, submetendo o controle 

econômico das mesmas a profissionais afinados com as políticas do Mercado. 

Nesse mesmo sentido, a adoção de técnicas de produção em escala faz aumentar o 

tamanho das unidades industriais. Em consequência, explode a urbanização que, sem controle, 

estabelece o padrão do agrupamento urbano para o próximo século – surgimento de áreas 

densamente povoadas com pouca ou nenhuma infraestrutura sanitária, déficits de transporte, 

precário atendimento de saúde e exposição à criminalidade.  

Paralelamente a isso, o Estado envolve-se cada vez mais em lutas armadas 

imperialistas, em apoio ao capital, na busca do controle de mercados consumidores, 

monopólios comerciais e atividades extrativistas. Segundo Souza Santos, 

[...] o Estado é, ele próprio, um agente das transformações ocorridas na comunidade 

e no mercado e, ao mesmo tempo, transforma-se constantemente para se adaptar a 

essas transformações. A sua articulação cada vez mais compacta com o mercado 

evidencia-se na progressiva regulamentação dos mercados, nas ligações dos 

aparelhos do Estado aos grandes monopólios, na condução das guerras e de outras 

formas de luta política pelo controlo imperialista dos mercados, na crescente 

intervenção do estado na regulação e institucionalização dos conflitos entre o capital 

e o trabalho. Por outro lado, o adensamento da articulação do estado com a 

comunidade está bem patente na legislação social, no aumento da participação do 

Estado na gestão do espaço e nas normas de consumo colectivo, na saúde e na 

educação, nos transportes e na habitação, enfim na criação do Estado-Providência. 

(SANTOS, 2010, p. 84). 

Neste momento de afirmação do projeto da modernidade, ocorre a cristalização de 

práticas políticas, legitimadas pelo sufrágio universal, mas que, na realidade, impõe soluções 

legislativas, institucionais e burocráticas que criam ojeriza da grande maioria dos cidadãos em 

relação a tudo o que se relaciona à política, daí o gérmen da crise da democracia. 

É também nessa fase que se consolida o dogmatismo jurídico, o positivismo que se 

pretendia puro, ascético, livre de impurezas axiológicas, morais e políticas que, na expressão 

máxima alcançada pela Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, viria a influenciar, até os 

tempos atuais, a forma de relacionamento entre o direito e a sociedade, transformando aquele 

num instrumento de afirmação do projeto da modernidade. Nas palavras de Eduardo Bittar: 

O trajeto da Modernidade, se declarada a partir do século XVII em diante, é um 

trajeto em que o direito haveria de estar presente como garantidor de oposição ao 

Estado (ao soberano, ao monarca, aos abusos de poder, à não-intervenção sobre o 

indivíduo como agente liberal do mercado), ao mesmo tempo que como codificador 

da unidade massificadora de comportamentos sociais, que deveriam se estandardizar 

em uniformidades favoráveis ao desenvolvimento do controle normalizador. O 

sistema jurídico funciona como uma espécie de sistema-garantidor da eficácia das 

pressões advindas do sistema econômico, e esta intimidade está declarada já no 

século XIX. (BITTAR, 2009, p. 64). 
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Para o Bittar, o projeto da modernidade demanda uma estabilização social que foi 

viabilizada pela lei escrita (direito positivado e codificado), o que permite uma distribuição 

estandardizada e controlada dos direitos aos cidadãos, além de promover uma “[...] 

estratificação das relações sociais em conteúdos controláveis de realização de poder”. 

(BITTAR, 2009, p. 65).  

Contudo, analisando-se criticamente a máscara da lei neutra e igualadora cai e o 

direito apresenta sua verdadeira finalidade de prover o poder para, segundo Bittar (2009 p. 

66): 

1. Organizar sistemas de sentidos e modos, bem como práticas procedimentais, pelas 

quais parece se neutralizar a subjetividade na condução de processos. 

2. Distinguir espécies diversas de delitos, crimes, comportamentos ilícitos e eventos 

passíveis de serem previstos pela engenhosidade do legislador. 

3. Definir conceitos e sentidos normativos, colocando minimamente possível a 

arbitrariedade do intérprete em funcionamento, uma vez que previamente tudo 

deveria estar dado pelo Código. 

4. Classificar por força e por hierarquia fontes normativas aplicáveis, dotando umas 

de mais imperatividade e aplicabilidade que outras. 

5. Ordenar e impor modos uniformes de comportamento social na dimensão da 

esfera do permitido, do proibido e do obrigado. 

6. Coactar diferenças entre comportamentos subjetivos e entre diversas modalidades 

de interpretação moral, afunilando-as em direção a uma única ética, a ética 

consensuada da legalidade
3
. 

7. Controlar situações e comportamentos imprevisíveis, adiantando-se o legislador 

(fato normado como dever-ser – Sollen) à própria infração (fato ocorrido como ser 

– Sein). 

8. Tipificar condutas possíveis, discriminando-as das condutas inaceitáveis, estas 

que são levadas ao fosso comum da ilegalidade. 

9. Determinar valores padronizados por meio de condutas-tipo estampadas nas letras 

do código e interpretadas pela autoridade da doutrina conservadora. 

                                                 
3 

Em sentido contrário Edimur Ferreira de Faria explica a importância do Princípio da Legalidade para 
a ciência jurídica e para o direito positivo: O princípio da legalidade, no sistema jurídico positivo, é i 
mais importante deles, sem desmerecer os outros, que também são importantes. A observância da 
legalidade é fundamental na realização administrativa pelo Estado. Esse princípio é de observância 
obrigatória em qualquer atividade do homem, independentemente de ter ou não relação com a 
Administração Pública. (FARIA, 2007). 
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10. Codificar a dispersão das fontes que permitiam a vivência fragmentária de valores 

antagônicos e desconhecidos, ante a impossibilidade de decidir harmonicamente. 

11. Conceituar e assegurar que não haverá diferenciação aplicativa da lei nas mãos 

dos juízes, pois todo direito se resume ao poder de dar a lei. 

12. Estabilizar, cristalizar e perpetuar valores e tradições, sentimentos e condutas que 

homogeneamente se petrificam nas tradições de um tempo (normalmente 

duradouro) e de costumes da própria sociedade (que se faz pela oral vigente). 

13. Enclausurar aquilo que não é exemplar, e expurgar aquilo que não deve estar 

contaminando o espaço-ambiente das negociações sociais. 

14. Legitimar o poderio de dizer quem está fruindo de sua liberdade com 

consentimento do Estado e quem está denegrindo o projeto e convívio social. 

15. Decidir com rapidez, clareza, objetividade e emergência os conflitos surgidos e 

que reclamam eficaz resposta do Estado. 

16. Condenar os comportamentos desviantes em incorrer em juízos de valor, pois o 

apelo é previamente dado pelo consenso social em torno da lei. 

17. Separar, no meio social, como se faz com o joio e com o trigo, para usar uma 

linguagem bíblica de purificação, por meio de categorias, ficções, conceitos e 

palavras jurídicas, o criminoso do não-criminoso, o estrangeiro do não-estrangeiro 

(nacional, normalmente, portador de maiores direitos e vantagens), o trabalhador 

do não-trabalhador (marginal, não-sociável). 

18. Atribuir e dividir em competências, permitindo a ação da burocracia de Estado na 

condução das obrigações permanentes de estabilidade política e econômica, 

sabendo-se que a prévia definição de tarefas é dada por lei e, especialmente, pela 

Constituição. 

19. Criar e instituir órgãos, divisões e repartições, que atribuem cargos, serviços, 

tarefas e deveres institucionais, independentemente da pessoa exercente, o que 

favorece o clima de permanência das missões político-institucionais, 

desvinculadas da pessoa ou do indivíduo, que na pré-modernidade era a chave do 

serviço.  

 

 

 

2.1.2.3 Período do capitalismo desorganizado 
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O terceiro período da classificação de Souza Santos refere-se ao estágio atual do 

desenvolvimento do capitalismo e do projeto da modernidade. O autor da classificação 

justifica a designação de “capitalismo desorganizado”  ao período atual afirmando que “[...] é 

evidente que o capitalismo só pode ser dito desorganizado na medida em que colapsaram no 

terceiro período muitas das formas de organização que tinham vigorado no período anterior”  

(SANTOS, 2010, p. 87). 

Trata-se da manifestação de fadiga do próprio sistema moderno que, no seu exercício 

de dominação, cria as próprias condições de seu perecimento. Desta forma, o princípio do 

mercado apresenta uma hipertrofia em relação aos princípios do Estado e da comunidade. 

Fato que pode ser demonstrado pelo crescimento do poder econômico e político das chamadas 

“empresas multinacionais” , que, devido à sua natureza independente e desvinculada 

territorialmente, conseguem neutralizar as tentativas de regulação dos governos nacionais, O 

fenômeno de internacionalização e de desvinculação nacional das grandes empresas gera um 

enfraquecimento das classes trabalhadoras, uma vez que a articulação da solidariedade 

proletária não ocorre com a mesma dimensão da empresarial, causando a precarização das 

condições de trabalho e, principalmente, revertendo os ganhos salariais das décadas anteriores 

quando a organização sindical nacional foi capaz de promover avanços para a condição de 

vida dos assalariados. 

Ainda na seara econômica, o avanço tecnológico e a especialização do processo 

produtivo, favorecem a instalação de grandes parques industriais em países periféricos, cujo 

custo da mão de obra, dos impostos e dos insumos é muitas vezes menor do que nos países do 

capitalismo central, o que por sua vez causa desemprego e desindustrialização nestes. 

Boaventura Santos (2010) acrescenta que o princípio da comunidade passa por visíveis 

transformações. As classes trabalhadoras diferenciam-se cada vez mais internamente. 

Subdivisões por ramo e especializações tornam difusos os objetivos dos trabalhadores, seja 

naquilo que pretendem alcançar do ponto de vista material, seja na identidade com os demais 

membros da classe. A classe operária, anteriormente tida como o carro-chefe do movimento 

proletário, em razão da especialização das atribuições e a consequente subdivisão da base em 

diversas entidades classistas, perde poder de negociação contra o patronato e contra o próprio 

Estado.  

Neste mesmo sentido, a precarização do movimento proletário reflete diretamente nos 

partidos políticos de esquerda, que, necessitando ampliar a base eleitoral, “[...] veem-se 
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forçados a atenuar o conteúdo ideológico dos seus programas” , e voltam seus discursos agora 

para a criação de uma nova classe média. (SANTOS, 2010, p. 88). 

Paralelamente ao ocaso das antigas formas e dos antigos temas de mobilização social – 

assembleias, passeatas e comícios, como forma de exigência de distribuição de renda, 

educação e saúde –, as novas tecnologias da comunicação vêm sendo cada vez mais 

utilizadas, por permitem a divulgação e a discussão, com maior eficácia e maior alcance. Os 

assuntos que, na atualidade, vêm mobilizando a sociedade, envolvem: a questão ecológica, o 

desarmamento nuclear, a paz mundial, o combate à miséria, à fome, ao machismo, ao racismo 

e tantos outros. Os temas de natureza holística formam as novas cores das bandeiras da 

mobilização dos movimentos sociais. 

Seguindo o movimento dos demais princípios, o princípio do Estado também vem 

sofrendo transformações. O Estado aparenta ter perdido a iniciativa diante do mercado. A 

decadência do Estado-Social, a internacionalização do capitalismo e o consequente 

deslocamento de capital político para centros mais lucrativos, tornaram o Estado incapaz ou 

mesmo débil, quando à competência para continuar a regular “[...] as esferas da produção 

(privatizações, desregulação da economia) e da reprodução social”. (SANTOS, 2010, p. 88). 

A burocracia crescente, as infindáveis instâncias de decisão, a tendência do Estado em 

submeter aos particulares partes das atribuições que assumiu no período do Estado-Social, 

tudo isso – somado à debilidade diante dos agentes exógenos, que dirigem a economia 

capitalista –, paradoxalmente, torna o Estado cada vez mais autoritário. Para Boaventura 

Santos, esse contexto: 

[...] tem uma consequência política ainda mais global. É que a teoria do contrato 

social significou sempre que a lealdade, mesmo relativa, devida ao Estado se 

destinava a manter a liberdade e seguranças pessoais possíveis. Numa situação em 

que o Estado parece tanto mais classista quanto mais autônomo em relação às 

classes, os pressupostos da lealdade caem pela base e os chamados novos 

movimentos sociais são disso mesmo sintoma eloquente. (SANTOS, 2010, p. 89). 

Por fim, esgotando a classificação do sociólogo português, o mesmo se refere às 

mudanças pelas quais passa a racionalidade moral-prática. Santos aponta alguns fatores que 

vêm causando instabilidade no pensamento cristalizado: o distanciamento dos valores 

modernos da autonomia e da subjetividade das práticas políticas e quotidianas; a 

autorreferencialidade da regulamentação jurídica, que causa o hermetismo do sistema jurídico 

não permitindo a participação ativa dos cidadãos, causando um déficit de legitimidade; a ética 

individualista da modernidade que impede os indivíduos de agir como atores globais diante de 

problemas cada vez mais compartilhados por toda a humanidade. “Do colapso das formas 
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éticas e jurídicas liberais”  emerge um novo direito, um direito assentado num novo 

jusnaturalismo, com escopo nos direitos humanos e fundamentais e numa nova “[...] ideia de 

solidariedade, simultaneamente concreta e planetária”. (SANTOS, 2010, p. 91). 

Sobre a questão do direito na pós-modernidade reserva-se um momento posterior neste 

trabalho em que o tema será aprofundado. 

Como se viu, com o colapso dos ideais modernos, emerge, de seus escombros, uma 

nova consciência política e social que critica a modernidade e aponta suas falhas e suas 

contradições. Essa nova consciência, entretanto, ainda não teve seu projeto definido, suas 

metas são difusas e abstratas, tanto quanto o próprio conceito deste estado de coisas atual.  

Ciente da dificuldade em promover-se uma definição completa do período que surge 

após o colapso da Modernidade, na próxima seção são apresentados conceitos de diversos 

autores sobre a chamada “Era pós-Moderna” , na tentativa de desvelar, ao menos, as suas 

principais características, permitindo ao pesquisador construir seu próprio conceito sobre o 

tema. 

 

 

 

2.3 Pós-modernidade 

 

 

2.3.1 Pós-Modernidade: uma indefinição inata 

 

 

Como visto anteriormente, não se pode afirmar que a modernidade tenha deixado de 

exercer sua influência sobre a época atual, pode-se apenas reconhecer que esta influência já 

não é mais aquela quase absoluta de meados dos séculos XVIII e XIX e parte do século XX. 

Neste sentido, existem várias correntes científicas que apresentam diversificados conceitos 

sobre o momento contemporâneo, sem, contudo negar que seja uma fase de transição. 

O pós-modernismo radical informa que a pós-modernidade já assumiu o lugar da 

modernidade mediante uma nova ordem de valores. Esta corrente tem como expoentes Michel 

Foucault, Jacques Derrida e Lacan. 

Já o modernismo radical, corrente encabeçada por Habermas, afirma que ainda se vive 

a modernidade, que, no entanto, passa por uma crise, mas que ainda pode retomar seu projeto 

original. 
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Por fim, existe a corrente do pós-modernismo estratégico que pretende conciliar o 

legado positivo da modernidade com as inegáveis mudanças no contexto social 

contemporâneo. Os adeptos desta corrente são chamados por Lemert de visionários, já que 

“[...] ainda confiam na racionalidade empreendedora da ordem moderna”. (LEMERT, 2000, 

p. 178). 

Contudo, é inegável a presença de um novo modelo de organização dos pensamentos e 

de atitudes humanas que atua e reflete nas organizações sociais, políticas e econômicas, 

alterando as bases em que estas se fundam. Entretanto, como não é possível delimitar 

precisamente este fenômeno, optou-se, nesta dissertação, pela adoção da expressão “Pós-

modernidade” para distinguir o momento contemporâneo, “[...] cujo uso e emprego ganha 

coloridos e matizes diversos conforme a tendência ou a corrente de pensamento” (BITTAR, 

2009, p. 104). Zygmunt Bauman ilustra bem a dificuldade dessa definição: 

[...] é uma época que Anthony Giddens chama de “ modernidade tardia” , Ulrich 

Beck de “ modernidade reflexiva” , Georges Balandier de “ supermodernidade” , e 

que eu tenho preferido (junto com muitos outros) chamar de “ pós-moderna” : o 

tempo em que vivemos agora, na nossa parte do mundo (ou, antes, viver nessa época 

delimita o que vemos como a “ nossa parte do mundo)”. (BAUMAN, 1998, p. 30). 

Esta, portanto, a razão do título do capítulo, ou seja, a característica incapacidade 

desse período em gerar definições, acertos ou consensos nos moldes a que se está 

acostumado, ou seja, nos moldes da modernidade. Nas palavras de Boaventura Souza Santos: 

Como todas as transições são simultaneamente semi-invisíveis e semi-cegas, é 

impossível nomear com exatidão a situação atual. Talvez seja por isso que a 

designação inadequada de “ pós-moderno” se tornou tão popular. Mas, por essa 

mesma razão, este termo é autêntico na sua inadequação”. (SANTOS, 2009, p. 50). 

Trata-se, então, de uma expressão que traduz mais um “[...] estado atual de coisas, um 

processo de modificação” (BITTAR, 2009, p. 105) que alcança diversas experiências 

humanas, que, tal qual a modernidade, não possui um marco temporal definido ou algum fato 

histórico onde se reconheça seu início, mas, tanto quanto sua irmã mais velha irrompe-se, 

surge, abre caminho incontestavelmente no mundo contemporâneo. 

O que se pode afirmar, com clareza, é que este novo período surge a partir da 

constatação da decadência do modelo econômico e social adotado na Modernidade, ou seja, é 

fruto da ineficiência da Modernidade em distribuir toda a riqueza e o bem estar prometidos.  

Ao findar o século XIX, o modelo expansionista do capitalismo alcançou seus limites. 

Em consequência, vieram as guerras de dominação territoriais e os países derrotados 

tornaram-se terreno fértil para frutificar as ideologias totalitaristas, tais como o stalinismo, o 
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fascismo e o nazismo, que culminaram com a maior destruição de vidas humanas e de bens 

materiais, de toda a história da humanidade. 

A pós-modernidade é, então, um momento de reflexão, uma “[...] espécie de reação ao 

modernismo ou de afastamento dele”, sem, contudo, que o momento moderno tenha deixado 

de ainda estar presente. (HARVEY, 1993, p. 19). A Modernidade, com suas verdades, 

ideologias, princípios, valores, instituições, classes sociais e moral burguesa, ainda faz parte 

do material que dá liga à sociedade. Portanto, não se deve ter a ilusão de que a pós-

modernidade já superou sua antecessora, ou que isso se dará proximamente. 

Mas a pós-modernidade não é apenas uma movimento acadêmico ou filosófico 

circunscrito às discussões intelectuais e às pesquisas científicas. Não é também um 

movimento de denúncia político-social da modernidade – pois, no âmbito da modernidade, 

sempre houve espaço para a contestação de suas fundações.  

A pós-modernidade vem marcando e ferindo a sociedade, a partir da constatada 

mudança de valores, costumes, hábitos sociais e das próprias instituições políticas que 

atualmente são visíveis em todo o mundo. “[...] Pensem-se nas transformações dos hábitos de 

consumo, dos modelos de comportamento, das atitudes sexuais, dos sentidos da moda, da 

vertiginosa aceleração das relações de comunicação”. (BITTAR, 2009, p. 114). 

Como já abordado, a pós-modernidade não é um projeto nascido em uma sala de aula 

ou nos gabinetes dos filósofos, tão pouco integra uma unanimidade de opiniões ou um 

consenso de valores, de fato, apresenta-se esporadicamente na forma de movimentos sociais e 

políticos que causam instabilidade e até o desmoronamento nas instituições modernas. O que 

mais se pode perceber da presença pós-moderna é uma sensação de instabilidade, de incerteza 

que está sempre presente, à qual se opõe a modernidade com sua ordem, segurança, 

estabilidade. Sobre este movimento de ação e reação assim se pronunciou Lemert: 

O pós-modernismo – em termos gerais: a cultura de um mundo dito moderno – diz 

respeito sobretudo a interrogação desse tipo. As perguntas em si são perfeitamente 

razoáveis. Pessoas íntegras, de condição mediana ou mais baixa, mas especialmente 

os pais de jovens recém-graduados, estão certas em fazê-las. Suas preocupações são 

realistas, portanto razoáveis. Se são razoáveis, por que tanto alvoroço em torno de 

várias teorias pós-modernistas sobre o fracasso ou o fim do moderno? Não é absurdo 

que os pais se preocupem com os filhos ou acalentem a ideia de que o mundo é 

fundamentalmente distinto daquele que herdaram. Assim sendo, por que tantos pais 

e outras pessoas com um ardente interesse nas condições mundiais exibem tanta 

hostilidade ao pós-modernismo? Ou, em outra perspectiva, pergunta-se: por que 

essas teorias pós-modernistas sobre o mundo moderno são tão terrivelmente 

provocativas que pessoas razoáveis com perguntas razoáveis não se inclinam a leva-

las a sério? Daí advém uma das mais interessantes incoerências de nossos dias. Dado 

que o mundo moderno não é o que costumava ser (quem discorda disso?), por que se 

tem a impressão de que as teorias do mundo depois-do-moderno são monstros 

irracionais? (LEMERT, 2000, p. 26). 
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Para se identificar, com maior clareza, as mudanças ocorridas no comportamento 

humano, que permitem identificar o surgimento de uma nova fase diferente da moderna, 

adotou-se a lição de Bauman, que aponta duas características que marcam as citadas 

mudanças: 

A primeira é o colapso gradual e o rápido declínio da antiga ilusão moderna: da 

crença de que há um fim do caminho em que andamos, um telos alcançável da 

mudança histórica, um Estado de perfeição a ser atingido amanhã, no próximo 

milênio, algum tipo de sociedade boa, de sociedade justa e sem conflitos [...] a 

segunda mudança é a desregulação e a privatização das tarefas e deveres modernos 

[...] a ênfase (juntamente, o que é importante, com o peso da responsabilidade) se 

trasladou decisivamente para a autoafirmação do indivíduo. Essa importante 

alteração se reflete na realocação do discurso ético/político do quadro sociedade 

justa para o dos direitos humanos, isto é, voltando o foco daquele discurso ao direito 

de os indivíduos permanecerem diferentes e de escolherem à vontade seus próprios 

modelos de felicidade e o modo de vida adequado. (BAUMAN, 2001, p. 38). 

Mas, afinal, o que seria a pós-modernidade? Um momento de transição? O 

Esgotamento da modernidade? Mas, se ainda se vive no modelo social e político moderno, se 

ainda se relaciona, majoritariamente, conforme os preceitos da modernidade, se ainda se 

compartilham os valores e a moral capitalistas, o que indica esta transição para a pós-

modernidade? Esta indicação pode ser verificada na universalização das demonstrações de 

insatisfação com a situação política, social, econômica e pessoal. Como se poderia nomear, 

então, o momento em que a humanidade, consciente ou inconscientemente, tem demonstrado 

todo o seu desapontamento, toda a sua desesperança com a vida como ela está? Nas palavras 

de Bittar a pós-modernidade é: 

[...] o estado reflexivo da sociedade ante as suas próprias mazelas, capaz de gerar um 

revisionismo completo de seu modus actuandi et faciendi, especialmente 

considerada a condição de superação do modelo moderno de organização da vida e 

da sociedade ela é uma condição processante de um amadurecimento social, político, 

econômico e cultural, que haverá de alargar-se por muitas décadas até a sua 

consolidação. Ela não encerra a modernidade, pois, em verdade, inaugura sua mescla 

com os restos da modernidade. De modo como se pode compreendê-la, deixa de ser 

vista somete como um conjunto de condições ambientais para ser vista como certa 

percepção que parte das consciências acerca da ausência de limites e de segurança, 

num contexto de transformações, capaz de gerar uma procura (ainda não exaurida) 

acerca de outros referenciais possíveis para a estruturação da vida (cognitiva, 

psicológica, afetiva, relacional, etc) e do projeto social (justiça, economia, 

burocracia, emprego, produção, trabalho, etc). (BITTAR, 2009, p. 116). 

Por fim, resumidamente, pode-se verificar a corrosão dos valores de sustentação da 

modernidade e o surgimento de novas fundações sociais, que vêm sendo colocadas em 

substituição às antigas verdades e crenças modernas, as quais, também se emprestam da obra 

de Eduardo Bittar: 



35 

 

A supervalorização das ideias de progresso e ordem, enquanto progresso econômico 

e ordem pela coação, associadas de um modo tal que a ordem figura como 

garantidora-instrumentadora do progresso  na medida em que se detectam fortes 

abalos na compreensão e na visão do mundo que sustentavam estas crenças. A 

defesa da razão instrumental, a serviço da produtividade e do crescimento, dos fins 

progressistas e mecanicistas das estratégias de crescimento, tornando-se 

paulatinamente mais indefensável, na medida em que cresce e se expande a 

compreensão da ética de consenso e da deliberação como fontes primárias de 

construção de decisões corporativas e participativas. A identificação da razão como 

instrumento ou força opósita à dimensão da crença (fé e fenômenos metaempíricos 

enfraquecendo), e, portanto, determinação da lógica racional (em ascensão na 

modernidade) começa a sofrer abalos com a desconstituição do prestígio das 

ciências. A crença na justiça do mercado, que uma vez atuando livre, seria capaz de 

promover justiça e igualitarismo, na medida do mérito pessoal de cada um... ideia 

que vem sendo substituída pela ideia de justiça social. Aposta no investimento de 

indústria (perfil de mão-de-obra obreira, de baixa qualificação, mal remunerada, sem 

distinções muito grandes de hierarquia, baixo nível de interação e/ou participação 

nas políticas empresariais na relação empregado/empregador, excessivamente 

onerada em horas de trabalho, condições precárias de execução das atividades, 

prevalência de atividades físicas sobre intelectuais) e sua substituição pelo 

investimento serviço (perfil de mão-de-obra executiva, de alto custo empresarial, 

bem qualificada... o que provoca a alteração das relações sociais, da fisiologia das 

relações de trabalho, bem como permite maior mobilidade na estruturação das 

culturas laborais(teletrabalho, trabalho a distância, horários de trabalho flexíveis, 

empresários internacionais). Centralização das atividades sociais na atuação do 

Estado (controle, imposição de poder, verticalidade) como principal ente 

gerenciador das atividades sociais, o que envolve a crença na boa articulação entre 

Estado, burocracia e sociedade  passa a viver o desaparecimento da dicotomia 

sociedade civil/Estado, em nome de uma nova realidade social marcada pelo 

surgimento de uma tripartição sociedade civil/Estado/terceiro setor. (BITTAR, 2009, 

p. 117) 

Uma vez em descrédito o modelo moderno, que se mostrou ineficaz para garantir a 

legitimidade das decisões políticas e a distribuição da justiça social, a pós-modernidade, como 

um momento inovador e de reflexão, traz consigo a semente para a rediscussão destes temas. 

Para Jean-François Lyotard um novo modelo de legitimidade deve ser vinculado à eficácia e 

somente pode ser implementado por meio da força popular: 

Os decisores tentam, no entanto, gerir estas nuvens de sociedade (socialite) com 

matrizes de input/output, segundo uma lógica que implica a comensurabilidade dos 

elementos e a determinabilidade do todo. A nossa vida encontra-se destinada por 

eles ao crescimento do poder. A sua legitimação, tanto em matéria de justiça social 

como de verdade científica, adviria da otimização das performances do sistema, da 

eficácia”. (LYOTARD, 2009, p. 130). 

Na visão peculiar do citado autor, o igualitarismo e o abstracionismo que perpassam o 

modelo sócio-jurídico moderno, não tem mais lugar no momento atual. Para este, o povo, 

como uma figura pensada coletivamente, é o novo agente da legitimidade, seja nas formas de 

deliberação direta ou representativa, o povo é o “[...] detentor de toda a soberania” (BITTAR, 

2009, p. 130). Sobre este tema fica-se com a lição de Lyotard: 
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O saber dos relatos retorna ao Ocidente para fornecer uma solução à legitimação das 

novas autoridades quem tem o direito de decidir pela sociedade? Qual é o sujeito 

cujas prescrições são as normas para aqueles que elas obrigam? Este modo de 

interrogar a legitimidade sociopolítica combina-se com a nova atitude científica: o 

nome do herói é o povo, o sinal da legitimidade seu consenso, a deliberação seu 

modo de normatização [...] O povo seta em debate consigo mesmo sobre o que é 

justo e injusto, da mesma maneira que a comunidade dos cientistas sobre o que é 

verdadeiro ou falso; o povo acumula as leis civis [...]; o povo aperfeiçoa as regras do 

seu comportamento por disposições constitucionais, como os cientistas revisam à luz 

dos seus conhecimentos produzindo novos paradigmas[...] Pois o “ povo” que é a 

nação ou mesmo a “ humanidade”  não se contenta, sobretudo em suas instituições 

políticas, em conhecer; ele legisla, ou seja, formula prescrições que têm valor de 

normas. Exerce assim sua competência não somente em matéria de enunciados 

denotativos dependentes do verdadeiro, como também em matéria de enunciados 

prescritivos tendo pretensão à justiça. (LYOTARD, 2009, p. 54-56). 

Neste sentido, o filósofo francês apresenta os contrastes entre a modernidade e a pós-

modernidade no que tange especialmente os âmbitos jurídico e social. Verdades modernas – 

como: universalidade da lei; abstração das normas; consenso e vontade geral; direitos 

humanos; ordenamento jurídico como sistema fechado e completo; sociedade como 

organismo; essencialidade do caráter gregário do homem; soberania como um poder absoluto 

dos Estados; capitalismo de mercado, entre outros elementos – dão lugar a novas qualidades 

em que se deverá alicerçar a sociedade pós-moderna – o universalismo cede espaço para o 

fragmentário; o centralismo cultural e econômico é substituído pelo periférico; as decisões 

consensuais que plasmam toda a humanidade dão lugar para as deliberações regionalizadas; a 

máscara da igualdade cai e é substituída pela identidade entre os grupos sociais. 

 

 

2.3.2 Estado na pós-modernidade: principais características 

 

 

A sociedade humana, a certa altura de sua evolução, entendeu que era necessário se 

organizar de forma que fosse possível, para cada um, tomado como pessoa singular ou como 

membro da comunidade, viver em relativa segurança e com um mínimo de conforto (não de 

dignidade, pois este é um conceito mais recente).  

Após milênios de desagregação e insegurança, a humanidade evolui até que se firma 

entre os indivíduos um pacto, que foi chamado por Hobbes de “contrato social”. Esta nova 

forma de organização política e social materializou-se numa instituição política que se 

chamou de “Estado”.  

Nas palavras de Norberto Bobbio (1985, p. 108), citando Hobbes, a razão pela qual os 



37 

 

indivíduos deixam o estado da natureza para ingressar na esfera do Estado: 

[...] é que o primeiro, não regulado por leis impostas por um poder comum, se 

resolve numa situação de conflito permanente, o famoso “ bellumomnium contra 

omne”, para Hobbes, o direito de propriedade – e todos os demais – só existe, no 

Estado, mediante a tutela estatal; no estado de natureza os indivíduos teriam um ius 

in omnia – um direito sobre todas as coisas –, o que quer dizer que não teriam direito 

a nada, já que todos têm direito a tudo, qualquer coisa pertence a mim e a ti. Só o 

Estado pode garantir, com sua força, superior à força conjunta de todos os 

indivíduos, que o que é meu me pertence exclusivamente, assegurando assim o 

sistema de propriedade individual. (BOBBIO, 1985, p. 108). 

Fundamentado na necessidade de dar aos indivíduos – agora associados e unidos pela 

nova forma de organização política e social (Estado) – a proteção aos seus interesses, às suas 

propriedades e aos seus demais direitos, ficou autorizado o uso legítimo da violência pelo 

Estado. Ao Estado foi atribuído, pelos seus membros, o poder de gerir-lhes a vida social, 

limitando direitos e determinando condutas, em troca da proteção em face dos demais 

habitantes e até mesmo de outros Estados. Mas, é bom frisar, não houve por parte do corpo 

social, a delegação de poderes ilimitados ao Estado, ou a renúncia a direitos vitais do cidadão. 

Conforme os ensinamentos do constitucionalista lusitano José Joaquim Gomes 

Canotilho: 

O Estado é, assim, uma forma histórica de organização jurídica do poder dotada de 

qualidades que a distinguem de outros “ poderes”  e “ organizações de poder”. Quais 

são essas qualidades? Em primeiro lugar, a qualidade de poder soberano. A 

soberania, em termos gerais e no sentido moderno, traduz-se num poder supremo no 

plano interno e num poder independente no plano internacional. Se articularmos a 

dimensão constitucional interna com a dimensão internacional do Estado poderemos 

recortar os elementos constitutivos deste: (1) poder político de comando; (2) que tem 

como destinatários os cidadãos nacionais (povo = sujeitos do soberano e 

destinatários da soberania); (3) reunidos num determinado território. 

(CANOTILHO, 2003, p. 89-90). 

Com a passagem do Estado Liberal para o chamado Estado Social, a doutrina 

acrescentou mais um elemento de Constituição do Estado aos já tradicionalmente 

consagrados. A percepção de que o Estado não possui um fim nele próprio, mas, ao contrário, 

existe para atender aos anseios do grupo humano que o compõe, fez surgir a ideia de um 

elemento social do Estado, uma finalidade que se exprime “[...] no papel que o Estado tem no 

desenvolvimento de sua própria história e da humanidade. Subjetivamente, pode-se considerar 

que o Estado constitui-se em um meio para que os indivíduos alcancem os seus fins 

particulares”. (MAZZUOLI, 2008, p. 393). 

Contudo, deve-se considerar que o Estado já não mais persiste com as suas 

características do passado. O Estado atual é Democrático, pois, funda-se na soberania 
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popular4, na cidadania, na promoção e na defesa da dignidade da pessoa humana, no 

reconhecimento e no estímulo aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no respeito 

ao pluralismo político (art. 1º, CF/88).  

O Estado atual é, além de Democrático, de Direito, pois é alicerçado no ordenamento 

jurídico constitucionalmente constituído, que determina a persecução dos objetivos 

fundamentais (finalidades) estabelecidos no art. 3º da Carta Magna, como segue:  

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.  

Ensina José Afonso da Silva que: 

Democrático qualifica o Estado, o que irradia os valores da democracia sobre todos 

os elementos constitutivos do Estado e, pois, também sobre a ordem jurídica. O 

Direito, então, imantado por esses valores, se enriquece do sentir popular e terá que 

ajustar-se ao interesse coletivo. (SILVA, 2005, p. 119). 

O Estado pode ser definido como um organismo social, formado pelo aglomerado de 

pessoas dentro de um território, dirigido por um governo soberano. “[...] Não existe Estado 

juridicamente estabelecido sem a necessária e imprescindível associação de indivíduos em seu 

território”. (MAZZUOLI, 2008, p. 385). A população de um determinado estado, elemento de 

continuidade do mesmo, compõe-se de seus nacionais (povo), estrangeiros, e apátridas 

radicados no território nacional. 

Diz-se, então, que o Estado Democrático é uma organização político-social, com 

escopo na lei e no constitucionalismo democrático, que tem atuação (soberania) num 

determinado território sobre a sua população e fora dele sobre os seus cidadãos (onde quer 

que estes estejam), que, por sua vez, lhes conferem poder e legitimidade para cumprir uma 

finalidade humanitária.  

Mas esta instituição, como descrita, vem sofrendo mutações ao longo das últimas 

décadas. Vários são os fatores que influenciaram e influenciam até a atualidade a formatação 

do Estado, dando-lhe contornos novos e fazendo-o distanciar-se do modelo moderno para 

aproximar-se, cada vez mais, daquilo que se pode chamar de “Estado pós-moderno”. 

A partir da obra de Jacques Chevalier, O Estado Pós-Moderno, pode-se acompanhar o 

                                                 
4
 De acordo com o artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988: “[...] Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
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desenrolar das circunstâncias que permitiram a reclassificação do Estado de moderno para o 

pós-moderno. Segue-se, então, o roteiro estabelecido pelo jurisconsulto francês.  

A crise do modelo do Estado moderno tem início em meados da década de 1970, 

mediante uma cominação de fatores ideológicos, econômicos e políticos. A denúncia do 

Estado totalitário (notadamente os países do bloco soviético), que ruiu e colocou, em 

substituição ao modelo de gestão estatal da vida social, um novo modelo de economia de 

mercado. (CHEVALIER, 2009). 

Na mesma linha, a debacle do Estado-Providência se deu por vários fatores, entre eles: 

o questionamento da legitimidade da representação política; a questão da ineficiência do 

Estado, que não atendia a todos com a mesma qualidade não reduzindo as injustiças sociais; o 

intervencionismo econômico; e, também, o intervencionismo do aparelho estatal na esfera da 

vida privada – políticas de saúde (controle de natalidade), educação (currículos tendenciosos 

nas escolas públicas), financiamento de meios de comunicação comprometidos com os 

governos, agências de fomento à cultura que selecionavam o que seria dirigido ao grande 

público. Por fim, a “pá de cal”  deste modelo foi a assunção aos governos dos dois maiores 

países capitalistas de então – Estados Unidos e Grã-Bretanha – de governantes 

ideologicamente comprometidos com o liberalismo, os quais implementaram políticas 

econômicas e de governo voltadas para o fim do chamado Welfare State. (CHEVALIER, 

2009). 

Também contribui para as alterações nas características do Estado a crise econômica 

vivida na década de 1980, especialmente nos países em desenvolvimento, onde o Estado 

desempenhava um importante papel de impulsionador da economia – contratação de grandes 

obras de infraestrutura, criação de empresas públicas, exploração direta de produtos primários 

para a exportação. Quando estes Estados não puderam mais dar continuidade aos 

investimentos assumidos e foram obrigados a se retirar da atividade econômica, abriram 

espaço para as futuras privatizações. 

A globalização é outro fator decisivo para a nova configuração do Estado. Apesar de 

não ser um fenômeno totalmente novo – pois exemplos de globalização podem ser 

identificados desde a antiguidade clássica – o fenômeno, na sua feição atual, teve impulso na 

década de 1990, e foi traduzido por uma internacionalização da economia em escala global. 

Tal internacionalização desconsidera as fronteiras físicas e políticas dos Estados Nação, 

tornando-os impotentes para opor-se ou para regular os movimentos do capitalismo de 

mercado. 

Globalização, segundo Zaki Laïdi, seria então caracterizada por cinco grandes 
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mutações:  

A globalização dos mercados, que transforma a competição entre economias em 

competição entre sociedades; a globalização da comunicação, que cria formas 

inéditas de comunicação social; a globalização cultural, que aumenta o número de 

atores; a globalização ideológica, marcada pela imposição da vulgata liberal; a 

globalização política, que se traduziu na difusão de determinados modelos de 

organização política. (LAÏDI, 1997 apud CHEVALIER, 2009, p. 33). 

A globalização gera, além dos efeitos econômicos e sociais, uma nova relação entre os 

próprios Estados, com efeitos imediatos sobre a sua soberania. O desenvolvimento, cada vez 

mais complexo, das relações das sociedades internacionais, a criação de organismos 

supraestatais, o reforço das relações de interdependência e a complementariedade, cada vez 

maior, das economias mundiais levam ao surgimento de uma ordem normativa internacional 

que se sobrepõe, e muitas vezes é conflituosa, com a própria ordem jurídica dos Estados 

Nacionais. 

Além do aspecto puramente econômico, o surgimento de instituições políticas 

supranacionais tais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a Corte Penal Internacional, entre outros, serviram para 

relativizar ainda mais a já combalida soberania estatal. Casos como a Guerra do Kosovo em 

1999 e da invasão do Iraque em 2003, ambas as ações militares não tiveram o respaldo das 

Nações Unidas e demonstram como o poder militar e econômico se sobrepõe ao poder 

soberano diante da comunidade das nações. 

Recentemente, no bojo da crise econômica que assola países europeus. Com a crise na 

Grécia, surgiu a proposta, no âmbito da União Europeia (UE), da indicação por parte daquela 

entidade supranacional de um “[...] comissário de orçamento para a Grécia com poder de veto 

sobre as decisões governamentais” , o que ilustra claramente a relativização da soberania por 

que vem passando os Estados-Nação. (EM MEIO, 2012, S.p.). 

Além dos novos atores políticos e econômicos supranacionais, o Estado passa a ser 

rivalizado nas suas atividades externas por organizações não governamentais (ONG), que 

atuam nas esferas diplomática, econômica e política. De forma independente, as ONG 

promovem suas agendas próprias, geralmente ligadas ao desenvolvimento sustentável, ao 

combate à violência e à preservação do meio ambiente, o que assegura a presença direta dos 

particulares na cena internacional, anteriormente reservada aos órgãos estatais. 

A retração do Estado nos campos da economia e da segurança social, como 

demonstrado acima, não significa que este esteja vivendo o seu ocaso, antes pelo contrário, o 

Estado está cada vez mais presente na organização social e se faz ainda fundamental em 
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muitas áreas da organização social. O que vem ocorrendo, na realidade, é uma mudança no 

perfil de atuação dos Estados.  

As atribuições do Estado, anteriormente muito claras e bem definidas mediante a 

distribuição das competências entre os Poderes e a demarcação dos limites entre o público e o 

privado, no contexto da pós-modernidade, vem sendo redefinidas. Tal situação ocorre 

especialmente nos países do capitalismo central, com a adoção pela Comunidade Europeia do 

princípio da subsidiariedade
5
. Este princípio informa que a atuação do Estado deverá ocorrer 

de forma secundária, devendo, primeiro, a comunidade utilizar de seus mecanismos de 

autorregulação para encontrar solução para os problemas sociais.  

Tal princípio implica na supletividade do Estado, ou seja, ao invés de substituir os 

atores sociais, os encoraja para que encontrem soluções de gestão de forma coletiva e 

produzam acordos que disciplinem suas relações. Este princípio tem, também, a qualidade de 

privilegiar os atores sociais mais próximos do problema a ser solucionado – os cidadãos locais 

–, o que evita a tramitação de pleitos em instâncias diversas, distantes da realidade da 

comunidade demandante.  

Por fim, o princípio da subsidiariedade implica no incremento da parceria entre o 

Estado e os entes privados, que se dá com a delegação de competências e de atribuições para 

entidades não governamentais (ONG), nas mais variadas áreas de atuação (saúde, educação, 

assistência social, pesquisa), e com a realização de Parcerias Público-Privadas (PPP). Tais 

entidades visam ao reequipamento do espaço público, atuando no campo da realização de 

obras de infraestrutura ou de prestação de serviços, mediante a realização de convênios, 

contratos e tantas outras formas de atuação conjunta. Tais entidades, de certa forma, 

desincumbem o Estado de tarefas de execução permitindo que este se concentre nas áreas do 

planejamento, regulação e fiscalização. 

No entanto, o afastamento do Estado do exercício direto das atividades econômicas 

não significou, em absoluto, um retorno ao laissez-faire. A complexidade das relações 

econômicas, a velocidade da troca de informações, a globalização e o crescente poder das 

instituições do mercado compelem o Estado a uma nova modalidade de intervenção. A nova 

faceta do Estado não se dá mais pela via do empreendedorismo estatal, mediante a aplicação 

de recursos públicos e pela assunção de projetos econômicos e de infraestrutura, mas pela 

fixação de regras para regular o espaço de atuação do mercado, que continua livre, mas que 

deve obedecer a determinados limites impostos pelo Estado. 

                                                 
5
 Art. 5º do Tratado da União Europeia: “[...] a União intervém somente se, e na medida em que, os 

objetivos da ação visada não possam ser atingidos de maneira satisfatória pelos Estados membros”. 
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Além da nova face regulatória, o Estado na pós-modernidade apresenta outra função 

na seara econômica. Compete ao Estado a promoção do desenvolvimento nacional, mediante 

a adoção de uma estratégia macroeconômica, cuja finalidade maior seria criar empregos e 

permitir a geração e distribuição de riquezas. Este novo papel foi denominado, por Chevallier, 

de “Estado Estrategista”  e se configura no apoio dado pelo Estado, no âmbito internacional, 

às empresas nacionais, além de atuar no financiamento de equipamentos, de pesquisa e de 

inovações tecnológicas, que podem garantir o diferencial para a economia nacional em 

permanente competição com as instituições e empresas estrangeiras. (CHEVALLIER, 2009, 

p. 76). 

Em conclusão, nota-se que, apesar de o Estado na pós-modernidade manter seus 

elementos característicos tradicionais (povo, território e poder), no diz respeito especialmente 

ao poder do Estado pode-se constatar que houve, indubitavelmente, uma flexibilização – se 

não a perda de uma parcela deste – da capacidade de exercê-lo, o que trouxe consequências 

para o próprio sistema democrático. 

 

A existência de atores políticos e econômicos exógenos, que influenciam diretamente 

a ação do Estado, mas que não possuem respaldo na legitimidade popular daquele mesmo 

Estado, geram um déficit democrático, que deverá ser enfrentado para a preservação do 

próprio Estado, já que se considera ser este o melhor sistema de organização social. Nas 

palavras de Rodolfo Viana Pereira: 

Como consequência dessa situação de transição e alteração dos pressupostos de 

convivência, o princípio democrático é o que se encontra mais profundamente 

afetado. O modo mais simples de descrever essa debilidade está no fato de a política 

interna passar a ser influenciada por atores que não se reportam ao povo como fonte 

legitimadora de sua autoridade. Por outras palavras, a erosão da estrutura 

constitucional da democracia é o reflexo do sequestro de parcelas de poder (poder de 

ação e de decisão) por parte de agentes e imperativos externos não reportáveis ao 

critério da legitimação popular. Como consequência, a vontade popular torna-se 

refém, em sua autonomia e liberdade, da seletividade temática imposta por tais 

agentes e imperativos: sua liberdade e força decisória deixam de abranger todo o 

leque de assuntos que, porventura, possam lhe interessar. (PEREIRA, 2007, p. 113). 

As alterações trazidas pelo momento pós-moderno ao Estado refletem-se diretamente 

no direito (ou vice-versa), visto que de muitas maneiras são instituições que, na maioria das 

vezes, compartilham objetivos comuns. Portanto, na próxima seção são abordadas as 

alterações que o direito vem sofrendo no contexto da pós-modernidade. 
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2.3.3 O Direito na Pós-modernidade 

 

  

Para se abordar o tema sobre as qualidades do direito no momento pós-moderno, é 

necessário traçar as características do direito moderno, a fim de estabelecer com clareza as 

diferenças existentes entre este e aquele da modernidade. Necessário, também, alertar ao leitor 

que, as características introduzidas aqui não se confundem com o rol elencado na seção 

destinada à modernidade – que se referiam à finalidade sociológica do direito moderno. 

O surgimento do Estado moderno marca também o movimento de racionalização do 

direito. O direito moderno expurga de sua forma e de seu conteúdo os aspectos referentes às 

fontes e às distinções de ordem metafísica. O direito sai da esfera da Igreja para concentrar a 

sua produção nas instâncias laicizadas do novo modelo de organização política que surgia, o 

Estado Moderno. 

O surgimento dos Estados politicamente centralizados, recém unificados pelo poder da 

monarquia – que paulatinamente subjugou o direito consuetudinário e o direito canônico –, 

gera o fenômeno da concentração da produção do direito e da sua aplicação coercitiva pelo 

Estado, que, com o tempo, torna-se sua fonte exclusiva. 

Assim, o direito moderno se caracteriza por um processo racional de produção de leis, 

que é atribuído a instâncias de poder especializadas e por um mesmo processo racional de 

aplicação das leis cujo único legitimado é o Estado. O Estado “[...] não apenas age por meio 

do direito, por meio da edição de regras obrigatórias que expressam o seu poder de coerção, 

mas ainda ele é fundido integralmente no molde do direito”  (CHEVALLIER, 2009, p. 115). 

O Estado chega a se confundir com a própria ordem jurídica, nas palavras de Kelsen: 

Costuma ver-se no exercício do poder pelo Estado uma manifestação de força 

(poder), que é tida por um atributo tão essencial do Estado que até se designa o 

Estado como poder e se fala nos Estados como “potências” , mesmo que não se trate 

de uma grande potência. O poder do Estado somente se manifesta nos específicos 

meios de poder que se encontram à disposição do governo. O poder do Estado não é 

uma força ou instância mística que esteja escondida atrás do Estado ou do seu 

Direito. Ele não é senão a eficácia da ordem jurídica. (KELSEN, 1962a, p. 183). 

Esta racionalidade do direito moderno pode ser cientificamente comprovada a partir da 

verificação de certas qualidades inerentes àquele modelo. Primeiramente o direito moderno é 

apresentado como um todo coerente, uma ordem unitária e hierarquizada que lhe outorga 

objetividade, segurança, inteligibilidade.  

Outra qualidade do direito moderno é a sua generalidade. A norma é abstrata, geral, de 
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alcance amplo que pode ser aplicada na grande maioria dos casos concretos garantindo 

decisões iguais para casos semelhantes, desta forma tornando estável o sistema social. 

A estabilidade do sistema completa o rol das qualidades intrínsecas do direito 

moderno. As normas são feitas para durar por um período de tempo razoável, esta 

característica permite ao destinatário avaliar as consequências dos atos contrários à norma que 

porventura queira desafiar, além de promover, entre os membros da comunidade jurídica, uma 

expectativa sobre as performances que se deve esperar uns dos outros. 

Em que pese a laicização do direito moderno, no aspecto de sua legitimação, paira 

sobre o mesmo uma aura que lhe confere uma autoridade transcendente, quase mágica, uma 

vez que produzido pela máxima instância social, o Estado. 

Além da legitimação positivista, outra característica metajurídica unge o direito 

moderno, o fato de a lei ser colocada como a expressão da vontade popular, 

democraticamente aferida em processos eleitorais, que criam a ilusão da concorrência dos 

destinatários para a construção da ordem legal, pois, “[...] a constatação de que a democracia 

representativa está na penumbra [...] pode ser resumido na fórmula da quebra global de 

confiança”. (PEREIRA, 2007, p. 121). 

Por fim, o direito moderno assume a posição de defesa do homem em face do poder, 

aos poucos se foi fixando na ideologia jurídica liberal a ideia de que o Estado existe “[...] no 

interesse e para a utilidade de cada um; o indivíduo é detentor, enquanto Homem, de direitos 

que o Estado é obrigado a garantir”. (CHEVALLIER, 2009, p. 119). Tal ideia desemboca na 

crença moderna que o direito é um instrumento de proteção, mas também de Justiça e 

Progresso. 

Com o do Estado Providência surge um direito com características diferenciadas 

daquelas do direito produzido pelo Estado Liberal. O direito agora prevê a intervenção 

legítima do Estado para promover o bem estar e a justiça social. Concebido como instrumento 

de ação nas mãos do Estado, que o utiliza para a implementação de programas sociais e 

econômicos com objetivo de corrigir as distorções impostas pelo liberalismo. Trata-se de um 

direito materializado e reflexivo, que atuará diretamente na organização social na busca de um 

equilíbrio entre o mercado e a comunidade. 

Este direito insere-se no conceito de juridicidade, já que não perde de vista a 

importância da forma legal. No entanto, é um direito preocupado com o ser, um direito de 

resultados, que extrai sua legitimidade de sua própria eficácia. É, ainda, um direito construído 

de forma negociada com os destinatários (direito reflexivo), além de se propor mais a premiar 

boas condutas que coibir aquelas consideradas anômalas (direito incitador). 
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Esvaece, assim, a aura de instituto metajurídico que lhe dava sustentação. O direito 

agora é passível de crítica e de correção. O direito perdeu as principais características que 

possuía na ordem moderna: sistematicidade, generalidade e estabilidade; ao invés de ser “[...] 

solene, curta e permanente”, a lei torna-se “[...] prolixa, precária e banalizada”. 

(CHEVALLIER, 2009, p. 121). 

A multiplicidade de fontes do direito, combinada com uma proliferação incontrolável 

de regras nos mais diversos níveis – estatais, supraestatais e privados –, causou abalos à 

disciplina jurídica. Este movimento desfez a silhueta hierarquizada do ordenamento jurídico 

moderno, colocando em risco a sua unidade e o desestruturando. A indefinição sobre as regras 

da hierarquia do novo ordenamento, as novas formas jurídicas adotadas como legítimas e uma 

confusa divisão de competências legislativas completam o quadro de fim da sistematicidade 

do direito. 

Tendo a hierarquia do ordenamento sido desafiada pela multiplicidade de fontes e 

formas jurídicas (decretos, portarias e regulamentos do Estado Social), bem como o 

fortalecimento do papel do poder judiciário, notadamente na interpretação constitucional, 

além da inserção no ordenamento nacional de instrumentos alienígenas, dificultam tanto a 

produção quanto a interpretação e a aplicação do direito. 

A característica de generalidade da lei também acabou. Cada vez mais textos jurídicos 

com conteúdos específicos, voltados para situações concretas, com grande especialização 

técnica, chegando ao nível dos detalhes, são produzidos. Portanto, a estabilidade da norma 

jurídica, que estava umbilicalmente ligada à sua generalidade, perde força e assiste-se ao 

nascimento e à morte de leis e regulamentos que sequer chegam a ser utilizados, sendo 

substituídos por outros mais novos e mais especializados.  

A legitimidade metajurídica da Lei e do Estado já não sustenta o direito na pós-

modernidade. Para garantir sua legitimidade o direito deve ser construído mediante a efetiva 

participação dos destinatários, além disso, a racionalidade do direito passa pelo selo da 

eficiência e, portanto, pelo julgamento da sociedade. 

Caem também os mitos da Lei como vontade geral do povo, uma vez que se instala a 

crise da representação e o princípio da maioria, que se enfraquece diante das garantias 

constituídas mediante o novo direito constitucional. Cai a máscara do direito justo, imparcial e 

provedor de justiça social, sendo agora reconhecido como instrumento de dominação de 

forças políticas e sociais que atuam sobre a sociedade para a manutenção do status quo. 

Outras características do direito na pós-modernidade são: a juridicização, a 

hipersubjetivação e o direito supraestatal.  
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Judicialização, nos EUA, significa uma explosão do contencioso jurídico com milhões 

de novas ações sendo propostas junto ao judiciário a cada ano. Já na Europa, a judicialização 

se identifica com a multiplicação desordenada de leis e regulamentos. 

A hipersubjetivação se verifica como retorno do indivíduo ao centro do direito, tendo 

agora seus direitos subjetivos afirmados e respondendo pessoalmente pelas ilicitudes 

cometidas. 

A terceira característica do direito na pós-modernidade está relacionada com o 

surgimento de múltiplas fontes do direito além do Estado, tais como: um direito supraestatal – 

adotado pelos Estados quando aderem a organismos políticos e econômicos internacionais – e 

um direito extraestatal – composto por regras e regulamentos de entidades do mercado 

econômico que devem ser seguidas pelos participantes do jogo do comércio internacional, 

bem como o recurso à arbitragem como cláusula obrigatória em contratos internacionais, o 

que afasta a jurisdição. 

Para concluir esta seção, tomam-se de empréstimo as palavras do Professor Luís 

Carlos Balbino Gambogi que, em obra lapidar, assim leciona sobre o direito na pós-

modernidade: 

O Direito pós-moderno deseja ser livre do formalismo, do legalismo e da concepção 

estatizante, marcas que caracterizam a modernidade. Ao invés de cultuar o 

formalismo, aspira revelar seu conteúdo material; ao invés do apego ao formalismo 

das regras, deseja se ver regido, de modo cada vez mais crescente, pelos princípios 

gerais de direito e por uma interpretação dialética. As leis, à luz do Estado 

democrático de Direito, mais que exigir a submissão de todos, devem possuir 

conteúdo e adequação social; devem tratar de fatos realmente relevantes e proteger 

de modo detalhado tão somente bens jurídicos fundamentais para a sociedade, 

recuperando e confirmando o povo como a fonte única de todo poder do Estado. 

(GAMBOGI, 2005, p. 263). 

Ainda, com escopo nos ensinamentos do citado autor, que se dirige à etapa desta 

pesquisa, que trata do papel do juiz neste novo contexto social, pois, nestes tempos pós-

modernos, é de suma importância a questão da legitimidade das ações do magistrado “[...] a 

quem caberá adotar uma hermenêutica construtiva, de fazimento do direito, sem que, com 

essa nova postura, entre em conflito com o legislativo”. (GAMBOGI, 2005, p. 263). 

No passado, o juiz da modernidade decidia com vistas primeiramente à lei. Verificava 

qual das interpretações – contidas na moldura Kelseniana – melhor se encaixa ao caso 

concreto e tomava a decisão. O juiz da pós-modernidade não faz assim. O novo juiz decide 

primeiramente com vistas à justiça da decisão, utiliza-se dos princípios constitucionais, dos 

direitos fundamentais, dos valores sociais e dos novos métodos de interpretação 
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constitucional, para tomar a decisão mais adequada ao caso (ou a mais justa), muitas vezes de 

forma contrária à lei.  

A lei é agora apenas uma referência, uma baliza. “[...] Portanto, tinha chegado o 

momento de depor mitologias incrustradas, rever dogmáticas decrépitas, romper a casca da 

estatalidade, tão evidentemente sufocante para o direito, redescobrir o salutar nexo entre 

regras jurídicas e sociedade, sociedade em toda a sua globalidade e complexidade”. (GROSSI, 

2010, p. 108).  

 

3 LEGITIMIDADE DO DIREITO 

 

 

3.1 Conceito de Legitimidade 

 

 

O termo “legitimidade” carrega um significado complexo, portanto, ao longo desta 

dissertação abandonou-se qualquer tentativa em se fixar conceito próprio para, 

alternativamente, oferecer algumas das definições dos estudiosos da matéria, que permitem 

uma ampla compreensão do leitor sobre o tema destacado. 

Na lição do jurista italiano Norberto Bobbio, o termo “legitimidade” pode ser 

empregado para descrever dois fenômenos distintos: um fenômeno genérico – referente ao 

senso comum de justiça e de racionalidade, quando se refere a uma atitude correta, por 

exemplo – e um sentido específico – que se refere ao Estado, reconhecido como uma 

qualidade deste em obter junto à população o consenso em torno das decisões políticas, “[...] 

capaz de assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em 

casos esporádicos”. (BOBBIO, 1997, p. 675). 

Compreende-se, portanto, que a ideia de legitimidade relaciona-se com a de comunhão 

de opiniões, sobre as ordens emanadas do aparelho estatal, entre os membros de uma 

comunidade política. Estes, por sua vez, se submetem às mesmas espontaneamente, uma vez 

que o Estado foi capaz de se articular junto ao tecido social, pois “[...] todo poder busca 

alcançar consenso, de maneira que seja reconhecido como legítimo, transformando a 

obediência em adesão”. (BOBBIO, 1997, p. 675). 

O jurista alemão Carl Schmitt (2006, p. 43) define legitimidade como a “[...] fórmula 

da identidade e autorrepresentação moral, ideológica e filosófica de uma ordem estatal”. Em 

conformidade com o objetivo de angariar e manter prestígio, o Estado utiliza-se de 
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argumentos históricos, fórmulas morais, ideológicas e filosóficas, bem como declarações 

solenes e invocações de Deus, no sentido de se autolegitimarem. (DINIZ, 2006, p. 43). 

Max Weber apresenta seu conceito de legitimidade como a possibilidade de encontrar 

acatamento a ordens independentemente de coerção. A adesão voluntária dos comandados às 

ordens e comandos é a questão chave no conceito weberiano. Ele chama este acatamento de 

dominação “[...] assim, a dominação distingue-se da força porque a primeira tem a capacidade 

de obter obediência dos sujeitos, que não repousa exclusivamente na força, mas, sobretudo, na 

adesão”. (WEBER, 2009, p. 122). 

 

O cientista político norte-americano Robert Dahl considera legítimo o governo cujo 

“[...] povo acredita que seus atos, procedimentos, decisões, políticas, estruturas, autoridades 

ou líderes são apropriados, moralmente justos” (DAHL, apud DINIZ, 2006, p. 43). Segundo o 

cientista político estadunidense, a autoridade consiste num caso especial de influência política 

– a influência legítima. Dessa forma, o fenômeno da legitimidade se confunde com a obtenção 

de autoridade pelos governantes. 

Javier de Lucas extrai uma dupla vertente conceitual na abordagem de legitimidade. 

Um primeiro sentido geral, no qual a legitimidade se refere a “[...] uma qualidade de 

conformidade ao critério normativo que fixa os parâmetros de valorização do objeto que ele 

regula em relação ao que se prediz, ou não, a legitimidade”. Em outro vértice, um sentido 

estrito que designa a qualidade pressuposta do reconhecimento e obediência devidos à ordem 

jurídica e de sua capacidade de emitir ordens “[...] às quais deve-se obedecer”. (LUCAS, 1999 

apud DINIZ, 2006, p. 44). 

Entre os cientistas do Direito pátrios, Paulo Bonavides (1993, p. 19) apresenta sua 

definição de legitimidade identificando-a com “[...] uma crença fundamental, um valor, uma 

ideia, concretamente vinculados ao respectivo ordenamento político, para regular, por via de 

um princípio de autoridade, as relações de comando e obediência”. Segundo o autor, a 

aparência da legitimidade, ao longo dos séculos XIX e XX, destinou-se principalmente a dar 

sustentação a regimes políticos. 

Portanto, em sua acepção mais abrangente, o conceito de legitimidade constitui um 

limite, uma linha intransponível, aos detentores do poder político que os compele a agir de 

modo sensato e democrático. Este conceito corresponde aos anseios dos homens por 

segurança, confiança e coerência. “[...] A legitimidade traz em si a marca do justo. É, 

portanto, acompanhada de autoridade”. (GOYARD-FABRE, 2002, p. 274). 

Dessa forma, entende-se com maior clareza que a exigência de legitimidade dos 
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poderes estabelecidos seja ainda maior junto àqueles oriundos do aparato estatal e que esta 

questão é, talvez, a de maior importância na atualidade do direito político. Ora, uma vez que a 

ordem jurídica estabelece a dominação do aparato governamental sobre a sociedade, este 

mesmo ordenamento, que limita a liberdade dos populares em favor da liberdade de ação do 

Estado, deve ser passível de justificação, ao ser criticado ou contestado, para que seja 

minimamente reconhecido como legítimo. Em outras palavras, “[...] o poder do Estado precisa 

da adesão dos cidadãos. Assim, é a legitimidade que lhe dá sua plenitude e sua força”. 

(GOYARD-FABRE, 2002, p. 274). 

Ainda sobre a questão da legitimidade e a necessidade do Estado em obtê-la junto aos 

seus cidadãos, é preciso não confundir Poder e potência. Poder (Potestas) é da ordem do 

direito; potência é da ordem da ontologia, do ser, da força bruta, o Poder se manifesta pela 

autoridade imanente à soberania popular e é gerido pelo direito. A força, mesmo aquela 

advinda do Estado, quando não atua em conformidade com o Poder legítimo não cumpre sua 

finalidade, não tem legitimidade. 

Nas palavras de Luhmann:  

Toda convivência humana é direta ou indiretamente cunhada pelo direito. Como no 

caso do saber, o direito é um fato social que em tudo se insinua, e do qual é 

impossível se abstrair. Sem o direito, nenhuma esfera da vida encontra um 

ordenamento social duradouro; nem a família ou a comunidade religiosa, nem a 

pesquisa científica ou a organização partidária de orientações políticas. A 

convivência social sempre está pré-sujeitada a regras normativas que excluem outros 

possíveis ordenamentos, e que pretendem ser impositivos, de forma suficientemente 

efetiva. Sempre é imprescindível um mínimo de orientação através do direito, se 

bem que possam variar o grau de explicitação das normas de direito e a sua 

efetividade em termos de determinação comportamental. (LUHMANN, 1983, p. 7). 

Sobre a necessidade de legitimidade do Poder, ensina Simone Goyard-Fabre: 

A autoridade política não pode nem deve ser absorvida nele, nem no fato da 

dominação, nem mesmo no fato do governo; deve corresponder ao direito de 

governar, o que quer dizer que deve ser lícita e bem fundamentada. A autoridade 

política tem necessidade de legitimidade para ser o que deve ser. Há, portanto, 

necessariamente, no poder político algo que, para além dele mesmo, o fundamenta 

justificando-o. (GOYARD-FABRE, 2002, p. 274). 

Por fim, qual seria então o fundamento da legitimidade do poder político? Já foi dito 

nesse trabalho que a legitimidade se relaciona com a justiça da decisão, com a racionalidade 

da ordem estatal, com sua aceitabilidade pelos destinatários. Contudo, o aparelho estatal só se 

sustenta em razão de ser a representação da vontade popular. Portanto, o fundamento da 

legitimidade política estatal é a própria soberania popular “[...] que constitui o fundamento 

último e supremo da legitimação para salvaguardar o poder do Estado”. (FLEINER-GESTER, 
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2006, p. 256).  

 

 

3.2 Legitimidade e legitimação 

 

 

Em que pese a opinião de autores renomados, que utilizam os termos legitimidade e 

legitimação como análogos – Reinhold Zippelius, Niklas Luhmann, Simone Goyard-Fabre, 

entre outros –, para os fins desta pesquisa, considera-se que, apesar dos evidentes pontos de 

contato, ambos os termos distinguem-se e demonstram fenômenos jurídico-políticos 

diferenciados. 

Apesar de legitimidade e de legitimação representarem conceitos distintos, muito 

comumente, são utilizados como sinônimos, necessário, portanto, distingui-los. De acordo 

com Castignone, dizer que o poder é legítimo “[...] equivale assegurar que é justo, que é 

merecedor de aceitação, isto é, significa atribuir-lhe uma valoração positiva”. 

(CASTIGNONE, 2007, p. 117). 

De outra forma, o termo “legitimação”: 

[...] indica o processo por meio do qual o poder busca reconhecimento, consenso, 

adesão; os meios empregados para isso podem ser múltiplos, desde a satisfação das 

necessidades fundamentais da população ou de grupos isolados até a propagandas ou 

ao aspecto de legalidade com que se apresenta a apelação a valores transcendentes 

etc. (CASTIGNONE, 2007, p. 118). 

A legitimidade seria, então, problema eminentemente referente a valores éticos e até 

morais. Relaciona-se, fundamentalmente, com o assentamento e com a justificação do sistema 

jurídico-político. Trata-se, na verdade, da avaliação feita pelo destinatário da ordem, ou da 

norma, estatal, sobre o grau de justiça agregado na mesma, e sobre a própria autoridade da 

qual emana a ordem – se esta é boa e justa, se a finalidade da ordem é razoável. Trata-se da 

ideia de consenso em torno dos valores comunitários, que servem de limite para a atuação 

legítima da autoridade. 

A legitimação, de acordo com Antônio Carlos Diniz, aponta os espaços públicos, as 

garantias de participação igualitárias, os procedimentos para a discussão democrática, o 

processo de decisão de que se vale o “[...] poder existente ou visado para despertar e cultivar 

aceitação, o consenso e o reconhecimento em sua base territorial”. (DINIZ, 2006, p. 46). 

Trata-se, portanto, de uma ferramenta para estimular e para medir o grau de aceitação da 
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população destinatária das ordens estatais às mesmas, a partir da crença popular de que estas 

ordens e o próprio sistema que as produz e conduz é o mais adequado. Nas palavras do autor: 

A legitimação constitui, por assim dizer, um termômetro da disposição para  a 

obediência e aceitação de uma ordem jurídico-política, ou, parafraseando Renan, a 

legitimação é um plebiscito diário. Em suma a legitimidade implica um juízo de 

valor acerca da validade de uma dada ordem juspolítica; a legitimação, a seu turno, 

constitui o procedimento de avaliação empírica da aceitação e reconhecimento reais 

da autoridade (consenso fático ou aceitação sociológica). No caso da legitimidade, o 

acento se localiza nos aspectos normativos dos critérios de justificação; na 

legitimação, a ênfase se põe na descrição fática dos elementos disposicionais para a 

obediência a um sistema político e jurídico. (DINIZ, 2006, p. 47). 

Conforme a própria dinâmica social, a legitimação é um processo permanente, que se 

repete cotidianamente colocando à prova sua autoridade pública e suas ordens num 

movimento de confirmação e negação das medidas ou dos atos de poder. A ocorrência de 

juízos de valor positivos acerca dos atos de poder emanados da autoridade confere a eles, 

naquele caso concreto, legitimidade. Mas isso não significa que todos os atos desta autoridade 

são legítimos, pois, o consenso relevante para a legitimação tem um caráter relativo à 

realidade social, que deve ser consultada constantemente na busca pela aceitação da 

legitimidade da autoridade. 

Há, também, uma corrente filosófica que distingue o termo legitimação entre 

legitimação-atividade e legitimação produto. A legitimação-atividade refere-se à atividade 

que visa à busca do reconhecimento, do consenso e da adesão à decisão ou ao ato da 

autoridade; para tanto, podem ser empregados diversos meios que vão desde o atendimento de 

pleitos sociais materiais com a satisfação das necessidades básicas fundamentais da 

população, a implementação de políticas protetivas a minorias ativistas militantes, a utilização 

da mídia e da propaganda para apresentar a versão da autoridade, a referência à moral 

religiosa e, o mais utilizado, apresentar a ordem estatal dentro da moldura da legalidade com a 

qual se vinculará a uma legitimidade inata – a qual será abordada no item específico referente 

a Max Weber. Por legitimação-produto pode-se concluir que se trata do consenso obtido em 

torno da ordem da autoridade. (CADEMARTORI, 2007) 

Neste ponto especifico é preciso alertar que o consenso social acerca das medidas e 

atos adotados pelas autoridades constituídas nem sempre refletem valores positivos, ou seja, 

nem sempre o que está legitimado produz resultados justos e moralmente aceitáveis. Este 

seria, por exemplo, o caso de quando um poder é legitimado pelo simples fato de existir e, 

especialmente, se este poder é reconhecido pela maioria dos cidadãos, que se expressam 

mediante o voto popular, nas palavras de Sérgio Cademartori: 
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É a força do existente, que, enquanto existente, requer ser valorizado positivamente 

pelo simples fato de existir, sobretudo quando o existente é o consenso da parte 

majoritária, dado que entre os princípios de legitimidade tem-se firmado, nos tempos 

atuais, aquele da vontade popular que se expressa democraticamente pelo voto 

paritário. (CARDEMARTORI, 2007, p. 118-119). 

Por fim, ainda na linha da crítica à legitimação do poder pela via procedimentalista 

pura
6
, deve-se lembrar que sempre que se propõe um processo de legitimação sem a aplicação 

de um filtro crítico-axiológico, que imponha limites ao conteúdo da decisão a ser legitimada e 

ao próprio poder que a emana, corre-se o risco de se instituir regimes políticos de terror, 

desprovidos dos valores humanos básicos, como foram os regimes fascistas europeus, 

segregacionistas nos EUA (estados sulistas), África do Sul e Israel e militaristas nas Américas 

do Sul e Central, fundamentalistas islâmicos, entre tantos outros que nos servem de 

advertência, pois, do ponto de vista da legitimação, todos, repita-se, todos estes regimes a 

alcançaram junto aos seus povos. 

 

 

3.3 Legitimidade do Direito 

 

 

Com o advento da pós-modernidade – fase que, como se disse nesta dissertação, não 

supera a modernidade, mas antes de tudo se experimenta concomitantemente com a mesma – 

a discussão sobre a legitimidade do direito toma novo direcionamento. Instalada está a crise 

do direito, pois, este “[...] perdeu os atributos de sistematicidade, generalidade e estabilidade, 

que caracterizam o direito moderno. Ao invés de ser solene, curto e permanente” , o direito 

positivado tinha-se tornado “[...] prolixo, precário e banalizado”. (CHEVALLIER, 2009, p. 

121). 

A questão da legitimidade da decisão judicial passa fundamentalmente pela questão da 

legitimidade do direito, que por sua vez emana da própria legitimidade do Estado. Saber por 

que as pessoas acatam o direito e aceitam suas imposições e seus limites é fundamental para 

se entender a aceitação das decisões judiciais e, consequentemente, avaliar se são produto de 

um exercício legítimo do poder ou fruto de um procedimento de legitimação, de decisão pré-

concebida e pós-fundamentada. 

Para tanto, nesta seção é apresentada a posição de alguns dos mais importantes 

                                                 
6
 A não se pode incluir neste caso a proposta de Habermas, o qual apresenta uma teoria para o 

procedimento materialmente qualificado, como verificar-se-á na próxima seção. 
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estudiosos do direito, que ao longo de suas vidas trataram do tema da legitimidade, na 

tentativa de demonstrar a evolução do conceito, tendo como ponto de partida o pensamento 

positivista, ainda muito influente n`algumas esferas jurídico-políticas, até as diversas 

propostas atuais com fundamento no funcionalismo luhmanniano ou no procedimentalismo 

habermasiano.  

 

 

3.3.1 A legitimidade na visão Weberiana 

 

 

Em sua obra Economia e Sociedade, Max Weber (2009) apresenta seu conceito de 

legitimidade como sendo a possibilidade de encontrar acatamento a ordens 

independentemente de coerção. A adesão voluntária dos comandados às ordens e decisões é a 

questão chave no conceito weberiano, ele chama este acatamento de “dominação”. Na lição 

de Sérgio Cademartori sobre a obra de Weber, “[...] a dominação distingue-se da força porque 

a primeira tem a capacidade de obter obediência dos sujeitos, que não repousa exclusivamente 

na força, mas, sobretudo, na adesão”. (CADERMATORI, 2007, p. 121).  

Para Weber: 

A Dominação, ou a probabilidade obter obediência à ordem particular, pode fundar-

se em várias razões: pode depender diretamente de uma constelação de interesses, ou 

seja de considerações utilitárias de prós e contras daquele que obedece, ou pode 

depender do mero “costume”  de uma cega repetição de um comportamento 

inveterado, ou pode fundar-se, por fim, no puro afeto ou mera inclinação pessoal do 

súdito. No entanto, a dominação que somente se funda em tais motivos seria 

relativamente instável. Nas relações entre governantes e governados, ao contrário, a 

dominação apoia-se geralmente em fundamentos legais, em razões de sua 

“legitimidade” , de modo que a contestação desta crença de legitimidade causa 

muitas vezes, consequências graves. Em forma totalmente pura, “[...] as razões da 

legitimidade”  da dominação são somente três, cada um dos quais se encontra ligado 

- em tipo puro - com uma estrutura fundamentalmente diferente sociológica do 

corpo ou dos meios administrativos.
7
 (WEBER apud CADEMARTORI, p. 122, 

tradução livre do espanhol). 

                                                 
7
 La dominacíon, o sea la probabilidad de hallar obediencia a um mandato determinado, puede 

fundarse em diversos motivos: puede depender directamente de uma constelación de interesses, o 
sea de consideraciones utilitárias de ventajas e inconvenientes por parte del que obedece; o puede 
depender también de la mera “constumbre” , de la ciega habituación a um comportamento inveterado, 
o pode fundarse, por fin, e el puro afecto, em la mera inclinación personal del súbdito. Sin embargo, la 
dominación que solo se fundara em tales móviles sería relativamente inestable. Em lãs relaciones 
entre dominantes y dominados, em cambio, la dominación sue le apoyarse interiormente em motivos 
jurídicos, em motivos de su “legitimidad” , de tal manera que la conmoción de esa creencia em la 
legitimidade suele, por lo regular, acarreas graves consecuencias. Em forma totalmente pura, los 
“motivos” de “legitimidad”  de la dominación solo son três, cada uno de los cuales se halla enlazado – 
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Max Weber era um sociólogo que sempre construiu definições para os termos 

utilizados em suas pesquisas, o que deveras facilita a compreensão dos seus leitores. Por 

tanto, para melhor compreendermos o seu trabalho no campo da legitimidade, é necessário 

apresentarmos suas definições para os termos “poder”, “dominação”  e “ disciplina” , que 

serão amplamente utilizados nesta seção. 

Para o citado autor “Poder” significa “[...] toda probabilidade de impor a própria 

vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa 

probabilidade”. Note-se que não se descarta o uso da força física para a consecução do 

objetivo. Não se trata, portanto, de algo cuja consequência se dá apenas no campo moral, mas, 

também, na esfera do ser. (WEBER, 2009, p. 33). 

Ainda segundo Weber, o termo “Dominação” é conceituado como “[...] a 

probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre 

determinadas pessoas indicáveis”. (WEBER, 2009, p. 33). 
8
 

Por fim, o autor alemão explica seu entendimento do termo “Disciplina”  como “[...] a 

probabilidade de encontrar obediência pronta, automática e esquemática a uma ordem, entre 

uma pluralidade indicável de pessoas, em virtude de atividades treinadas”. (WEBER, 2009, p. 

33). 

Com base nos estudos de Cademartori (2007) sobre a obra de Weber, aprende-se que, 

em conformidade com o pensamento weberiano, quando se refere à legitimidade está-se a 

referir à “[...] razões de obediência ou a motivos de justificação interior”  (WEBER apud 

CADEMARTORI, 2007 p. 121), ou seja, a existência de razões de ordem interna que 

compelem o destinatário da ordem os “dominados”  (CADEMARTORI, 2007 p. 121) a 

obedecer num movimento que transforma o Poder em Dominação. 

E é esta a distinção entre dominação e força, ou seja, a capacidade da primeira de obter 

o atendimento dos destinatários da ordem à mesma, sem o uso da força, ou sem que isso se dê 

na maioria das vezes, numa manifestação de vontade voluntária dos comandados. 

Weber faz, na verdade, descrição de vários princípios de legitimidade que são 

conhecidos pelos seus estudos de história. Destes estudos, apresenta sua conhecida 

classificação sobre o que chama de “tipos puros de dominação” : dominação tradicional; 

dominação carismática; e dominação legal.  

                                                                                                                                                         
em el tipo puro – com uma estructura sociológica fundamentalmente distinta del cuerpo u de los 
médios administrativos. (WEBER, 1984 apud CADEMARTORI, p. 122). 
8
 Pelo que já foi escrito nesse trabalho, verifica-se que a semelhança entre o conceito de dominação 

de Weber e aquele utilizado por Bobbio para conceituar o termo legitimidade. (BOBBIO, 1997, p. 
675). 
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Na dominação tradicional, aquilo que é aprendido por uma geração é passado 

(entregue) para a geração seguinte. O sujeito se vê compelido à obediência pelo fato de que tal 

situação sempre foi regulada daquela maneira. Trata-se de um comportamento padrão, 

esperado, comum, culturalmente apreendido.  

A dominação carismática é assim denominada, pois pressupõe a existência de uma 

qualidade num indivíduo, ou grupo de indivíduos, que fascina e encanta os demais. É um dom 

extra-cotidiano que dá ao sujeito uma qualidade diferente dos demais, tais como: retórica, 

dons sobrenaturais, iluminação divina. Este tipo de dominação se funda na afeição do 

dominado a um líder sedutor, com qualidades sobre-humanas, quase messiânicas, que se 

apresenta como um ser imparcial, justo, completo, acima de suspeitas. 

Por fim, o tipo de dominação legítima, mais comum na atualidade, é a dominação 

legal; aceita-se o direito porque, além de ser abstrato e levar à segurança jurídica, ele reproduz 

a forma da organização da empresa capitalista na sociedade. Para o autor, crê-se na 

legalidade, obedece-se ao direito positivo, pois se acredita que este foi concebido segundo 

critérios procedimentais estabelecidos pela autoridade competente. 

 

Nas palavras do próprio autor: 

Segundo a definição já dada (capítulo I, §16), chamamos “[...] dominação”[...]  a 

probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de 

determinado grupo de pessoas. [...] 2. Há três tipos puros de dominação legítima. A 

vigência de sua legitimidade pode ser, primordialmente: de caráter racional: baseada 

na crença da legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, 

em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação (dominação 

legal), ou de caráter tradicional: baseada na crença cotidiana ou santidade das 

tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas 

tradições, representam a autoridade (dominação tradicional), ou, por fim, de caráter 

carismático: baseada na veneração extracotidiana da santidade, do poder heroico ou 

do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por esta reveladas ou criadas 

(dominação carismática). No caso da dominação baseada em estatutos, obedece-se à 

ordem impessoal, objetiva e legalmente estatuída e aos superiores por ela 

determinados, em virtude da legalidade formal de suas disposições e dentro do 

âmbito de vigência destas. No caso da dominação tradicional, obedece-se à pessoa 

do senhor nomeada pela tradição e vinculada a esta (dentro do âmbito de vigência 

dela), em virtude de devoção aos hábitos costumeiros. No caso da dominação 

carismática, obedece-se ao líder carismaticamente qualificado como tal, em virtude 

de confiança pessoal em revelação, heroísmo ou exemplaridade dentro do âmbito da 

crença nesse seu carisma. §3. (WEBER, 2009, p. 139-142) 

Segundo Weber “[...] a forma de legitimidade mais comum atualmente é a crença na 

legalidade: a obediência a preceitos jurídicos positivos estatuídos seguindo o procedimento 
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usual e formalmente correto”  
9
, ou seja a dominação legal-racional, característica das 

sociedades ocidentais modernas. (WEBER, 2007, p. 122, tradução livre do espanhol). 

A legitimidade weberiana, portanto, sustenta-se na crença da legalidade do exercício 

do poder. O poder legalmente constituído possui uma racionalidade intrínseca, diferente dos 

outros tipos de dominação apresentados. Isto se dá pelo fato de que a crença na legalidade e 

na autoridade constituída é diferente daquela depositada na tradição ou no carisma. 

O processo de criação do direito, um processo racional, confere legitimidade ao poder 

exercido com base na legalidade. Para Weber o direito é apenas o que o legislador político 

(escolhido democraticamente ou não) define que é segundo um procedimento normativamente 

determinado. Disto resultou no entendimento de que a força legitimadora da ordem jurídica 

não deriva de qualquer comunicação com a justiça ou moral. (MARIANO, 2010, p. 31). 

José Renato Gaziero Cella, ao analisar o pensamento weberiano informa que a 

racionalidade normativa destaca-se na obra de Weber sobre a legitimidade do direito, pois 

esta justificaria a primazia da dominação legal própria dos tempos modernos. “[...] Isto é, 

seria a crença na legalidade que geraria adesão dos dominados a essa espécie de dominação, 

que se caracteriza pela positivação do direito e pela burocracia estatal”. (CELLA, 2005 apud 

MARIANO, 2010, p. 32). 

 

3.3.2 Legitimidade na vertente positivista – kelseniana 

 

 

Originada numa época em que as ciências sociais emprestavam o método de pesquisa 

e o raciocínio próprios das ciências naturais, Hans Kelsen elaborou uma nova teoria do 

direito, à qual denominou “Teoria Pura do Direito”  (KELSEN, 1962a), trazendo, 

verdadeiramente, uma mudança de paradigma na ciência do direito de então. Para Kelsen: 

A Teoria Pura do Direito é uma teoria do Direito positivo – do Direito positivo em 

geral, não de uma ordem jurídica especial. É teoria geral do Direito, não 

interpretação de particulares normas jurídicas, nacionais ou internacionais. Contudo, 

fornece uma teoria da interpretação. Como teoria, quer única e exclusivamente 

conhecer o seu próprio objecto. Procura responder a esta questão: o que é e como é o 

Direito? Mas já lhe não importa a questão de saber como deve ser o direito, ou como 

deve ele ser feito. É ciência jurídica e não política do Direito. Quanto a si própria se 

designa como pura teoria do Direito, isto significa que ela se propõe garantir um 

conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto 

não pertença ao seu objecto, tudo quanto não possa, rigorosamente, determinar como 

direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os 

                                                 
9
 La forma de legitimidade hoy más coriente es la creencia en la legalidade: la obediência a preceptos jurídicos 

positivos estatuídos según el procedimento usual y formalmente correctos. (WEBER, 2007, p. 122). 
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elementos que lhe são estranhos. Esse é seu princípio metodológico fundamental. 

(KELSEN, 1962a, p. 1). 

Kelsen parte da definição da norma jurídica como o objeto do estudo da ciência do 

direito. Este corte científico lhe permitiu construir uma teoria formal, desvinculada da moral 

religiosa, da metafísica e dos valores, mediante a qual propôs “[...] uma necessária separação 

entre juízos de fato e juízos de valor, de modo a coibir que estes últimos “corrompessem” a 

pureza da pesquisa científica”. (MARIANO, 2010, p. 29). 

O aludido autor defendia que somente seria possível uma verdadeira ciência jurídica, 

se os métodos das ciências naturais lhe fossem aplicáveis, e fosse ainda neutra, isto é, 

refratária a discussões sobre justiça, moral e valores. 

O objeto de estudo da ciência jurídica, conforme a teoria elaborada por Kelsen, é a 

norma jurídica posta, o direito vigente, válido, passível, então de conhecimento, e não um 

direito ideal. Além disso, uma vez que não é possível aferir a justiça da norma sem que sobre 

ela se emita um juízo de valor, e, como a questão valorativa é exterior ao direito, para que o 

método científico apresentado fosse eficaz, esta questão não deveria ocupar os cientistas do 

direito. Assim, 

Se a Justiça é tomada como critério da ordem normativa a designar como Direito, 

então as ordens coercitivas capitalistas do mundo ocidental não são de forma alguma 

Direito do ponto de vista do ideal comunista do Direito, e a ordem coercitiva da 

união Soviética não é também de forma alguma Direito do ponto de vista do ideal de 

Justiça capitalista. Um conceito de Direito que conduz a uma tal consequência não 

pode ser aceito por uma ciência jurídica positiva. Uma ordem jurídica pode ser 

julgada como injusta do ponto de vista de uma determinada norma de Justiça. O 

fato, porém, de o conteúdo de uma ordem coercitiva eficaz poder ser julgado como 

injusto, não constitui de qualquer forma um fundamento para não considerar válida 

essa ordem coercitiva. (KELSEN, 1987 apud MARIANO, 2010 p. 30). 

Portanto, quando Kelsen, mediante a sua teoria pura, retira da discussão científica a 

questão da justiça do direito, a consequência é a supressão do debate sobre a finalidade social 

do próprio direito e de seu poder transformador. A partir da teoria pura, o direito passou a ser 

entendido em uma concepção meramente instrumental, ou seja, apenas como forma de 

organização e de controle da sociedade. Tal teoria, que numa perspectiva atual deve ser 

censurada, uma vez que não vai ao encontro com os valores éticos propugnados pela moderna 

ciência jurídica, serviu plenamente como modelo e método de estudo da ciência jurídica à 

época de sua elaboração. 

Com o afastamento da questão da justiça e dos valores da ciência do direito, Kelsen 

define uma nova concepção para a legitimidade do direito: “[...] a obediência ao devido 

processo legal”. (MARIANO, 2010, p. 31). 
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Com inspiração no fundamento de legitimidade legal-racional de Weber (descrito na 

seção anterior), Kelsen enuncia o sistema de validade das normas jurídicas segundo uma 

concepção hierárquica escalonada, fundada, em última instância, na norma hipotética 

fundamental, que é pressuposta pelo pensamento jurídico. 

Sobre esta norma fundamental, tão controversa, que expôs o jurisconsulto alemão a 

tamanhas críticas, colaciona-se a lição de Norberto Bobbio: 

A primeira condição para que uma norma seja considerada é que tenha sido emanada 

por uma autoridade que tinha legitimamente o poder de emanar normas jurídicas. 

Mas qual é a autoridade que tem esse poder legítimo? Aquela a quem esse poder foi 

atribuído por uma norma superior, também ela legítima. E de onde deriva essa 

norma superior? Mais uma vez, de grau em grau, chegamos ao poder supremo, cuja 

legitimidade é dada por uma norma além da qual não existe outra, e, portanto, é a 

norma fundamental. Dissemos várias vezes que a norma fundamental é um 

pressuposto do ordenamento: ela cumpre, num sistema normativo, a mesma função a 

que estão destinados os postulados num sistema científico. Os postulados são 

aquelas posições primitivas de que se deduzem as outras, mas que por sua vez não 

são dedutíveis. Os postulados são postos ou por convenção ou por sua suposta 

evidência. Pode-se dizer o mesmo da norma fundamental: ela é uma convenção ou, 

se se preferir uma proposição evidente que é posta no vértice do sistema, para que 

todas as outras normas possam reconduzir-se a ela. À pergunta “[...] em que ela se 

funda” , deve-se responder que ela não tem nenhum fundamento, pois, se o tivesse, 

deixaria de ser a norma fundamental, mas existiria uma outra norma superior da qual 

ela depende”.
 10

 (BOBBIO, 2008, p. 211). 

Em conformidade com o modelo kelseniano, são válidas as normas emanadas de uma 

autoridade competente. Esta autoridade, por sua vez, deve ter sua própria legitimidade 

validada pelo ordenamento jurídico. E este último, por sua vez, deve estar em conformidade 

com uma norma jurídica superior que remete, sucessivamente, até o ápice do ordenamento. 

Ou seja, neste modelo, a validade das normas se impõe pelo simples fato de pertencerem à 

ordem jurídica, terem sido produzidas segundo uma hierarquia estabelecida no sistema e 

haverem obedecido ao procedimento legal previsto no próprio ordenamento. Assim,  

Uma norma jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo, quer dizer, 

porque o seu conteúdo pode ser deduzido pela via de um raciocínio lógico do 

conteúdo de uma norma fundamental pressuposta, mas porque é criada de uma 

                                                 
10

 Já no fim de sua vida o jusfilósofo italiano assim se pronunciou sobre a polêmica da norma 
fundamental: “[...] A norma fundamental teria tido sua função se tivesse conseguido evitar o obstáculo 
de toda teoria positivista do direito, que é a derivação do direito de fato. Mas uma teoria como a 
kelseniana, que resolve a validade de um ordenamento jurídico em sua efetividade, não só evita este 
obstáculo, mas dele se utiliza para encontrar um sólido ponto de chegada. A teoria normativa do 
direito é a reiteração histórica mais convincente de que, uma vez descartada a solução jusnaturalista, 
segundo a qual é direito aquilo que é justo, não existe outra solução além daquela segundo a qual é 
direito aquilo que é de fato comumente observado (que é a velha tese de Austin): ex facto oritur ius. 
Em suma, a norma fundamental teria a função de transformar o poder em direito. Mas existe 
um direito sem poder? E se não existe direito sem poder, aquilo que transforma em última 
instância o poder em direito é a norma fundamental ou o poder efetivo?”  (BOBBIO, 2008, p. 
166-167, grifos nossos). 



59 

 

forma determinada – em última análise, por uma forma fixada por uma norma 

fundamental pressuposta. Por isso, e somente por isso, pertence ela à ordem jurídica 

cujas normas são criadas de conformidade com esta norma fundamental. Por isso 

todo e qualquer conteúdo pode ser Direito. Não há qualquer conduta humana que, 

como tal, por força do seu conteúdo, esteja excluída de ser conteúdo de uma norma 

jurídica. (KELSEN, 1962a, p. 10). 

Desta forma, por não ser o objeto do estudo da ciência jurídica, não interessa o 

procedimento de criação da norma jurídica, mas, tão somente se este está contido no 

ordenamento jurídico válido. A questão da produção normativa, e do seu conteúdo é um 

problema da política. Nas palavras do Professor André Leal: 

Assim, Kelsen nega-se expressamente a fazer conjecturas acerca do conteúdo da 

Constituição e busca numa norma fundamental indemonstrável a origem de validade 

do ordenamento. Seria, pois, adequado deduzir que, em sua obra, a legitimidade do 

Direito, ou seja, a adesão voluntária a qualquer norma desse ordenamento pelas 

pessoas por ela hipoteticamente atingidas, também se encontra tacitamente 

pressuposta na correção formal da elaboração normativa a partir do modelo 

procedimental legislativo inscrito na Constituição. (LEAL, 2002, p. 48). 

Assim chega-se, então, ao conceito de legitimidade de Kelsen, o qual, como se 

percebe, equivale ao de validade, pois: “[...] O princípio de que a norma de uma ordem 

jurídica é valida até a sua validade terminar por um modo determinado através desta mesma 

ordem jurídica, ou até ser substituída pela validade de uma outra norma desta ordem jurídica, 

é o princípio da legitimidade”. (KELSEN, 1962a, p. 35). 

Entretanto, este princípio só se aplica a uma ordem jurídica historicamente construída, 

politicamente estável, na qual o modelo de validade hierarquizada e prevista no próprio 

ordenamento pode ser aplicado. No caso de uma perturbação desta mesma ordem política de 

tal maneira avassaladora, de modo que ela deixe de existir, ou seja, se o ordenamento jurídico 

for substituído por outro – imposto por força das armas, ou por força popular –, este novo 

ordenamento não obterá seu fundamento de validade no ordenamento substituído. Como não 

era prevista a forma revolucionária de validação do direito: “[...] toda modificação ilegítima 

da Constituição, isto é, toda modificação da Constituição, ou a sua substituição por uma outra, 

não operada segundo as determinações da mesma Constituição”. (KELSEN, 1962a, p. 35). 

Contudo, Kelsen foi confrontado com a possibilidade da implementação de uma nova 

ordem jurídica, com critérios diferenciados para a produção do direito daqueles anteriormente 

adotados, mas que, apesar disto, considera válido o direito anteriormente existente.  

Dessa forma, ao constatar a possibilidade de coexistirem normas produzidas sob 

procedimentos diferentes, com fundamentos de validade distintos, e a possibilidade de 

extinção de normas pelo modo determinado por uma ordem jurídica diversa da que havia 
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instituído as normas, Kelsen conclui ser impossível continuar sustentando que a legitimidade 

está exclusivamente associada ao procedimento. Desse modo, ele se vê compelido a introduzir 

um elemento novo no conceito de legitimidade, a efetividade do governo: “[...] o governo 

efetivo, que, com base numa Constituição eficaz, estabelece normas gerais e individuais 

eficazes, é o governo legítimo do Estado”. (KELSEN, 1962a, p. 38). 

Confrontado com a possibilidade de uma nova ordem jurídica servir de fundamento de 

validade para preceitos jurídicos de outra ordem, ultrapassada, Kelsen “[...] afirma que ocorre 

apenas uma mudança no fundamento de validade” , permanecendo, contudo, as normas 

antigas com o mesmo conteúdo agora sob um novo fundamento de validade, a ordem jurídica 

revolucionária. (MARIANO, 2010, p. 35). 

Ensina, então, José Renato Gaziero: 

KELSEN percebe, contudo, que esse conceito de legitimidade só se aplica em uma 

ordem jurídica estável, o que o leva a examinar a situação limite de uma revolução, 

em que o poder instituído é subjugado e substituído pelo poder revolucionário, 

podendo este modificar a Constituição, ou mesmo substituí-la. [...]. Nessa situação, 

observa o autor, a norma fundamental, que serve de fundamento de validade para 

todas as outras é substituída por uma nova, modificando, portanto, o fundamento de 

validade de toda a ordem jurídica. Se a nova Constituição modifica o procedimento 

pelo qual se dá a produção de normas válidas, surge então a questão das normas que 

haviam sido produzidas sob a égide da antiga Constituição, mas continuam sendo 

válidas, pois, como acontece em geral nessas revoluções, grande parte do edifício 

jurídico fica intacto. A resposta a essa pergunta é dada da seguinte forma: há apenas 

uma mudança no fundamento de validade, as normas antigas continuam com o 

mesmo conteúdo, mas sob um fundamento de validade novo, a nova Constituição. 

Ao constatar a possibilidade de coexistirem normas produzidas sob procedimentos 

diferentes (sob fundamentos de validade distintos) e a possibilidade de extinção de 

normas pelo modo determinado por uma ordem jurídica diversa da que havia 

instituído as mesmas normas, torna-se impossível sustentar que a legitimidade está 

exclusivamente ligada ao procedimento. KELSEN então se vê obrigado a introduzir 

um elemento novo, limitativo do princípio da legitimidade acima descrito: a 

efetividade do governo. Daí a afirmação de que “[...] o governo efetivo, que, com 

base numa Constituição eficaz, estabelece normas gerais e individuais eficazes, é o 

governo legítimo do Estado”. A dominação legítima, nessa concepção, passa então a 

ser aquela efetiva e, consequentemente, o procedimento só vai exercer o seu papel 

legitimador da ordem jurídica a partir do momento em que estiver fundado em um 

poder efetivo (legítimo e eficaz). (GAZIERO, 2012, p. 11). 

Portanto, Kelsen conclui que, à luz de uma Constituição revolucionária, o 

procedimento não tem qualquer peso na legitimação do novo ordenamento, uma vez que não 

estava prevista no ordenamento anterior. Acresce, então, à sua teoria da legitimidade, para 

além da validade conforme o procedimento previsto no ordenamento, a efetividade do poder 

instituidor a ser o fundamento da legitimidade da nova ordem. Nas palavras do autor: “[...] O 

princípio que aqui surge em aplicação á o chamado princípio da efetividade. O princípio da 

legitimidade é limitado pelo princípio da efetividade”. (KELSEN, 1962a, p. 38). 
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Alguns autores relacionam a teoria da legitimidade kelseniana com a justificação do 

nacional-socialismo na Alemanha nazista, pois, “[...] a identificação da legitimidade agora 

com a efetividade do poder, que a teoria de Kelsen foi tradicionalmente acusada de contribuir 

para o estabelecimento do nacional-socialismo, o que não foi a sua intenção”. (MARIANO, 

2010, p. 37). 

De fato, Kelsen é uma das figuras mais brilhantes da ciência jurídica, como é, também, 

um dos personagens mais injustiçados pela história recente. Kelsen era judeu, nascido na 

Áustria, em 1940 deixou a Alemanha para fugir da perseguição nazista à sua família, 

migrando para os Estados Unidos (MELO, 2003, p.411). A sua descrição de um método de 

conhecimento do direito não pode ser usado como fundamento para as atrocidades 

perpetradas pelos dirigentes alemães, legitimados pelo povo alemão.  

 

 

3.3.3 Niklas Luhmann e a legitimidade pela funcionalidade do sistema jurídico 

 

 

O sociólogo alemão Niklas Luhmann rompeu com a tradição jurídica racional-

humanista, oriunda do iluminismo europeu, que deu origem ao direito moderno, quando 

trouxe para a ciência do direito o modelo de compreensão sistêmico-funcional, que se tornou 

base de sua análise da sociedade e do direito. 

A teoria de Luhmann propõe a substituição de categorias tradicionais como “[...] 

sujeito, objeto e causalidade por concepções funcionais, pavimentando o caminho para a 

construção de uma nova episteme pós-cartesiana”. (DINIZ, 2006, p. 220). 

A teoria dos sistemas, à qual Luhmann se refere e faz importantes contribuições 

teóricas, concebe a sociedade como conjunto de sistemas que convivem e se relacionam 

comunicativamente, que têm como características o fato de serem autorreferentes e 

autopoiéticos, “[...] dotados de uma dinâmica funcional própria e peculiar”, que determinam 

sua própria existência. (DINIZ, 2006, p. 224). Referindo-se ao sistema jurídico, Luhmann 

afirma: 

Por isso, a instauração de mecanismos reflexivos torna necessário um certo 

isolamento contra a interferência de processos diferentes. Um tal insulamento de 

processos reflexivos só pode ser garantido na realidade social através da 

diferenciação e da especificação de sistemas sociais correspondentes. Nessa medida 

a reflexividade correlaciona-se com a diferenciação funcional: por causa da 

diferenciação ela torna-se necessária, mas é a diferenciação que a possibilita. 

(LUHMANN, 1985, p. 18). 
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A característica autopoiética dos sistemas, ou subsistemas sociais, entre estes o 

sistema jurídico, determina que se auto reproduzem quando atingem certo nível de 

complexidade e diferenciação funcional. 

Autopoiese seria, então, a capacidade do sistema de recriar a si mesmo a partir dos 

elementos que encontra no seu interior. Este conceito é das ciências naturais e foi 

originariamente utilizado pelo biólogo chileno Humberto Maturana, para definir um atributo 

dos organismos vivos, tendo sido, contudo, adaptado e adotado por Luhmann, como parte de 

sua fundamentação teórica, na tentativa de explicar o funcionamento dos sistemas sociais. 

A autorreferencialidade constitui característica que permite aos sistemas manterem 

observações externas e distinguirem entre aquilo que lhes pertencem e o que não faz parte 

daquele sistema em particular, utilizando-se de meios próprios para tal tarefa. Em razão deste 

fechamento reprodutivo autopoiético, o direito passa a considerar os demais subsistemas 

sociais como seu meio circundante. Parte, portanto, do pressuposto de que qualquer sistema 

tem como limite de atuação ele próprio. Conforme esta teoria, tudo o que se situa além do 

sistema do direito não é reconhecido como direito. Segundo Luhmann, na realidade: 

[...] isso não significa que o direito surge a partir de si mesmo, sem nenhum estímulo 

externo; mas sim que só se torna direito aquilo que passa pelo filtro de um processo 

e através dele possa ser reconhecido. Nesse mesmo sentido, a diferenciação do 

direito não quer dizer que o direito não tem nada a ver com as outras estruturas, 

regulamentações e formas de regulamentação social e estaria como que solto no ar; 

mas tão só que agora o direito está mais consequentemente adequado à sua função 

específica de estabelecer a generalização congruente de expectativas 

comportamentais normativas, aceitando dos outros âmbitos funcionais apenas 

aquelas vinculações e aqueles estímulos que sejam essenciais para essa função 

especial. (LUHMANN, 1985, p. 19). 

Por ser subsistema social fechado, o direito interage com os demais sistemas ou 

subsistemas por meio de uma estrutura de comunicação que se organiza mediante a utilização 

de um código binário direito/não direito que sustenta sua atividade autopoiética.  

O caráter autopoiético do direito dá a ele a possibilidade de adaptação ao ambiente 

sem que perca sua autonomia, numa dinâmica que Luhmann descreveu como sendo de 

“fechamento normativo” e de “abertura cognitiva”   do sistema jurídico em relação aos 

demais sistemas sociais. (TRINDADE, 2008, p.70). 

Isto significa que, quanto à possibilidade de contato com os demais sistemas sociais, o 

direito abre-se cognitivamente para receber as influências externas, desde que estas passem 

pelo filtro do código direito/não direito (autorreferencialidade). Contudo, em razão de seu 

“fechamento normativo” , o direito somente se reproduz a partir de seus mecanismos internos, 

o que o impede de importar métodos e critérios de outras estruturas sociais, “[...]  ou mesmo 
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de qualquer recurso à moral ou a um direito natural dado por existente” . (DINIZ, 2006, p. 

228). 

Nas palavras de Simone Goyard-Fabre, “[...] se o direito constitui um sistema que vive 

em clausura comunicativa (normativamente fechado), então deixou de ser possível conceber a 

sua origem num Direito Natural, num Direito Divino, ou qualquer essência pré-estabelecida e 

exterior ao próprio sistema jurídico: não há direito fora do direito”. (GOYARD-FABRE, 

2001, p. 222-223). 

Isto quer dizer que, em conformidade com a teoria dos sistemas, a validade jurídica – 

numa visão autopoiética – tem escopo único na lógica de autorreferencialidade e 

autorreprodução do sistema jurídico, afastando de vez qualquer fundamento que se refira a 

possibilidades metajurídicas de origem natural ou divina, ou de qualquer outra origem. 

(LUHMANN, 1997, p. 13-20). 

Feita essa introdução à teoria luhmanniana, pode-se afirmar que, em razão de suas 

ideias inovadoras, que se afastam da tradição humanista europeia, Luhmann tem sido 

identificado com o pensamento pós-modernista, em que pese ele ter sempre rejeitado esta 

relação. (LUHMANN, 1997, p. 40-41) 

Trazido pelo impulso das transformações conceituais por que passam termos clássicos 

das ciências jurídicas e políticas, tais como soberania, constituição, consenso, Estado, nação, 

participação, democracia e lei, da mesma forma o termo legitimidade é revisto criticamente 

para se adequar à “[...] exigências e desafios oferecidos pelo contexto da época pós-moderna”. 

(DINIZ, 2006, p. 221). 

Inseridos num contexto social de enormes e complexos elementos de diferenciação, 

que tendem mais ao movimento do que à estabilização, os sistemas jurídico e político têm, 

diante de si, a tarefa de reduzir a complexidade e as incertezas daí advindas.  

De acordo com Luhmann, “[...] o conceito de legitimidade possui raízes medievais e 

era inicialmente um conceito jurídico”. (LUHMANN, 1985 p. 61). O termo correspondia 

àquela relação de dominação entre a nobreza e a vassalagem e era utilizado para afastar 

pretensões de usurpação e para combater tiranias ilegais. 

A crescente complexidade social, associada à decadência do direito natural no século 

XIX, teria, conforme o autor, esvaziado a concepção clássica do termo uma vez que este não 

corresponde ao modelo de análise funcional do sistema e propõe sua redefinição. Para o autor, 

Isso levou à reconstrução do conceito em bases puramente fatuais – inicialmente 

como analogia à expressão puramente fatual da dominação política, e atualmente, no 

sentido da definição predominante de legitimação como o amplo convencimento 
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fatual da validade do direito ou dos princípios e valores nos quais as decisões 

vinculativas se baseiam. (LUHMANN, 1985, p. 61). 

Em sua obra sobre a teoria da legitimidade do Direito de do Estado, Antônio Carlos de 

Almeida Diniz (2006), apresenta quais seriam as premissas em que se baseiam a divergência 

entre o conceito clássico e o proposto por Luhmann: 

a) O abandono da remissão tradicional da temática a conceitos e valores últimos em 

troca de uma sua “funcionalização” de modo que a crença na sua verdade seja 

tratada como uma variável; isto é, o que antes era verdade passa a ser uma 

função, uma variável destinada à obtenção de resultados eficientes; 

b) Luhmann atribui ao sistema político uma capacidade ínsita de produzir 

circularmente sua própria legitimidade, de modo que o “[...] conceito de 

legitimidade não mais caracteriza uma justificação externa antecipada, nem uma 

limitação da variabilidade do sistema político, mas sim um resultado desse 

próprio sistema” (LUHMANN, 1985, p. 69). 

 

Merece destaque, portanto, a questão do esvaziamento axiológico que faz a teoria 

funcionalista do conceito de legitimidade. A vinculação clássica do termo legitimidade aos 

conceitos de “justo” e de “ bem” cede lugar a uma forma de disfarce que se pretende 

autolegitimado, desde que seja eficiente. Dessa forma, a legitimidade jurídico-política pós-

moderna, identificada com a legitimação mediante procedimentos decisórios estatais, se 

dissolveria numa legitimação performativa. 

Sobre esta “legitimação performativa”, Joaquim Carreres assim se manifesta: 

A representação supõe a substituição da realidade por signos da mesma. Da 

representação passamos ao simulacro, no qual as coisas aparecem representadas por 

seus duplos, mais luzentes e autênticos que o original. Por sua vez, o simulacro se 

expressa através do espetáculo, pois é característico deste constituir um universo 

autônomo, cujas regras aceita o espectador sem necessidade de referir-se a uma 

realidade externa. Este código do espetáculo penetra nos diversos âmbitos da vida 

social, como a cultura ou a política. (CARRERES, 1994 apud DINIZ, 2006, p. 223). 

Luhmann ressalta que, com relação aos procedimentos, “[...] tal como a categoria do 

contrato para o âmbito da sociedade, assim a categoria do procedimento para o âmbito do 

Estado parece apresentar aquela fórmula mágica que combina a mais alta medida de 

segurança e liberdade que se pode praticar concretamente no dia-a-dia”. (LUHMANN, 1980, 

p. 7). 

Sobre esta marca diferenciada da legitimação da era pós-moderna assim se manifesta 
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Lyotard: 

[...] as chances de que uma ordem seja considerada como justa aumentariam com as 

chances dela ser executada, e estas com o desempenho do prescritor. É assim que 

Luhmann acredita constatar nas sociedades pós-industriais a substituição da 

normatividade das leis pela eficiência mensurável (desempenho, performance) de 

procedimentos. O controle do contexto, isto é, a melhoria das performances 

realizadas contra os parceiros que constituem este último (seja este a natureza ou os 

homens) poderia valer como uma espécie de legitimação. Seria uma legitimação 

pelo fato. Assim toma forma a legitimação pelo poder. Este não é somente o bom 

desempenho, mas também a boa verificação e o bom veredito. O poder legitima a 

ciência e direito por sua eficiência, e esta por aqueles. Ele se autolegitima como 

parece fazê-lo um sistema regulado sobre a otimização de suas performances. 

(LYOTARD, 2009, p. 84). 

Portanto, em conformidade com a teoria apresentada, a legitimidade clássica, oriunda 

das teorias jurídicas e políticas baseadas nos valores iluministas, liberais e humanistas, já não 

mais se adequam a uma fundamentação suficiente da legitimidade requeridas pela sociedade 

de massas, complexa, difusa, funcionalmente especializada e diferenciada.  

No contexto da pós-modernidade, a legitimidade dos sistemas jurídicos e políticos é 

um evento da esfera sociológica, cuja “[...] definição deve ser reformulada em termos 

autorreferenciais, ou seja, como produtos das operações dos próprios sistemas políticos e 

jurídicos. Com isso a legitimidade se confunde e se dissolve em autojustificação”. (DINIZ, 

2006, p. 224). 

Luhmann entende o direito como um subsistema social caracterizado por uma  

diferenciação funcional, que gera um ambiente seletivo relativamente autônomo apto a lidar 

com a complexidade (diferença entre as quase infinitas possibilidades oferecidas pelo meio e 

a limitação do número destas que poderão realizar-se concretamente) e contingência (hipótese 

de realização de possibilidades de forma diferente das esperadas) de um número quase infinito 

de alternativas.  

Nas palavras do próprio autor: 

Com complexidade queremos dizer que sempre existem mais possibilidades do que 

se pode realizar. Por contingência entendemos o fato de que as possibilidades 

apontadas para as demais experiências poderiam ser diferentes das esperadas; ou 

seja, que essa indicação pode ser enganosa por referir-se a algo inexistente, 

inatingível, ou a algo que após tomadas medidas necessárias para experiência 

concreta (por exemplo, indo-se a ponto determinado), não mais está lá. Em termos 

práticos, complexidade significa seleção forçada, e contingência significa perigo de 

desapontamento e necessidade de assumir-se riscos. (LUHMANN, 1983, p. 45-46). 

Para o jus-sociólogo, em razão da complexidade e da consequente contingência nas 

relações sociais modernas, exige-se uma concepção atualizada de legitimidade apropriada 

com a nova realidade e dinâmica social apresentada. Para Luhmann, no momento atual “[...] a 
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sociedade torna-se mais rica em possibilidades; com isso seu direito tem que ser 

estruturalmente compatível com um número maior de possibilidades e eventos”. 

(LUHMANN, 1983, p. 34). 

Relacionando a complexidade social com o direito positivo, Luhmann afirma que este, 

enquanto sistema autônomo, precisa adaptar-se à complexidade crescente do meio social, 

abrindo-se às novas possibilidades conforme o grau de exigência das expectativas normativas 

aumenta. A crescente demanda social por soluções, para as quais não se dará o desfecho 

esperado, determinam a aplicação de mecanismos funcionais de criação e estabilização de 

símbolos. 

Para o autor, a legitimidade do direito se dá pelo procedimento, que deve exercer a 

função de redução dessa complexidade intersubjetiva. Segundo um ponto de vista funcional e 

abstrato, a legitimidade é definida como a disposição generalizada para aceitar decisões de 

conteúdo ainda não determinadas e dentro de certos limites de tolerância. 

Conforme Luhmann, “[...] o fator de legitimação deve ser encontrado dentro do 

próprio sistema, na forma de uma legitimação performativa”. (CARRERES, 2006, p. 234). Ou 

seja, o poder político institui o seu próprio processo de legitimação e o faz utilizando-se do 

direito, como ensina Luhmann: 

Essas considerações evidenciam fortes discrepâncias com respeito à discussão 

clássica da legitimação, e que parecem tornar questionável a continuidade do uso 

desse conceito. Num primeiro sentido, isso reside no abandono da referência do 

conceito a normas ou valores últimos ou à disseminação fática do convencimento da 

vigência de um cerne de normas ou valores, funcionalizando o conceito de tal forma 

que a questão da crença na vigência possa ser tratada como uma variável. Em outro 

sentido essas discrepâncias consistem em que nessa concepção funcional, o conceito 

de legitimidade não mais caracteriza uma justificação externa antecipada, nem uma 

limitação da variabilidade do sistema político, mas sim um resultado desse próprio 

sistema; tanto a monopolização da decisão sobre a utilização da força física, quanto 

também a realização de processos são produtos do sistema político, que providencia 

o decorrer fluente das decisões vinculativas e, assim, sua própria legitimidade. O 

sistema político se legitima a si mesmo, e por isso é criticável também com respeito 

a esse desempenho. (LUHMANN, 1985, p. 69). 

Neste ponto, Luhmann identifica os procedimentos juridicamente institucionalizados 

como sendo o elemento legitimador, pois, para o autor, estes gozam de um reconhecimento 

generalizado, independentemente do seu conteúdo valorativo, “[...] e este reconhecimento traz 

embutido consigo a aceitação e convicção de decisões obrigatórias”. (DINIZ, 2006, p. 234). 

Segundo Luhmann: 

O processo democrático da política tem, portanto, que incluir mecanismos que 

possibilitem supor que os atingidos pelas decisões as assimilem, ou seja, que eles 

incorporem as decisões como premissa do seu comportamento subsequente. A 
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legitimidade institucional não reside em uma derivação valorativa nem na 

disseminação fatual do consenso consciente, mas sim na possibilidade de supor-se a 

aceitação. Formulando de forma mais precisa e com referência direta à intrincada 

problemática em questão, pode-se afirmar que legítimas são as decisões nas quais 

pode-se supor que qualquer terceiro espere normativamente que os atingidos se 

ajustem cognitivamente às expectativas normativas transmitidas por aqueles que 

decidem. (LUHMANN, 1985, p. 64). 

No que respeita aos procedimentos judiciais, o processo decisório é concluído no caso 

concreto. “[...] Aqui, a complexidade já fortemente reduzida por programas decisórios permite 

um desdobramento detalhado de opiniões e interesses, sem que isso provoque maiores 

consequências políticas”. (LUHMANN, 1985, p. 67). A tecnicidade da linguagem, as 

múltiplas instâncias decisórias e a certeza de que, ao final, haverá uma decisão obrigatória 

“[...] garante para os envolvidos em procedimentos uma expectativa de sucesso”. (DINIZ, 

2006, p. 238). Mais uma vez, nas palavras de Luhmann: 

Nos processos, os participantes são dotados de papéis especiais enquanto eleitores, 

representantes do povo, acusadores, acusados, requerentes, testemunha, etc., dentro 

dos quais eles devem poder comportar-se livremente, mas apenas segundo as regras 

do sistema processual. Sua contribuição comunicativa para o estabelecimento das 

decisões é estilizada como um comportamento livremente escolhido, ou seja, é 

atribuído em termos pessoais. Ao mesmo tempo ele está submetido às regras e às 

necessidades do sistema processual, isto é, pressionado à redução da complexidade 

através da eliminação de possibilidades que não podem ser absorvidas na decisão. 

Ao longo do processo os participantes são levados a especificar suas posições com 

respeito aos resultados em cada caso ainda em aberto, de tal forma que ao final seu 

objetivo não possa mais perecer com o objetivo de qualquer outro terceiro. Os 

processos têm, assim, por objetivo especificar os temas conflitantes, antes do 

desencadeamento da força física, no sentido de isolar e despolitizar o relutante 

enquanto indivíduo. Juntamente com a força física, eles representam uma 

combinação de mecanismos generalizantes e especificantes que sustenta a 

legitimação da decisão jurídica. (LUHMANN, 1985, p. 66). 

Verifica-se, portanto, que o procedimento é compreendido como um sistema de atos 

jurídicos concatenados por meio dos quais, a princípio, não é possível garantir o sucesso de 

algum dos participantes no procedimento. O procedimento serve, então, para criar 

legitimidade em razão dos mecanismos de representação assumidos pelas partes que se 

sentem obrigadas a aceitar o resultado pelo fato de ter participado da sua produção, o que a 

torna “[...] socialmente corresponsável de seu conteúdo”. (CADEMARTORI, 2007, p. 152). 

Luhmann, portanto, ao afirmar que a legitimidade do direito pode ser encontrada 

dentro do próprio sistema jurídico, presta homenagem às teses positivistas, especialmente à de 

Weber e à de Kelsen, chegando a afirmar que: 

A lei de uma sociedade se torna positiva, quando se reconhece a legitimidade da 

pura legalidade, isto é, quando a lei é respeitada porque feita por decisão responsável 
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de acordo com regras definidas pois, enquanto questão central da coexistência 

humana, a arbitrariedade torna-se uma instituição. (LUHMANN, 2002. p. 125). 

A crítica que se faz a esta teoria recai sobre a falta de compromisso com a vinculação 

do direito a conteúdos materiais mínimos, bem como sobre sua característica de 

autolegitimação, pois, o “[...] sistema jurídico não serve unicamente à meta de se 

autolegitimar não se trata de um sistema que viva e se alimente em seu próprio hermetismo”. 

(BITTAR, 2009, p. 212). Trata-se, na verdade, da discussão sobre a finalidade do direito e de 

sua força transformadora da realidade social. É o que propõe Habermas como se verá a seguir. 

 

 

3.3.4 Habermas e a legitimidade procedimental discursiva 

 

 

Diferentemente de Weber, Kelsen e Luhmann – os quais, cada qual à sua maneira, 

atribuem à legalidade e à validade a legitimidade do direito, mesmo que isto signifique 

desprezar o seu potencial dignificante –, o jusfilósofo alemão Jürgen Habermas (autor que se 

utilizou para guiar teoricamente a pesquisa realizada) não considera apenas a legalidade ou o 

procedimento legislativo formal como fator de legitimidade do direito.  

Para ele, além da realização de procedimentos discursivos racionais, onde seja 

garantida a participação igualitária de todos os interessados, estes devem guardar relação com 

a realização de metas materiais que equiparem materialmente os interlocutores. Para tanto, 

apoia sua teoria em pensadores como Joahnnes Winckelmann, citando-o: 

A crença na legalidade não se legitimiza per se. O positivismo legal requer, em vez 

disto um consenso geral, fundamentado numa orientação racional valorativa. “[...] os 

postulados racionais valorativos formam os princípios regulativos do 

posicionamento normativo e da sua concretização. Só este posicionamento é 

legitimado normativamente [...] mantendo-se dentro dos limites normais legais, 

estabelecidos deste modo. (WINCKELMANN, 2002 apud HABERMAS, 2002, p. 

127). 

Para Habermas, nesse sentido, “[...] a legitimidade pode criar legitimação quando, e 

apenas quando, os fundamentos possam ser apresentados para mostrar que certos 

procedimentos formais obedeceram a pretensões materiais e empíricas sob certas condições 

limítrofes” . (HABERMAS, 2002, p. 127). Ou seja, para o jusfilósofo alemão, a legitimidade 

perpassa necessariamente o procedimento de criação do direito, que deve ser vinculado à 
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forma democrática o qual, por sua vez, deve visar resultados materiais e substanciais 

estabelecidos na Constituição. 

Habermas refuta as teses positivistas puras, que implicam numa legitimidade formal 

adquirida a partir da produção normativa conforme o procedimento estabelecido pelo próprio 

sistema jurídico, ele também não crê na existência de uma qualidade “[...] simbólico-

expressiva que produz uma confiança geral no sistema” , como apresenta Luhmann. 

(MARIANO, 2010, p. 123) 

Segundo o autor destacado, o fato de a norma haver sido estabelecida em 

conformidade com a formalidade jurídica per se não lhe confere legitimidade, uma vez que as 

instâncias jurídico-políticas que lhe atribuem legalidade “[...] são parte de um sistema de 

autoridade, que precisa ser legitimado enquanto um todo, se a pura legalidade tiver de contar 

enquanto uma indicação de legitimidade”. (HABERMAS, 2002, p. 128). 

Habermas também discorda das teses segundo as quais as questões morais não podem 

ser acertadas em discursos racionais “[...] porque as premissas valorativas últimas das quais 

derivamos os enunciados éticos são irracionais, arbitrárias”, e seriam tomadas com base em 

valores e motivações pessoais. (CADEMARTORI, 2007. p. 156). 

Pela mesma forma, o filósofo alemão refuta as proposições contratualistas – que 

defendem o fundamento justificante de uma norma seja a existência de um contrato entre os 

cidadãos destinatários, pois adviriam de fóruns cujos participantes decidem a partir de seus 

próprios interesses – já que levam em conta os “[...] interesses, temores, equilíbrios e sistemas 

de poder, e não de razões”. (CADEMARTORI, 2007, p. 157). 

No entendimento de Habermas, a norma só será legítima se os procedimentos formais 

e os conteúdos forem “[...] justificados mediante razões para serem considerados legítimos”  e 

se, de alguma maneira, o destinatário da mesma puder se reconhecer como seu autor. 

(CADEMARTORI, 2007, p. 155). 

Nas palavras de Enrique Serrano Gômez: 

A tese de Habermas é que a fundamentação das normas encontra-se no consenso ao 

qual chegam os homens através de suas ações comunicativas. Weber reconhece 

também que é o consenso o que confere validade à normas, mas, nele, este consenso 

somente expressa um acordo contingente entre vontades particulares. De seu lado, 

Habermas sustenta que no processo de chegar a um consenso comunicativo não 

somente entra em jogo um equilíbrio entre interesses particulares, mas também 

princípios universais ligados à lógica do discurso prático. A diferença entre Weber e 

Habermas torna-se nítida se destacarmos que, para Habermas, não basta sustentar 

que a validade das normas encontra-se no consenso, mas que é necessário localizar 

um princípio crítico que nos permita distinguir na multiplicidade de consensos, 

aqueles que possuem um caráter racional. (GÔMEZ, 1994 apud CADEMARTORI, 

2006, p. 157). 
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Dessa forma, Habermas elaborou a tese da racionalidade discursiva, baseada na 

premissa de que as relações humanas deverão se dar pelo diálogo, pelo entendimento, pela 

busca do consenso por meio do discurso. Este, por sua vez, é a atividade que se dá pela 

linguagem, uma atividade por meio da qual as pessoas tentam se entender sobre algo no 

mundo. Uma comunicação livre, emancipada, voltada para o entendimento e a busca da 

verdade, não para o sucesso.  

Segundo Habermas, dentro de condições ideias de fala, a vontade individual torna-se 

uma vontade racional, pois, “[...] sob estas condições, um consenso sobre a recomendação 

para aceitar uma norma, surgir argumentativamente, isto é, à base do proposto 

hipoteticamente enquanto justificações alternativas, então este consenso expressa uma 

vontade racional”. (HABERMAS, 2002, p. 136). Referindo-se ao Welfare State, Habermas 

afirma, então, que o processo de legitimação será a produção do consenso social por meio do 

discurso. 

As demandas individuais e sociais e os interesses de toda espécie também deverão ser 

submetidos ao debate discursivo e, consequentemente, à generalização. As necessidades 

levadas à discussão deverão ser necessidades generalizáveis, que atendam, também, as 

expectativas dos demais participantes da comunidade. Desta forma, a universalização dos 

interesses se torna obrigatória para viabilizar o discurso racional e a introdução deste princípio 

moral obriga cada participante, num discurso prático, a “[...]transformar seus desejos 

subjetivos em desejos generalizáveis” . (HABERMAS, 2002, p. 136).  

O autor afirma, então, que o limite entre os interesses pessoais e aqueles que podem 

ser generalizados somente pode ser obtido legitimamente pelo discurso. Segundo Habermas, 

pode-se dizer que a legitimidade é “[...] a qualidade de um ordenamento normativo pela qual 

este possui força moral para ser reconhecido e obedecido” . (CADEMARTORI, 2007, p. 161). 

A legitimidade normativa é, para Habermas, fruto de um acordo entre os 

interlocutores, que se realiza pelo discurso, com a troca de argumentação racional num espaço 

público, que se dá em condições ideais, previamente acertadas. Conforme este pensamento, a 

comunicação ocorrida em condições ideais é o pressuposto para a obtenção de normas 

legítimas. Como ensina Cademartori (2007 p. 161), “[...] a legitimidade (validade moral de 

uma norma) está legitimada pelo consenso, e o acordo, por sua vez, legitimado pelo diálogo, 

legitimado, por sua vez, pelas condições ideais de comunicação” . 

Habermas considera que um discurso será racional, quando houver ampla 

possibilidade de levantamento de pretensões de validade entre os interlocutores, pretensões 

estas classificadas como: 1) pretensões de verdade das proposições assertórias, verdade dos 
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estados de coisas, fatos; 2) pretensões de veracidade (sinceridade) – onde se pressupõe que o 

interlocutor está sendo coerente com aquilo que ele está dizendo. Neste caso, parte-se do 

pressuposto de que o interlocutor está sendo sincero, está tentando comunicar algo que ele 

realmente pensa. Por fim, pretensões de validade stricto sensu ou de correção 

corresponderiam àquelas situações que se regem por uma norma correta, no sentido de que a 

norma prescreve a conduta.  

O discurso será livre quando se puder discordar do interlocutor, colocar em suspenso 

suas pretensões e ele as deverá justificar, questionar, tornar problemática a afirmação 

pressuposta, manter o diálogo. O mais importante neste procedimento é que se possa 

questionar e exigir uma explicação mutuamente entre os falantes. Neste marco, Habermas 

afirma que as condições ideais do discurso são: 

[...] que as freiadas pretensões de validade de afirmações, recomendações ou 

advertências, são o objeto exclusivo de discussão; que os participantes, temas e 

contribuições não são restritos, exceto com referência à meta de testar as pretensões 

de validade em questão; que nenhuma força, exceto a do melhor argumento, é 

exercitada; e que, enquanto resultado, todos os motivos, exceto aquele da busca 

cooperativa da verdade, foram excluídos. (HABERMAS, 2002, p. 136). 

A legitimidade das leis, então, ancora-se numa racionalidade discursiva. São legitimas 

as normas nas quais o destinatário reconhece alguma forma de participação na sua construção. 

Neste sentido, Habermas apresenta 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, 2003a, p. 142). 

O princípio do discurso que se coloca, então, numa posição de neutralidade frente às 

normas morais e jurídicas, “[...] se especializa em dois outros princípios, quais sejam: o 

princípio moral da universalização e o princípio democrático, na medida em que se refiram 

específica e respectivamente à Moral e ao Direito” (CHAMON JÚNIOR, 2010, p. 9). Na 

realidade, o princípio do discurso permite a inserção de um procedimento normativo tendente 

à imparcialidade nos resultados das discussões, que se dará em fóruns públicos, democráticos 

e racionalizados. 

Habermas, portanto, refuta uma validade puramente formal do direito mediante o 

procedimento institucionalizado. Contudo, não desdenha da importância da forma jurídica 

moderna – o direito positivado –, pelo contrário, Habermas afirma que deste amalgama entre 

a formalidade jurídica e o princípio do discurso é que se pode construir um princípio 

democrático cuja finalidade é a fixação de um procedimento de criação legítima do direito.  

Portanto, para dar operacionalidade ao princípio do discurso, Habermas assume, pela 
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via da institucionalização jurídica, a figura de um princípio democrático. Nas palavras do 

autor: 

O princípio da democracia destina-se a amarrar um procedimento de normatização 

legítima do direito. Ele significa, com efeito, que somente podem pretender validade 

legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros 

do direito, num processo jurídico de normatização discursiva. O princípio da 

democracia explica, noutros termos, o sentido performático da prática de 

autodeterminação de membros do direito que se reconhecem mutuamente como 

membros iguais e livres numa associação estabelecida livremente. (HABERMAS, 

2003a, p. 145). 

O princípio democrático possibilita a ocorrência de fóruns institucionais, mediante os 

quais, as questões políticas serão decididas conforme um procedimento racional e discursivo, 

no qual é garantida “[...]a imparcialidade no sentido de assegurar a cada um dos 

coparticipantes desse processo iguais possibilidades de participação na produção normativa” . 

(CHAMON JÚNIOR, 2010 p. 9). 

Assim, o princípio democrático demanda o estabelecimento de um núcleo de direitos 

fundamentais, reciprocamente reconhecidos pelos membros do fórum discursivo, e que 

condiciona a legitimidade do direito à ocorrência de circunstâncias materiais mínimas 

necessárias – cidadãos iguais e livres – para a plena realização democrática, sem as quais a 

democracia não se realiza e, consequentemente, o direito produzido pelo procedimento carece 

de legitimidade. 

São condições materiais para a construção de um direito legítimo e democrático, 

segundo Habermas: 

1-Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do 

direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação; 2-Direito 

fundamental do status de um membro numa associação voluntária de parceiros do 

direito; 3-direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de 

postulação judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da 

proteção jurídica individual; 4-Direitos fundamentais à participação, em igualdade 

de chances, em processos de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis 

exercitam sua autonomia política a através dos quais eles criam direito legítimo; 5- 

Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e 

ecologicamente, na medida em que isto for necessário para um aproveitamento, em 

igualdade de chances, dos direitos elencados (HABERMAS, 2003a, p. 159-160). 

Legítimo seria, então, o direito produzido a partir de um procedimento discursivo, 

numa sociedade em que a todos fossem garantidos os direitos fundamentais mínimos. 

Esta afirmação do princípio democrático leva à discussão sobre a questão dos limites 

da autonomia pública e privada. Habermas critica tanto os liberais, como Savigny, que 

afirmava a autonomia privada ser “[...] o poder que compete à pessoa singular: uma região 
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onde domina a sua vontade – e domina com nosso consentimento”[...]  (SAVIGNY, 1840 

apud HABERMAS, 2003a, p. 116), quanto os utilitaristas, representados por Ihering, cuja 

definição de direito subjetivo refere-se a “[...] [...] um poder jurídico, conferido ao indivíduo 

através da ordem jurídica, cujo fim consiste em ser um meio para a satisfação de interesses 

humanos”[...]  (IHERING, 1888 apud HABERNAS, 2003 p. 117), pois, segundo o 

jusfilósofo, não basta subordinar os direitos fundamentais aos direitos sociais definidos pela 

maioria política. 

Numa nova interpretação sobre as esferas jurídicas pública e privada, Habermas 

afirma que se deve simultaneamente reconhecer as liberdades subjetivas (autonomia privada) 

– as quais postulam o respeito aos direitos humanos e a limitação do poder soberano do 

legislador, com intuito de proteger as liberdades pré-políticas (direitos naturais e morais) do 

indivíduo do perigo das maiorias tirânicas formadas mediante princípio da soberania popular 

– como a existência de direitos à autodeterminação política da comunidade (autonomia 

pública), que limitam a vontade individual, evitando que os interesses privados obstruam a 

realização do bem comum. Nas palavras do autor: 

Direitos subjetivos não estão referidos, de acordo com seu conceito, a indivíduos 

atomizados e alienados, que se entesam possessivamente uns contra os outros. Como 

elementos da ordem jurídica, eles pressupõem a colaboração de sujeitos, que se 

reconhecem reciprocamente em seus direitos e deveres, reciprocamente referidos 

uns aos outros, como membros livres e iguais do direito. Tal reconhecimento 

recíproco é constitutivo para uma ordem jurídica, da qual é possível extrair direitos 

subjetivos reclamáveis judicialmente. Neste sentido, os direitos subjetivos são co-

originários com o direito objetivo; pois este resulta dos direitos que os sujeitos se 

atribuem reciprocamente. (HABERMAS, 2003, p. 121). 

O direito objetivo (positivo) tem de buscar respaldo (legitimidade) não apenas no 

processo democrático, mas também no reconhecimento recíproco de direitos que os membros 

da comunidade livremente atribuem uns aos outros. A observância da autonomia pública deve 

corresponder ao equivalente respeito à autonomia privada. As autonomias pública e privada 

são cooriginárias e esta equiprimordialidade representa uma postura axiológica assumida pelo 

sujeito e tendente à valoração comparativa entre autonomia pública e privada. 

Para Habermas, não há antagonismos entre a autonomia privada e a autonomia 

pública, pois, nas sociedades atuais complexas e plurais, ambas as esferas de autonomia só se 

realizam quando submetidas a um amplo debate público que estabelece normas cujos 

destinatários são os próprios sujeitos do debate, isto é, os próprios autores das normas. 

Ou seja, os ditos direitos humanos ou fundamentais somente são adquiridos quando os 

próprios indivíduos (cidadãos), no exercício racional e discursivo da soberania popular, os 
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definem mediante debate público e democrático. Nas esclarecedoras palavras de Maria Tereza 

Fonseca Dias: 

A autonomia privada passa a ser compreendida como uma autonomia derivada da 

pública, pois os direitos sociais ou sócio-estatais, tais como os direitos de segurança, 

indenização e livre-desenvolvimento, tendo suas funções redefinidas, não se 

baseiam em um direito público estabilizado mediante interesses da troca burguesa de 

mercadorias. Ao contrário, repousam numa integração dos interesses de todas as 

organizações ativas democraticamente relacionadas com o Estado (DIAS, 2003, p. 

97). 

Por fim, em um trabalho intitulado Como es Posible la Legitimidad por Via de la 

Legalidad?, Habermas,  

[...] defende a tese de que o direito moderno não se encontra separado da moral e da 

política; ao contrário, é na relação com a moral, limitada pela sua relação com a 

política, que reside a legitimidade do direito positivo característico das sociedades 

contemporâneas. [...] ele entende que só no momento em que surge uma moral 

convencional é que se torna possível o surgimento de um poder organizado por meio 

de um direito coercitivo. Apenas no momento em que o poder de fato recebe uma 

autoridade normativa conferida por uma norma jurídica, e que tenha esse caráter 

moral e convencional, é que passa a ser legítimo. (MARIANO, 2010, p. 82-83). 

Essa constatação leva Habermas a concluir que o fundamento do direito moderno só 

pode estar na sua relação com a moral, mas não em uma moral tradicional, e sim em uma 

moral convencional, autônoma, que apresenta uma racionalidade própria. Pode-se assim 

inferir na concepção habermasiana da moral convencional a nítida influência do direito 

natural e do contratualismo rousseauniano. (MARIANO, 2010). 

E será com escopo e fundamento no princípio democrático, na cooriginalidade entre a 

autonomia pública e a autonomia privada e, pela mesma forma, na compreensão da 

complementaridade funcional entre Direito e Moral, que se apresentará nas seções posteriores 

a questão da legitimidade da decisão judicial. 
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3.4 O Neoconstitucionalismo e a legitimidade do direito 

 

 

O termo “Neoconstitucionalismo” , muito difundido atualmente entre os estudiosos da 

Constituição, refere-se a diferentes aspectos de uma nova cultura jurídica, surgida após a 

Segunda Guerra Mundial, que, juntamente com outras teorias ou ideologias – pós-

positivismo, pós-modernidade, neoliberalismo – irrompem no tempo com força modificadora 

do status quo ante. 

Contudo, para que seja possível abordar o tema do neoconstitucionalismo, tema esse 

de fundamental importância para a compreensão do papel do magistrado no sistema 

democrático – cuja compreensão permitirá analisar as bases da legitimidade política da 

decisão judicial no contexto da pós-modernidade, objeto desta pesquisa –, primeiramente, 

deve-se imprimir algumas palavras sobre a Constituição e o Constitucionalismo, o que se fará 

tendo como base a lição do jurista português Joaquim José Gomes Canotilho. 

O Constitucionalismo surge como uma maneira de se conceber uma nova forma de 

Estado no qual os poderes dos governantes recebam limites e certos direitos dignificantes 

sejam garantidos às pessoas. Pode-se verificar o surgimento do movimento constitucionalista 

moderno em meados do século XVIII, que contesta, nos campos político, jurídico, filosófico, 

econômico e social, as formas estabelecidas de dominação política, advindas da organização 

social estratificada em classes e politicamente centralizada na monarquia absolutista. 

Tal movimento propõe uma nova forma de organização e de legitimação do poder 

político, em contraponto ao conjunto de normas e de princípios tradicionais que garantiam 

privilégios aos membros das classes superiores em detrimento das demais. Nas palavras de 

Canotilho: 

Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo 

limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da 

organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo 

moderno representará uma técnica específica de limitação do poder com fins 

garantísticos. O conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de 

valor. É, no fundo, uma teoria normativa da política, tal como teoria da democracia 

ou teoria do liberalismo. (CANOTILHO, 2003, p. 51) 

O autor português identifica três modelos de compreensão do movimento 

constitucionalista: o modelo historicista, o modelo individualista e o modelo federalista. O 

constitucionalismo de modelo histórico refere-se ao constitucionalismo inglês. 

Diferentemente dos demais modelos, o constitucionalismo desenvolvido na Inglaterra não tem 
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como escopo um único texto escrito e positivado. Naquela comunidade política, o que forma 

sua Constituição é um conjunto de direitos historicamente acumulados e adquiridos, 

constantes em diversos documentos escritos e parte das tradições e direitos consuetudinários.  

A chamada Carta Magna de 1215 deu início ao movimento de consolidação das 

liberdades individuais diante do poder governamental. Neste documento, em seu art. 39, 

garantia-se a liberdade pessoal de todos os ingleses e o direito de propriedade. Com a garantia 

de liberdade foi criado o processo judicial justo e regulado por lei (due process of law), que 

passaram a estabelecer regras para a perda da liberdade e da propriedade. Garante-se, ainda, o 

direito de ser julgado por uma instância que não participou diretamente da criação da lei, é o 

juiz quem deve interpretar as leis criadas pelo legislador. 

A partir da Revolução Gloriosa (1688-1689), acresce ao conjunto de direitos 

constitucionais dos ingleses o direito de representação parlamentar, ou seja, as camadas 

anteriormente excluídas da composição do Parlamento agora se fazem representar com direito 

a voz e a voto. Fato que, no futuro, desembocará na chamada “soberania do parlamento”, que 

“[...] exprimirá também a ideia de que o „poder supremo‟ deveria exercer-se através da forma 

de lei do parlamento. Esta ideia estará na gênese de um princípio básico do 

constitucionalismo: the rule of law” (CANOTILHO, 2003, p. 51), 

O modelo individualista é advindo do constitucionalismo francês. Diferentemente 

daquele de tipo histórico, que não rompeu com as tradições medievais, mas adaptou-as a nova 

realidade social, o constitucionalismo de tipo francês nasce de uma ruptura radical com o 

ancien régime. A revolução francesa fez surgir uma nova ordem jurídica, política e social, que 

rompe com todo o modelo de dominação absolutista herdado do final da idade média. Esta 

nova ordem foi edificada sobre os direitos naturais dos indivíduos, ou seja, considerava que os 

direitos do homem eram individuais, todos os homens nasciam livres e iguais em direitos e 

assim deveriam ser considerados pelo Estado. 

Outra diferença entre o modelo francês e o britânico, é que, na França, foi adotado um 

documento único que garantisse direitos e conformasse o poder político – a Constituição –

trazendo, em sua gênese, uma novidade, o poder constituinte que era “[...] um poder 

originário pertencente à Nação, o único que, de forma autônoma e independente, poderia criar 

a lei superior, isto é, a Constituição”, (CANOTILHO, 2003, p. 58). 

Já na América do Norte, o modelo constitucional federalista adotado traz consigo 

semelhanças aos demais modelos citados. Tanto quanto o modelo francês, o 

constitucionalismo norte-americano tem uma origem popular, é o povo (mas não a nação) que 

demanda uma lei maior. O modelo inglês inspirou os americanos na reafirmação dos Rigths, e 
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de diretos de liberdade estruturantes.  

Contudo, refratária à figura do parlamentar onipotente, criador de impostos e de leis 

autoritárias, que vinham sufocando os antigos colonos, a Constituição norte-americana 

apressou-se em garantir os direitos dos cidadãos em face de decisões totalitárias do legislador 

e de qualquer outra instância governamental. 

Portanto, para se evitar a supremacia do parlamento, o que se fixou com o 

constitucionalismo americano foi que o povo, dotado do poder constituinte, criou um 

documento escrito contendo as regras limitadoras do exercício do poder político. Tais regras 

eram opostas, quando necessário, às autoridades governantes que eventualmente atuassem em 

desconformidade com a Constituição. Este documento recebeu o status de lei superior, que 

tornaria nula qualquer outra lei de nível inferior, independentemente do crivo legislativo, que 

infringisse os mandamentos constitucionais. 

Em consequência desta elevação da Constituição à condição de Paramount Law, o 

Poder Judiciário alcançou uma estatura até então desconhecida pelos modelos francês e 

inglês. O Judiciário tornou-se, então, o verdadeiro defensor dos direitos e liberdades dos 

cidadãos por meio da fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos administrativos.  

Lançadas aí as bases para a construção do constitucionalismo moderno que veio a 

legitimar o surgimento da chamada “Constituição moderna”, que assim é definida pelo 

jurisconsulto lusitano: “Por Constituição moderna entende-se a ordenação sistemática e 

racional da comunidade política através de um documento escrito no qual se declaram as 

liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político”. (CANOTILHO, 2003, p. 52). 

Feita esta digressão histórica, extrai-se que, contemporaneamente, o termo 

“constitucionalismo” é empregado para sugerir um momento de transformação por que passou 

o direito constitucional a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em que se reconhece a 

força normativa e a aplicabilidade imediata dos preceitos constitucionais, condição que será 

explicitada mais adiante. Este movimento causou profundas alterações nas relações entre os 

poderes do Estado, notadamente uma hipertrofia do Poder Judiciário em relação aos demais. 

Existem, contudo, várias acepções empregadas para compreender o 

neoconstitucionalismo. Uma primeira acepção designa a personificação de um tipo de Estado 

de Direito, caracterizando uma forma determinada de organização política. Pode, assim, ser 

compreendido como uma teoria do direito utilizada para explicar as características do modelo 

constitucionalista. Outra acepção define o neoconstitucionalismo como ideologia ou como 

filosofia política, que justifica e defende o próprio constitucionalismo. Finalmente, uma 

terceira acepção projeta o constitucionalismo sobre questões conceituais e metodológicas. 
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Adentra sobre a própria definição do Direito, seu status de conhecimento e sobre a função do 

jurista. Caracteriza, portanto, questões acerca da conexão necessária ou contingente do Direito 

e da moral, da obrigação de obediência, da neutralidade do jurista ou da perspectiva adequada 

para empreender uma ciência jurídica. (SANCHIS, 2009). 

Para os fins deste trabalho, destacam duas destas acepções. No que se refere ao 

constitucionalismo como ideologia política, identifica-se com a ideologia que considera o 

Estado Democrático de Direito a melhor forma de organização política. Tal classificação 

implica a admitir as contradições intrínsecas ao próprio sistema constitucionalista, quais 

sejam: quanto maiores as garantias constitucionais e quanto maiores os poderes dos juízes em 

favor de promovê-las, menores são os poderes das maiorias parlamentares eleitas 

democraticamente. 

A outra acepção que se destaca trata da dimensão conceitual e metodológica do 

neoconstitucionalismo. Representa uma revisão de algumas das teses centrais do positivismo, 

que podem ser resumidas da seguinte forma: tendo como premissa verdadeira que o 

constitucionalismo é o modelo ideal de organização estatal e que ele incorpora um conjunto 

importante de conteúdos axiológicos, materiais e de natureza moral, então, onde o modelo 

constitucionalista é aplicado, existe uma conexão necessária entre o direito e a moral. 

Em razão desta conexão entre o direito e a moral no Estado Democrático de direito, 

decorrem as seguintes consequências: a validade das normas e das decisões judiciais não 

depende de sua mera existência formalizada mediante o processo institucionalizado; a 

validade da aplicação do direito está vinculada à adequação formal e material aos ditames 

constitucionais, além disso, deve estar em consonância com o horizonte de moralidade 

dignificante da condição humana que inspira a nova argumentação constitucional; outra 

consequência da adoção da teoria neoconstitucionalista é uma mudança no trabalho dos 

intérpretes do direito, que deverão alterar sua prática para que a interpretação seja menos 

descritiva – simples operação de subsumir – e mais construtiva – integrando e 

complementando a obra do legislador – do direito analisado. 

Tendo como texto básico desta seção a obra do jusfilósofo espanhol Luis Pietro 

Sanchis (2009), revela-se o neoconstitucionalismo como o amalgama de dois modelos de 

constitucionalismo que, desde sua implementação, seguem caminhos diferenciados. 

Como apresentado, a tradição norte-americana projetou uma Constituição destinada a 

ser o estatuto do jogo político e social, assegurador da autonomia privada e das liberdades 

políticas de participação dos indivíduos. Estas garantias devem bastar para que cada um, na 

sua individualidade e no exercício dos direitos democráticos, desenvolva sua potencialidade e 
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tome parte das decisões coletivas em condições de igualdade.  

Outra característica da tradição norte-americana consiste na garantia jurisdicional dos 

direitos constitucionais. Uma vez que a Constituição é considerada como norma superior às 

demais, deve ser defendida contra os arroubos do legislador ordinário – representante da 

vontade da maioria. Sua garantia, então, é atribuída àquele que era considerado o menos 

político dos Poderes: o Judiciário. 

O outro modelo constitucional, que compõe as bases do neoconstitucionalismo é 

aquele surgido do movimento revolucionário burguês. Esta outra tradição constitucionalista, 

entretanto, não se limita a fixar as regras do jogo político. Este modelo demarca a atuação do 

próprio Estado no jogo político, como um participante direto, mediante o condicionamento 

das decisões legislativas futuras, com a adoção de cláusulas de conteúdos materiais que 

condicionam a implantação de políticas públicas e limitam a autonomia privada. 

Apresenta-se, todavia, um esquema simplificado para apresentar os dois modelos que 

inspiram o neoconstitucionalismo. No entanto, em resumo, pode-se afirmar que no primeiro 

caso a Constituição quer determinar, especialmente, quem detém o poder, como o poder 

deverá ser exercido e quais os limites deste mesmo poder. Já no segundo modelo apresentado, 

a Constituição acresce um catálogo de direitos materiais ou, dizendo de outra forma, a 

Constituição estabelece os rumos das políticas públicas de governos, independente dos 

compromissos destes com as maiorias eleitorais. 

O neoconstitucionalismo reúne, então, elementos destes dois modelos, destas duas 

visões constitucionalistas. Combina um amplo conteúdo normativo, programático e 

substancial, com a garantia jurisdicional da supremacia da Constituição. 

A imposição de limites ao legislador e, consequentemente, aos representantes da 

maioria, mediante a existência de garantias jurisdicionais fortes à normatividade da 

Constituição, demonstram uma postura mais liberal que democrática do 

neoconstitucionalismo, no que se refere ao poder constituinte e ao exercício da soberania 

popular, anteriormente tida como algo mítico e imutável. 

O resultado desta reunião de ideias, em síntese, é 

[...] uma Constituição transformadora que pretende condicionar de modo importante 

as decisões da maioria, onde o protagonismo fundamental há de seguir 

correspondendo ao legislador democrático, mas onde irremediavelmente a última 

palavra se encomenda aos juízes. (SANCHIS, 2009, p. 110, tradução livre). 

Até o advento do neoconstitucionalismo, vivia-se um dilema sobre a efetividade das 

normas constitucionais. O modelo constitucional Kelseniano defendia um constitucionalismo 
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adstrito ao estabelecimento de normas de competência e de procedimento, ou seja, a 

Constituição regularia apenas o processo de criação e de validação do direito, bem como 

definiria as competências e os limites para o exercício do poder político. As constituições que 

eventualmente fizessem referência a conteúdos substanciais careceriam de complementação 

legislativa para a efetivação dos direitos pretendidos e o sistema judiciário ordinário não 

alcançava os direitos nela estabelecidos. 

O neoconstitucionalismo põe fim à opacidade do texto constitucional apostando na 

conjugação dos dois modelos anteriormente citados: Constituições normativas e garantistas. 

Melhor dizendo, Constituições dotadas de força vinculativa ao seu conteúdo material, além 

de, também, regular as competências e regras do exercício do Poder Político e da produção do 

direito. 

Este novo modelo de Constituição gera direitos e obrigações imediatamente aplicáveis 

e exigíveis, tanto para o poder público quanto para os cidadãos, uns em face dos outros em 

suas relações sócio-políticas. Por se tratarem de normas efetivas e supremas, 

independentemente da denominação que a elas se dê (valores, princípios, garantias), sua 

eficácia já não depende da intervenção do legislador, ou de regulação do administrador. 

Por sua vez, o caráter garantista do neoconstitucionalismo materializa-se na 

competência do Poder Judiciário para apreciar todas as causas que envolvam direitos 

constitucionais, seja em controle concentrado ou difuso, que lhe forem apresentadas pelos 

cidadãos. 

O garantismo, qualidade intrínseca ao neoconstitucionalismo, apresenta os seguintes 

elementos constitutivos: o primeiro é o caráter material e substantivo dos textos 

constitucionais surgidos no pós-guerra. As novas constituições além de estabelecerem os 

limites para o legislador, no que tange à forma da produção do direito, estabelecem, também, 

procedimentos jurídicos assecuratórios de sua efetividade. Outro elemento fundamental da 

Constituição no neoconstitucionalismo é o que se costuma denominar de “[...] desbordamento 

constitucional” (LUÑO, 1993, p. 42), ou seja, o extravasamento das normas constitucionais 

para além de suas fronteiras, influenciando todo o ordenamento jurídico como força superior e 

garantidora. Este fenômeno tem efeito direto sobre as relações de direito privado que, a partir 

de então, têm sua interpretação e sua aplicação vinculadas às normas e princípios 

constitucionais. 

Em razão disto, os operadores do direito já não necessitam mais do legislador para ter 

acesso à Constituição, que se fazia mediante a legislação complementar, fazem-no, agora, 

diretamente e de modo constante, pois, na medida em que a Constituição trata dos mais 
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variados assuntos – atualmente é difícil existir algum tema que ela não aborde –, esse acesso 

de produz de modo permanente. E é em razão do contato direto dos operadores do direito com 

a Constituição contemporânea, que se pode afirmar que o papel do juiz foi alterado e que este, 

agora, assume uma nova posição na relação dos poderes do Estado Democrático de Direito. 

Na perspectiva do constitucionalismo contemporâneo, com o reposicionamento do 

papel do juiz na cadeia de poder do Estado, as normas materiais da Constituição representam 

um desafio diante do conceito de democracia representativa. Apesar da obrigatoriedade da 

fundamentação racional das decisões judiciais, o direito constitucional contemporâneo, 

impregnado de conteúdo axiológico, material e dignificante, predispõe o interprete-aplicador 

(o juiz) a uma margem de maior subjetividade valorativa durante a aplicação das regras legais. 

Por outro lado, a existência de um direito constitucional principiológico reduz a 

arbitrariedade do próprio legislador, o qual, no modelo do constitucionalismo positivista 

(Kelseniano) tinha ampla margem de atuação e total discricionariedade, justamente pela falta 

de limites contidos no texto constitucional.  

No modelo do neoconstitucionalismo, ao contrário do anterior, o sistema está repleto 

de princípios, que, por sua vez, cumprem um duplo papel: impõem limites à liberdade de ação 

política do legislador e, por outro lado, servem de instrumento para o juiz proceder a 

integração e a concretização da lei. 

Ocorre, dessa forma, o deslocamento da discricionariedade da esfera legislativa para a 

esfera judiciária. Apesar de se tratar da mesma discricionariedade política, ela se dá de forma 

diferenciada. Na discricionariedade do legislador, sua liberdade de ação política sempre foi 

imotivada, calcada na legitimidade democrática. De modo inverso, a discricionariedade que 

agora se confere ao juiz, pretende-se seja acompanhada por uma depurada e completa 

argumentação racional. 

Com efeito, a incorporação dos princípios ao texto constitucional e o reconhecimento 

de sua efetividade e sua força normativa, tornaram dispensável a lei como condutora dos 

preceitos constitucionais, já que, a partir de então, produzem efeitos diretamente na realidade 

cotidiana da sociedade. Tal situação impõe que a jurisdição ordinária se pronuncie, tanto 

quanto o Supremo Tribunal Federal, sobre as questões constitucionais, que passam a ser a 

principal fundamentação de suas decisões. 

As decisões do legislador, representadas por toda a espécie de produção legislativa, 

continuam vinculando o juiz, mas somente por meio de uma interpretação constitucional. de 

acordo com Luigi Ferrajoli, “[...] a sujeição à lei já não é, como no viés positivista, sujeição à 
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letra da lei, qualquer que seja o seu significado, senão sujeição à lei quando válida, ou seja, 

coerente à Constituição” 
11

. (FERRAJOLI, 2006, p. 26, tradução livre). 

Desta forma, conclui-se que o neoconstitucionalismo apresenta uma nova versão do 

constitucionalismo, que, segundo Luis Pietro Sanchis (2009, p. 116), representa uma versão 

“[...] forte”. Trata-se, pois, de um processo que se inicia com as constituições políticas e 

formais e culmina no constitucionalismo do pós-guerra, principiológico, substancial, 

valorativo e garantista. 

Este chamado “constitucionalismo forte”  compõe-se dos seguintes elementos: caráter 

normativo e força vinculante do texto constitucional. A Constituição não é simplesmente um 

guia de boas práticas morais ou um manual de instruções políticas dirigida aos governantes, 

em especial ao legislador. A Constituição é uma norma que tem pretensão de adequar a 

realidade social às suas diretrizes.  

A supremacia da Constituição é o outro elemento que compõe o constitucionalismo 

forte. A Constituição não é norma ordinária, é norma superior, suprema, com a qual nenhuma 

outra concorre. Esta sua posição hierárquica significa que a Constituição é condição de 

validade para os demais componentes do ordenamento jurídico, devendo todos estarem em 

conformidade com ela. 

O terceiro elemento trata da eficácia imediata e da aplicação direta dos preceitos 

constitucionais. Uma vez considerada como norma superior, não é necessária a interposição 

de qualquer outro ato jurídico para sua efetivação, salvo previsão expressa na própria 

Constituição. Uma vez que o preceito constitucional seja invocado, sua aplicação deve ser 

imediata (desde que pertinente ao caso). 

O elemento fundamental para a aplicação do constitucionalismo forte é a garantia 

jurisdicional, seja mediante o controle concentrado – como exercido pelo Supremo Tribunal 

Federal –, seja mediante o controle difuso ou por órgãos especialmente constituídos. Um traço 

peculiar e inovador do neoconstitucionalismo é a competência outorgada aos juízes ordinários 

para que dirimam os conflitos utilizando-se de todo o ordenamento jurídico, em especial, a 

própria Constituição. 

Como último elemento de Constituição no neoconstitucionalismo (constitucionalismo 

forte), destaca-se a presença nos textos constitucionais do pós-guerra de amplos conteúdos 

materiais, axiológicos, programáticos, dignificantes, que têm como destinatários o próprio 

                                                 
11

 “La sujecíon del juez a la ley ya no es, como em el viejo positivista, sujecíon a la letra de la ley, cualquiera eu 

fuese su significado, sino sujecíon a la ley cuanto válida, es decir, coherente com la Constituición.”  (FERRAJOLI, 

2006, p. 26). 
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Estado, bem como os cidadãos nas suas relações verticais e horizontais. Além disto, a 

imposição de barreiras para alteração dos textos constitucionais representa também uma 

garantia de estabilização e de fortalecimento deste sistema que se pretende seja considerado o 

melhor e mais adequado para gerir o agrupamento humano. 

Portanto, com a superação do positivismo jurídico e o subsequente reconhecimento de 

que o direito não está adstrito à lei, mas que emana de múltiplas fontes, trazendo valores 

comunitários que devem ser considerados pelos juízes quando da aplicação do direito. Há, nas 

palavras de Luís Roberto Barroso, “[...] uma reaproximação entre o Direito e a filosofia, entre 

o Direito e a ética; o reconhecimento de normatividade aos princípios [...] a centralidade dos 

direitos fundamentais e as múltiplas implicações daí resultantes”. (BARROSO, 2008, p. 508). 

Para Luís Roberto Barroso (2008, p. 510), com o “[...] triunfo pleno e absoluto do 

direito constitucional”, todo o direito passa a ser interpretado a partir dos preceitos contidos 

na Constituição, num fenômeno conhecido como “filtragem constitucional”. A filtragem 

constitucional se dá tanto nas relações entre o Estado e os cidadãos, como nas relações entre 

os próprios cidadãos, naquilo que se tem denominado como “[...] efeito horizontal dos direitos 

fundamentais”. 

Tudo o que foi referido nesta seção, acerca do novo constitucionalismo – que se inclui 

no movimento político pós-moderno – leva a refletir sobre o papel do juiz na condução dos 

negócios públicos e de Estado e a concluir que: em se tendo o Estado Democrático de Direito 

como o melhor sistema de organização política da sociedade humana (como acima se disse), e 

como este sistema se baseia numa Constituição programática e dirigente (Canotilho, 2008 p. 

116), impregnada, portanto, de valores e conteúdos materiais dignificantes, o juiz é um agente 

político, concorrente ao legislador, na missão de promover a criação normativa voltada para a 

garantia dos direitos fundamentais. Nas palavras de Barroso: 

O papel do juiz já não será apenas um papel de conhecimento técnico, voltado para 

revelar o sentido contido na norma. O juiz torna-se coparticipante do processo de 

criação do Direito, ao lado do Legislador, fazendo valorações próprias, atribuindo 

sentido a cláusulas abertas e realizando escolhas. (BARROSO, 2008, p. 516). 

Em razão desta conclusão tendo sido, portanto, superada a sombra de ilegitimidade 

inicialmente aventada, a inteligência desta pesquisa agora se volta para o estudo da 

legitimidade das decisões judiciais em sede de controle de constitucionalidade, bem como 

para as consequências desta nova realidade para o sistema democrático. É o estudo que segue 

na próxima seção. 
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4 A LEGITIMIDADE DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO MARCO 

DO NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

 

Como já referido, há, entre os constitucionalistas contemporâneos, uma tendência em 

considerar um novo papel político para o magistrado, no marco do constitucionalismo pós-

moderno (neoconstitucionalismo), que o equipara à condição de legítimo representante da 

soberania popular. Este posicionamento adota uma nova interpretação do princípio da 

separação dos poderes em relação à competência legislativa. Evidencia-se, portanto, uma 

reordenação da produção legislativa, a partir do abandono do monopólio de produção do 

direito do parlamento, para um novo regime, que se dá de maneira compartilhada entre os 

poderes.  

Argumenta Dominique Rousseau: 

Em última instância, tudo isso se enquadra na teoria da implantação da jurisdição 

constitucional e o desenvolvimento de suas potencialidades conduz a um novo 

paradigma jurídico, que inclui, entre outras coisas “[...] a transformação do regime 

de enunciação da vontade geral, ou renovação do sistema legislativo, a partir de um 

regime de monopólio para outro de regime concorrencial” , ou seja, a superação da 

“[...] concepção constitucional clássica segundo a qual a lei é obra do parlamento, 

sendo agora produto de três instituições concorrentes: o poder executivo, que em 

todos os estados europeus tem a iniciativa de quase a totalidade dos textos 

legislativos e domina, de fato e de direito, a ordem do dia nas assembleias; o 

legislativo, que, ainda que em declínio, conserva o poder de discutir, emendar e 

votar a lei; e o judiciário. (ROUSSEAU, 1995 apud SANCHÉZ, 1998, p. 298, 

tradução livre). 

A própria existência de uma Constituição demanda, como consequência, a presença de 

uma garantia de sua efetividade. Existem, contudo, vários modelos institucionais destinados a 

viabilizar a implantação dos mandamentos constitucionais. Em alguns sistemas o controle de 

constitucionalidade se dá por meio de órgãos políticos.  

No Reino Unido, por exemplo, apesar de instalada desde 2009 uma Corte Suprema de 

Justiça, o controle de constitucionalidade é exercido pelo Parlamento
12

. Contudo, na grande 

                                                 
12

 A Suprema Corte do Reino Unido é a maior autoridade em qualquer litígio de direito Inglês, galês e 
irlandês. Ela também tem jurisdição, embora mais limitada, no que diz respeito aos litígios que surjam 
na lei escocesa. A Corte também tem jurisdição sobre qualquer litígio decorrente do exercício dos 
poderes das três administrações descentralizadas, tais como o poder executivo e legislativo na 
Irlanda, o governo eo Parlamento escocês e galês. No entanto, a Suprema Corte não terá autoridade 
sobre casos criminais. Embora a sua criação remonte a 2005, o Tribunal foi instalado em outubro de 
2009. Sua criação segue uma decisão do governo de separar definitivamente a função judicial e 
legislativa da Câmara dos Lordes, uma anomalia constitucional no Reino Unido. Assim, em 1º de 
Outubro de 2009, os 12 membros da Câmara dos Lordes que compunham Recurso regular, 
assumem como os primeiros juízes da Corte Suprema. Estes juízes deixarão de participar das 
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maioria dos países ocidentais, que adotam o Estado Democrático de Direito como forma de 

organização política, o controle de constitucionalidade é exercido por órgãos apartados do 

sistema parlamentar que, não raras vezes, fazem parte da estrutura do Poder Judiciário, como 

é o sistema brasileiro. 

É necessário frisar que o controle de constitucionalidade, seja nas instâncias 

ordinárias, seja naquelas cortes especializadas, evolui juntamente com o próprio conceito de 

Constituição. A mudança ocorrida no constitucionalismo – de uma dimensão puramente 

orgânica para as cartas com conteúdos e metas materiais – estabeleceu a soberania da 

Constituição em face da Lei. Há aí uma mudança no status da Constituição, o que demanda 

mais garantias, diferentes daquelas já existentes e exercidas tradicionalmente pelos órgãos de 

direção política do Estado. Faz-se necessário, a partir de então, a adoção de garantias 

jurisdicionais em face dos novos direitos reconhecidos. 

Desta forma, assim como o sistema legal demanda uma garantia jurisdicional para 

impor sua efetividade, a Constituição, que é uma norma, também demanda o mesmo tipo de 

sustentação. Por isso, “[...] a justiça constitucional se mostra uma exigência inevitável ou, 

quando menos, como um elemento qualificador da Constituição, já não como norma suprema, 

senão somente como norma”. (SANCHIS, 2009, p. 155). 

Como já exposto nesta pesquisa, na seção referente ao Constitucionalismo, as 

considerações em favor do controle judicial de constitucionalidade estiveram muito presentes 

na origem do movimento constitucional, seja na França da Revolução Burguesa, ou na 

independência dos Estados Unidos. Em que pese, originalmente, estas experiências terem 

instituído a atividade de controle jurisdicional com características equiparadas a um controle 

formal, meramente subsumido. Na lição de Luis Pietro Sanchis: 

Contudo, convém advertir também – porque esta segunda parte às vezes se esquece 

– qual era então a concepção da tarefa interpretativa do juiz. Nem Condorcet ou 

Sieyès nem Montesquieu, o El Federalista, pensaram nunca na figura de um juiz 

fortemente discricionário como o que logo irá propor o positivismo mais realista; ao 

contrário, consideraram que a interpretação constitucional e o conseguinte controle 

da Lei eram atividades mecânicas, relativamente simples, suscetíveis de conduzir a 

conclusões verdadeiras, que podiam por isso ser encomendadas a qualquer sujeito 

medianamente culto. A supremacia da Constituição que então se postulava era só 

isto, supremacia da Constituição e não suplantação da vontade política do legislador 

por um arbitrário subjetivismo judicial. Certamente – apresenta El Federalista – 

sempre subsiste o risco dos juízes quererem fazer prevalecer sua vontade sobre a dos 

representantes do povo, mas isto somente se poderia evitar completamente 

                                                                                                                                                         
atividades da Câmara dos Lordes, mas mantêm seus títulos. A grande diferença entre a maioria dos 
tribunais constitucionais do mundo e da Suprema Corte do Reino Unido é que não há controle formal 
da constitucionalidade das leis, principalmente porque o Reino Unido não tem Constituição escrita e 
codificada. Se a Suprema Corte declarar a inconstitucionalidade de uma lei, então o governo deve 
submeter o assunto ao Parlamento para que a lei seja alterada. (URIBE, 2010, S.p., tradução livre). 
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convertendo os juízes em agentes dependentes do Parlamento, o que equivale a 

prescindir de juízes independentes. (SANCHIS, 2009, p. 156, tradução livre). 

Os críticos da jurisdição constitucional apontam, como fator negativo, o fato de serem 

os juízes – que não são eleitos democraticamente – os atores políticos designados pela 

Constituição para decidir sobre questões controvertidas, pronunciando a última palavra, 

inclusive, frente ao legislador. 

Para Antoine Garapon: 

Ao submetermos tudo ao juiz, ligamo-nos a novos sacerdotes que tornam o objetivo 

da cidadania sem efeito. Isso desvaloriza o papel do cidadão, confinado a ser um 

consumidor, um telespectador ou um litigante. O risco é de se evoluir para uma 

organização clerical do poder. E de confiscar a soberania. (GARAPON, 2001, p. 

62). 

A respeito da legitimidade das instâncias de controle de constitucionalidade judiciárias 

é apresentada pelo filósofo e cientista político neozelandês, professor da New York University 

School of Law, Jeremy Waldron uma interessante tese, defendendo que a existência de um 

catálogo de direitos fundamentais e a incumbência dos Tribunais para que promovam a sua 

defesa não significa, necessariamente, que a Constituição imponha limites substanciais à ação 

de criação do direito pelo legislador democrático. Portanto, o que ocorre, é que, na 

determinação destes direitos, substitui-se um procedimento por outro, ou seja, o legislativo 

pelo jurisdicional.  

Em outras palavras, ao invés de ser a maioria do Parlamento a definir os direitos 

fundamentais dos cidadãos, a partir da instituição do controle judicial de constitucionalidade, 

é a maioria dos componentes dos tribunais que decide sobre estes mesmos direitos 

fundamentais. Nas palavras do próprio Waldron (1994, p. 27), “[...] a restrição ao legislador 

não é dada pela Constituição, senão pelo Tribunal Constitucional; com a particularidade 

ademais de que o alto grau de indeterminação semântica das normas constitucionais faz da 

interpretação constitucional uma tarefa especialmente discricionária” . 

Nesta mesma linha crítica, Roberto Gargarella (1996, p. 59) compara esta situação à 

existência “[...] de um de espaço livre de interpretação que significaria que os juízes usurpam 

a posição que deveria corresponder à da vontade popular”. Complementa ainda Bayón (1985 

p. 145), afirmando que “[...] a supremacia constitucional não significa que a maioria decide 

bastando que não infrinja os direitos fundamentais; na verdade, o que a supremacia 

constitucional significa é que a maioria decide sempre que não infrinja aquilo que os juízes 

constitucionais considerem ser o conteúdo dos direitos fundamentais”. 
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Corrobora também com esta posição doutrinária a cientista política e socióloga alemã 

Ingeborg Maus. Referindo-se ao Tribunal Constitucional de seu país, identifica situações 

semelhantes às que ocorrem nos demais países europeus, cujo controle de constitucionalidade 

é atribuído a uma Corte especializada. Sua crítica baseia-se, especialmente, sobre a questão da 

discricionariedade interpretativa exercida pelos magistrados naquelas instâncias de poder. 

A desapropriação, por parte do Tribunal Supremo, dos processos de decisão dos 

interesses sociais e de formação da vontade política, bem como dos discursos morais 

é alçada por meio de uma transformação fundamental do conceito de Constituição: a 

Constituição não é mais entendida, como nos tempos da fundamentação racional e 

jurídico-natural da democracia, como prova da institucionalização de processos e de 

garantias jurídico-fundamentais de espaços de liberdade que afiançam todos esses 

processos sociais e políticos, mas como texto fundamental, a partir do qual 

“escribas”  deduzem, como da Bíblia ou do Corão, os valores e comportamentos 

corretos. Em muitos de seus votos por maioria, o Tribunal Constitucional alemão 

pratica a “ teologia da Lei Fundamental”. (MAUS, 2010, p. 26). 

Como visto as objeções à justiça constitucional fundamentam-se, principalmente, 

numa incompatibilidade entre esta e a democracia, pois, como afirma Waldron  (1994, p. 86), 

“[...] a regra da maioria e não um texto constitucional representa a fórmula mais idônea para 

adotar as decisões coletivas, inclusive aquelas que têm a ver com os direitos fundamentais”. A 

este argumento se soma outro, não menos importante, reconhecendo que, mesmo na 

existência de um texto constitucional, na prática, são os juízes que determinam o que este 

texto quer dizer. 

Ilustra, ainda, o rol dos argumentos contrários à revisão judicial constitucional Luís 

Roberto Barroso (2012, p. 76): 

A denominada dificuldade contramajoritária (countermajoritariam difficulty)
13

, 

resultante do argumento de que órgãos compostos por agentes públicos não eletivos 

não deveriam ter competência para invalidar decisões dos órgãos legitimados pela 

escolha popular [...] os pronunciamentos dos órgãos judiciais, uma vez esgotados os 

recursos processuais cabíveis – e que se exaurem no âmbito do próprio judiciário –, 

não estão sujeitos a qualquer tipo de controle democrático, salvo a hipótese 

complexa e pouco comum de sua superação por via de emenda à Constituição. 

Sobre a questão da countermajoritariam difficulty, destaca-se ainda a seguinte 

manifestação de Robert A. Dahl: 

                                                 
13

 It is more than that. Regarded as a political system, democracy is a set of basic procedures for 
making decisions. The operation of these procedures requires the existence of certain rights, 
obligations and restrictions of freedoms, in short, certain patterns of behavior. The existence of these 
patterns of behavior according turn, requires wide spread (particularly among the politically active and 
influential segments of the population) on the validity and appropriateness of behavior. Although his 
record is not so lacking in serious defects in their best, the Court serves to confer legitimacy, not only 
on private and parochial policies of the ruling political alliance, but on the basic standards of behavior 
required for the functioning of a democracy. (DAHL, 2006, S.p.). 
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No entanto, o Tribunal é mais do que isso. Considerado como um sistema político, a 

democracia é um conjunto de procedimentos básicos para a tomada de decisões. A 

operação desses procedimentos pressupõe a existência de certos direitos, obrigações 

e restrições das liberdades, em suma, certos padrões de comportamento. A existência 

desses padrões de comportamento de acordo por sua vez, pressupõe generalizada 

(particularmente entre os segmentos politicamente ativos e influentes da população) 

sobre a validade e a adequação do comportamento. Embora seu registro não é de 

forma carente de graves defeitos, no seu melhor, o Tribunal funciona para conferir 

legitimidade, não apenas sobre as políticas particulares e paroquiais da aliança 

política dominante, mas sobre os padrões básicos de comportamento necessários 

para o funcionamento de uma democracia”. (DAHL, 2006, S.p., tradução livre). 

Portanto, nesta relação de tensão permanente entre direito e democracia, aqueles que 

se posicionam em favor da democracia tendem a rejeitar qualquer forma de revisão judicial da 

constitucionalidade, ainda mais se são os que adotam a tese da discricionariedade judicial. 

Contudo, em que pesem as posições divergentes, não resta dúvida de que o controle de 

constitucionalidade judicial está estabelecido e tem sua atuação legitimamente aceita e 

aprovada como “[...] uma técnica de governo humano por excelência”. (ENTERRÍA, 1984, p. 

175).  

Diante de tal constatação jus-sociológica, restou à ciência jurídica apresentar formas 

que compatibilizem a criatividade jurisprudencial dos Tribunais Constitucionais com a 

produção do direito legislativo pelos órgãos ligados ao sistema democrático, a fim de 

preservar a soberania popular sem, com isso, afrontar a supremacia constitucional. Para tanto, 

a doutrina jurídica apresenta modelos de atuação para os Tribuais Constitucionais que 

definem limites de atuação auditáveis e que procuram definir o âmbito de atuação política de 

tais cortes para “[...] apartá-lo do campo a ser preenchido por programas políticos escolhidos 

pela vontade majoritária dos cidadãos”. (BINENBOJM, 2010, p. 74). 

A seguir, com base na obra de Gustavo Binenbojm, são apresentados os modelos 

teóricos de fundamentação da legitimidade dos Tribunais Constitucionais, propostos por 

Ronald Dworkin, John Rawls (modelo liberal) e Jürgen Habermas (modelo 

procedimentalista), os quais ajudarão aos leitores alcançar suas próprias conclusões acerca da 

legitimidade da decisão judicial, em sede de jurisdição constitucional. 

 

 

4.1 A jurisdição constitucional como sustentáculo das liberdades individuais 

 

 

O choque entre o Estado (com seus sistemas de regulação e atuação sociais) e a 

complexa sociedade contemporânea – em que vige o pluralismo de valores – provocou uma 
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reação do liberalismo. Diante de tal multiplicidade de interesses, a doutrina liberal passou a 

atribuir um valor superior às liberdades fundamentais, de modo a lhes garantir um rol de 

direitos contra quaisquer tentativas de restrição por parte de maiorias eleitorais ou por 

políticas públicas socializantes. 

Nesta concepção liberal, a Constituição é a garantia do cidadão em face do Estado – 

que impõe limites à atuação deste –, garantindo os direitos e as liberdades fundamentais e 

reconhecendo sua prioridade em relação aos demais ramos do direito. “[...] O resto fica por 

conta do estágio legislativo. Uma Constituição desse tipo está em conformidade com a ideia 

tradicional de governo democrático, ao mesmo tempo em que abre um espaço para a revisão 

judicial”.
14

 (RAWLS, 2011, p. 411). 

A judicial review e o papel da Corte Constitucional como “[...] instituição exemplar da 

razão pública” (RAWLS, 2011, p. 315) são defendidos pela doutrina de Rawls, que afirma 

cumprir ao Tribunal Constitucional a guarda da Constituição contra as ações políticas de 

maiorias transitórias movidas “[...] por interesses estreitos, organizados e bem posicionados, 

muito hábeis na obtenção do que querem”. (RAWLS, 2011, p. 313). Apesar de reconhecer 

que a Corte Constitucional age (deve agir) contra a vontade da maioria sempre que necessário 

– anulando leis democraticamente produzidas –, o faz com autoridade e legitimidade advindas 

da soberania popular materializada na Constituição. 

Segundo Rawls, os componentes de uma Corte Constitucional, quando no exercício de 

sua competência interpretativa, precisam se sensibilizar e permitir-se transpassar pelos valores 

políticos que correspondem aos ideais da razão pública
15

, isto é, valores que todos os cidadãos 

razoáveis e racionais concordem em compartilhar reciprocamente. Para Rawls: 

A Constituição não é o que a Suprema Corte diz que ela é, e sim o que o povo, 

agindo constitucionalmente por meio dos outros poderes, permitirá à Corte dizer que 

ela é. Uma interpretação específica da Constituição pode ser imposta à Corte por 

                                                 
14

 Oscar Vilhena Vieira (1999, p. 204) sintetiza a importância da obra de John Rawls nos seguinte 
termos: “[...] A teoria da Justiça de John Rawls foi, certamente, o esforço mais significativo da teoria 
política contemporânea para superar as inconsistências do direito natural, com suas cargas 
valorativas de difícil justificação numa sociedade pluralista e democrática, sem, no entanto, abrir mão 
da necessidade de se estabelecer princípios de justiça que informem a organização e cooperação 
dos indivíduos em sociedade. Afasta-se, assim, tanto dos jusnaturalistas modernos, que desenvolvem 
suas teorias a partir de valores preconcebidos, como os relativistas, que negam a possibilidade do 
estabelecimento de preceitos morais dotados de validade, assumindo uma postura puramente 
decisionista”. 
15

 A ideia de razão pública se refere a um consenso entre os cidadãos, sobre os princípios básicos de 
justiça e os direitos e liberdades fundamentais, que deverão constar na Constituição. Sobre a razão 
pública assim se manifesta Gisele Cittadino (1999, p. 183-184): “[...] Colocando em prática o uso 
público da razão, os membros de uma sociedade liberal tornam-se capazes de compartilhar 
determinados valores políticos básicos, implícitos na cultura política democrática, em relação aos 
quais não há divergência. 
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emendas, ou por uma maioria política ampla e estável, como ocorreu no New Deal. 

(RAWLS, 2011, p. 318). 

 

 

Desta forma, a Corte Constitucional declara o conteúdo do consenso social (razão 

pública), mediante a obrigatória fundamentação racional de suas decisões, cumprindo assim 

um papel de guia e orientador para a cidadania, levando para o centro do debate político os 

valores constitucionais. Novamente nas palavras de Rawls: 

Muitas vezes seu papel obriga a discussão política a adotar uma forma baseada em 

princípios, de modo a tratar a questão constitucional de acordo com os valores 

políticos da justiça e da razão pública. A discussão pública transforma-se em algo 

mais que uma disputa pelo poder e por cargos. Ao focalizar a atenção em questões 

constitucionais básicas, isso educa os cidadãos para o uso da razão pública e seu 

valor de justiça política. (RAWLS, 2011, p. 320). 

Conclui Rawls, então, que a tarefa principal de um Tribunal Constitucional é o de 

articular o debate público sobre os princípios constitucionais, obrigando os agentes políticos a 

considerá-los quando da tomada de decisões sobre seus programas políticos. 

Coincidindo com o pensamento de John Rawls, para quem os direitos e liberdades 

fundamentais são inalienáveis e precedem outros direitos políticos, conforme dispõe a 

tradição liberal, Dworkin (2005) associa os direitos fundamentais à liberdade – como 

autodeterminação do indivíduo – e, portanto, estaria protegida de qualquer limitação por parte 

do Estado. 

Ronald Dworkin, em sua obra Uma Questão de Princípio, discorre sobre o controle 

judicial de constitucionalidade no sistema democrático estadunidense, afirmando que o citado 

controle evita que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam expostos à vontade de 

eventuais maiorias eleitorais. Segundo o próprio Dworkin: 

Todos concordam que a Constituição proíbe certas formas de legislação ao 

Congresso e aos legislativos estaduais. Mas nem juízes do Supremo Tribunal nem 

especialistas em Direito Constitucional nem cidadãos comuns conseguem concordar 

quanto ao que ela proíbe exatamente, e a discordância é mais grave quando a 

legislação em questão é politicamente mais controvertida e criadora de divergência. 

Portanto, parece que esses juízes exercem um poder de veto sobre a política da 

nação, proibindo as pessoas de chegar a decisões que eles, um número ínfimo de 

nomeados vitalícios, acham erradas. Como isso pode ser conciliado com a 

democracia? (DWORKIN, 2005, p. 42). 

Para responder à sua própria perplexão e superar o “voluntarismo hermenêutico” 

(BONAVIDES, 2008 p. 365), Dworkin concebe o Direito como um sistema de regras e 
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princípios que se integram e referem-se mutuamente. Diferente, portanto, do sistema 

normativista kelseniano, que se apresenta como um conjunto de normas hierarquicamente 

dispostas e que não possui as qualidades materiais e orgânicas necessárias para organizar a 

sociedade complexa da pós-modernidade. O jusfilósofo desenvolverá sua tese em defesa de 

um ativismo judicial moderado, construtivo, auditável e racionalmente controlável, para que 

se evite qualquer tentativa de formação de um governo oligárquico da magistratura. 

(DWORKIN, 2005). 

Dworkin utiliza a ideia de dignidade da pessoa humana – advinda do postulado 

kantiano de que cada homem é um fim em si mesmo –, elevando-a à condição de princípio 

jurídico, fundamento primevo do qual decorrem os direitos fundamentais e que não podem ser 

suprimidos “[...] em prol de qualquer projeto coletivo de bem comum”. (BINENBOJM, 2010, 

p. 76). 

O que Dworkin pretende com tal posição é demonstrar que as sociedades democráticas 

partem da premissa da legitimidade das salvaguardas contramajoritárias, “[...] cuja força 

obrigatória advém de princípios exigidos pela moralidade pública”. (DWORKIN, 1990). Esta 

noção de princípio é fundamental para compreender o modelo proposto pelo autor, que 

demanda uma revisão da separação positivista entre Direito e Moral.  

Para Dworkin, o direito possui um fundamento metapositivo que é encontrado na 

sociedade, denominado de “comunidade de princípios”. Com este fundamento, os membros 

da comunidade concordam que são governados por princípios comuns e não por regras 

impostas por algum compromisso político distante concebido da comunidade. Nas palavras do 

citado jurisconsulto: “[...] Os membros de uma sociedade aceitam a princípio que os seus 

direitos políticos e deveres não se esgotam nas decisões que as instituições políticas tomam, 

mas dependem, geralmente, da composição de princípios que estas decisões pressupõem e 

endossam”.
16

 (DWORKIN, 1997, p. 211, tradução livre). 

Na visão de Dworkin, os direitos fundamentais são direitos morais, estabelecidos e 

reciprocamente conferidos pelos membros de uma comunidade política cujos integrantes 

possuem direitos iguais e são tratados com respeito e consideração. Como ensina Gisele 

Cittadino, “[...] esta igualdade, que pressupõe os indivíduos como agentes morais 

independentes, exige que direitos fundamentais lhes sejam atribuídos para que tenham a 

oportunidade de influenciar a vida política, realizar os seus projetos pessoais e assumir as 

                                                 
16

 “ Members of a society of principal accept that their political rigths and duties are not exhausted by 
the particular decisions their political institutions have reached, but depend, more generally, on the 
scheme of principles those decisiones presupposen and endorse”. (DWORKIN, 1997, p. 211). 
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responsabilidades pelas decisões que sua autonomia lhes assegura”. (CITTADINO, 1999, p. 

156). 

Para Dworkin, os princípios morais permeiam a Constituição e os direitos 

fundamentais, que influenciam a legislação ordinária e complementar, bem como as decisões 

judiciais que com aqueles devem manter-se coerentes. A questão moral assume, assim, 

importância pinacular em sua obra, ao ponto de afirmar ser necessário proceder a uma 

interpretação constitucional “[...] que coloque a moralidade política no coração do direito 

constitucional”.
17

 (DWORKIN, 1996, p. 2). 

Dworkin defende, assim, que o interprete/aplicador do Direito assuma uma posição de 

ponta, que o leve a uma interpretação do sistema do Direito tomado como um todo coerente e 

harmônico. O método de interpretação proposto por Dworkin prevê uma atitude construtiva 

do intérprete que insira os princípios ao lado da legislação para alcançar o resultado justo. 

“[...] É a interpretação construtiva dos princípios e dos direitos deles decorrentes que 

fornecerá ao aplicador do Direito as condições para encontrar a „resposta certa‟, entendida 

como a „melhor resposta possível‟ dentro de um processo de argumentação racional”. 

(BINENBOJM, 2010, p. 86). 

Contudo, para melhor compreensão da teoria de Dworkin, necessário se faz apresentar 

alguns conceitos que são desenvolvidos pelo citado, que servirão para a compreensão de suas 

ideias. Tratam-se dos conceitos relativos a Regras, Princípios e Políticas Públicas (policies).  

As Regras, segundo o autor, “[...] são preceitos jurídicos de reduzido teor de 

generalidade e abstração, que indicam claramente suas condições de aplicação. Sua incidência 

se dá sob a forma de „all or nothing’ ”
18

 (DWORKIN, 1998, p. 24). Ou seja, existentes os 

pressupostos fáticos apenas duas hipóteses ocorrerão, ou a regra é aplicada plenamente (no 

caso dos fatos subsumirem) ou a regra é descartada, caso não possa destes inferir a aplicação 

da mesma. Por fim, no caso de conflitos entre regras, utilizar-se-ão as técnicas tradicionais 

para a solução de antinomias
19

. 

                                                 
17

 Em crítica explícita à obra de Dworkin, Ingeborg Maus (2010) denuncia: Ronald Dworkin enuncia o 
entendimento totalmente dominante de que, na jurisdição, direito e moral não podem ser separados. 
Segundo ele, concepções e princípios morais também são diretamente imanentes ao conceito de 
direito, ainda que não encontrem nenhum ponto de referência em textos legais, e devem guiar o 
trabalho de decisão judicial desde o início. A razão de uma teoria desse tipo, não obstante sua melhor 
intenção prestar-se a mascarar moralmente um decisionismo judicial, é, em geral, a indeterminação 
muito maior de aspectos morais em comparação com normas jurídicas, mas também a relação 
inexplicada entre a moral vinculada ao direito, as convicções morais empíricas de uma sociedade e a 
moral pessoal do juiz. 
18

 “tudo ou nada” (tradução livre). 
19

 Lex superior derogat inferior; lex posterior derogat priori; lex specialis derogat generali. (BOBBIO, 
2011, p. 103). 
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Os Princípios, por sua vez, caracterizam-se pela sua estrutura aberta e maior abstração 

sendo maleáveis no momento de sua aplicação, o que os difere das regras. Mediante o método 

interpretativo da ponderação, o aplicador do direito pode verificar, no caso concreto, qual 

princípio deve prevalecer em face de outros também incidentes, sem que isto os exclua do 

mundo jurídico
20

.  

Na lição de Ruy Samuel Espíndola: 

O conflito entre princípio se resolve na dimensão do peso e não da validade, ou 

melhor, princípios colidentes não se excluem de maneira antinômica, perdendo um 

deles a existência jurídica, a validade ou a vigência; apenas se afastam diante da 

hipótese colocada ao juízo decisório. Assim, pelo procedimento da ponderação de 

princípios em conflito afasta-se, no caso, o princípio cujo peso foi sobrepujado pelo 

outro, que recebeu aplicação ou ainda, pela metódica da harmonização ou 

concordância prática aplicam-se ambos os colidentes, até o limite das possibilidades 

que o peso de cada um comporta. (ESPÍNDOLA, 2002, p. 253). 

A partir da utilização dos princípios como fonte normativa, afasta-se a tese positivista 

kelseniana que reputa à discricionariedade dos juízes as decisões tomadas quando a lei é vaga 

ou não traz consigo um programa claro. Segundo Dworkin, mesmo nestes momentos de 

vagueza legislativa o sistema jurídico vincula a decisão judicial, conforme esclarece Oscar 

Vilhena Vieira: 

Não há uma liberdade total, onde o magistrado decide a partir de valores externos ao 

Direito, que, na maioria das vezes, são os seus próprios, mas uma esfera carregada 

de princípios (que pertencem ao sistema jurídico) que limitam e impõem 

determinado sentido às decisões judiciais. É dentro dessa esfera que se deve decidir. 

Caso haja discricionariedade, essa ocorre apenas num sentido fraco. Dworkin não 

aceita, dessa forma, a proposição dos positivistas de que toda norma aberta é, na 

realidade, um convite para que os juízes exercitem suas próprias escolhas. Ao invés 

de se buscar controlar a discricionariedade por intermédio da regulamentação e 

detalhamento minucioso de como devem se comportar os agentes do estado – 

tradicional ao direito administrativo –, busca-se densificar o ambiente decisório a 

partir de princípios. (VIEIRA, 1999. p. 200). 

Por fim, o conceito de Políticas Públicas (policies) remete às metas ou às diretrizes 

traçadas pelos governos no sentido de promover a melhoria de condições sociais e 

                                                 
20

 Sobre a diferença entre princípios e regras, de modo peculiar e divergente de Dworkin, assim se 
manifesta Humberto Ávila (2008, p. 51-53): “Essas ponderações têm por finalidade demonstrar que a 
diferença entre princípios e regras não está no fato de que as regras devam ser aplicadas no todo e 
os princípios só na medida máxima. Ambas as espécies de normas devem ser aplicadas de tal modo 
que seu conteúdo de dever-ser seja realizado totalmente. Tanto as regras quanto os princípios 
possuem o mesmo conteúdo de dever-ser. A única distinção é quanto à determinação da prescrição 
de conduta que resulta da sua interpretação: os princípios não determinam diretamente (por isso 
prima-facie) a conduta a ser seguida, apenas estabelecem fins normativamente relevantes, cuja 
concretização depende mais intensamente de um ato institucional de aplicação que deverá encontrar 
o comportamento necessário ao fim; as regras dependem de modo menos intenso de um ato 
institucional de aplicação nos casos normais, pois o comportamento já está previsto na regra”. 
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econômicas de uma determinada comunidade política. “[...] Os argumentos de política tentam 

demonstrar que a comunidade como um todo seria beneficiada se um programa particular for 

adotado; são, assim, sob esse aspecto, argumentos baseados no objetivo ou no resultado”. 

(DWORKIN, 2005, p. 9). 

 

Diferem, portanto, os Princípios das Políticas Públicas (policies), na medida em que os 

primeiros vinculam-se à exigência da moral, da justiça e da equidade e as policies, por sua 

vez, destinam-se a promover a melhoria das condições sociais e econômicas de uma 

comunidade política. 

Assim, os temas relativos a princípios não estão disponíveis para a valoração ou para a 

escolha dos cidadãos, no exercício ordinário de suas competências políticas
21

, pois, são antes 

de tudo “[...] imperativos morais da própria comunidade, reconhecidos como direitos 

fundamentais das pessoas”. (BINENBOJM, 2010, p. 90). Em sentido inverso, as questões 

relativas às policies podem ser objeto de preferências e de valorações axiológicas dos 

cidadãos, uma vez que não têm relação imediata com o exercício dos direitos fundamentais.  

Em razão da importância dos princípios no sistema jurídico, Dworkin afirma que a 

jurisdição constitucional é “[...] o fórum dos princípios por excelência, porquanto os juízes 

constitucionais, por sua formação e independência, são considerados mais aptos ou 

qualificados para resolver questões de princípios” , deixando para os políticos – legislativo e 

executivo – a escolha sobre políticas públicas, tendo em vista a legitimidade obtida mediante 

o sufrágio popular. (BICKEL, 1986, p. 25-26). 

Dworkin, em sua obra Freedom´s Law. The Moral Reading of the American 

Constitution, destaca as linhas divisórias entre o modelo tradicional da democracia majoritária 

e aquele, que considera ideal, o qual denomina de “democracia constitucional”. (DWORKIN, 

1996). Segundo o autor: 

Democracia significa governo sujeito a condições - nós podemos chamar essas de 

“condições”  democráticas - do estatuto de igualdade para todos os cidadãos. 

Quando as instituições majoritárias promovem o respeito às condições democráticas, 

as decisões dessas instituições devem ser aceitas por todos, por esse mesmo motivo. 

Mas quando não o fazem, ou quando a sua promoção ou respeito é deficitário, não 

pode haver objeção, em nome da democracia, a outros procedimentos que os 

protejam e os façam respeitar de maneira efetiva. As condições democráticas 

claramente incluem, por exemplo, um requisito que os cargos públicos devem, em 

princípio, ser acessíveis a membros de todas as raças e grupos em termos iguais. Se 

alguma lei permitisse que apenas os membros de uma raça fossem elegíveis para um 

determinado cargo público, então não haveria nenhum custo moral - não importa o 

                                                 
21

 Ao contrário, os cidadãos exercem extraordinariamente suas competências políticas quando têm 
condições formais e materiais de participar da formação do direito constitucional originário.  
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arrependimento moral em tudo - se um tribunal que apreciou o poder de fazê-lo sob 

uma Constituição válida declarasse essa lei inconstitucional. Esta presumivelmente 

seria uma ocasião em que a premissa majoritária foi desrespeitada, mas embora esta 

seja uma questão de arrependimento segundo a concepção majoritária de 

democracia, não está de acordo com a concepção constitucional
22

. (DWORKIN, 

1996, p. 17-18, tradução livre).  

Para Dworkin, uma democracia verdadeira é aquela na qual o governo age conforme 

uma vontade popular formada publicamente, por membros titulares de direitos fundamentais e 

iguais em respeito, consideração e direitos, e estes são materializados na forma de princípios. 

Dworkin não afasta a técnica do governo pela maioria, mas a qualifica com a garantia da 

participação igualitária na tomada das decisões “[...] quando todos os membros da 

comunidade são concebidos e igualmente respeitados como agentes morais”. (BINENBOJM, 

2010, p. 92). 

Nesta concepção, a jurisdição constitucional torna-se o fórum privilegiado de debate 

sobre os problemas sociais onde deixam de ser tratados como questões de disputa política 

para ser considerados como “questões de justiça”. 

Temos uma instituição (a judicial review) que leva algumas questões do campo de 

batalha da política de poder para o fórum do princípio. Ela oferece a promessa de 

que os conflitos mais profundos, mais fundamentais entre o indivíduo e a sociedade 

irão, algum dia, em algum lugar, tornar-se finalmente questões de justiça. Não 

chamo isso de religião nem de profecia. Chamo isso de direito. (DWORKIN, 2005, 

p. 110). 

Agora que se conhece, mesmo que de forma superficial, os fundamentos filosóficos de 

algumas das teorias do controle de constitucionalidade da corrente liberal, segue, a seguir, 

uma amostra das teorias de outros filósofos do direito, que seguem a corrente democrática 

procedimentalista do papel do controle judicial constitucional. 

 

 

4.2 A jurisdição constitucional como garante do procedimento democrático 

                                                 
22

 Democracy means government subject to conditions - we migth call these the “democratic”  
conditions - of equal status for all citizens. When majoritarian institutions provide an respect the 
democratic conditions, then the verdicts of these institutions should be accepted by everyone for that 
reason. But when they do not, or when their provision or respect is defective, there can be no 
objection, in the name of democracy, to other procedures that protect an respect them better. The 
democrattic conditions plainly include, for example, a requirement that public offices must in principle 
be open to members of all races and groups on equals terms. If some law provided that only members 
of one rece were elegible for public office, then there would be no moral cost - no matter for moral 
regret at all - if a court that enjoyed the power to do so under a valid constitution struck down that law 
as unconstitutional. That would presumably be an occasion on which the majoritarian premise was 
flouted, but though this is a matter of regret according to the majoritarian conception of democracy, it 
is not according to the constitutional conception. (DWORKIN, 1996, p. 17-18). 
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Diferentemente daqueles que, como Rawls e Dworkin, se filiam a uma concepção 

liberal do controle de constitucionalidade, autores como John Hart Ely e Jüergen Habermas 

entendem este mesmo controle a partir de um ponto de vista democrático – de soberania 

popular –, que denominam “republicano”. Nesta concepção, os aspectos de legitimidade 

vinculados ao sistema democrático de produção das leis devem preceder aos demais 

argumentos de ordem jusnatural ou metajurídica. (SANCHIS, 2009). 

Sobre a concepção republicana de controle de constitucionalidade assim se pronuncia 

Habermas:  

O modelo republicano tem vantagens e desvantagens. Vejo 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. (HABERMAS, 2007, p. 284). 

Habermas, em sua teoria, defende uma posição conciliadora
23

 entre a autonomia 

privada de cunho liberal (esfera privada) e a decisão democrática (republicana) sobre os 

direitos fundamentais (esfera pública), destacando a função instrumental destes direitos, já 

que garantem a participação dos cidadãos no procedimento democrático de tomada de 

decisões. “[...] Dessa maneira, a autonomia privada e pública pressupõem-se mutuamente, 

sem que os direitos humanos possam reivindicar um primado sobre a soberania popular, nem 

essa sobre aquela”. (HABERMAS, 2007, p. 301). 

Seria, então, a própria estrutura constitutiva da prática democrática a fonte dos direitos 

fundamentais. A eficácia jurídica resultaria do exercício dos direitos fundamentais e o 

procedimento democrático garantiria a participação nas decisões sobre estes direitos. 

                                                 
23 Na explanação do próprio Habermas: “A teoria do discurso, que obriga ao processo democrático 
com conotações mais fortemente normativas do que o modelo liberal, mas menos fortemente 
normativas do que o modelo republicano assume por sua vez elementos de ambas as partes e os 
combina de uma maneira nova. Em consonância com o republicanismo, ele reserva uma posição 
central para o processo político de formação da opinião de da vontade, sem no entanto entender a 
Constituição jurídico-estatal como algo secundário; mais que isso, a teoria do discurso concebe os 
direitos fundamentais e princípios do Estado de direito como uma resposta consequente à pergunta 
sobre como institucionalizar as exigentes condições de comunicação do procedimento democrático. A 
teoria do discurso não torna a efetivação de uma política deliberativa dependente de um conjunto de 
cidadãos coletivamente capazes de agir, mas sim da institucionalização dos procedimentos que lhe 
digam respeito”. (HABERMAS, 2007, p. 288). 



97 

 

Contudo, este procedimento somente se legitimaria se os participantes do discurso decisório 

usufruíssem igualmente destes mesmos direitos fundamentais. 

Embora Habermas reconheça que, diante do déficit legislativo e político das 

comunidades políticas atuais
24

, não é possível aos Tribunais Constitucionais deixar de “[...] 

proceder a interpretações construtivas”. Ele defende, contudo, um papel mais comedido, 

restrito à verificação dos pressupostos democráticos relativos ao procedimento de criação do 

direito. (SANCHIS, 2009, p. 159). 

Habermas questiona ainda a legitimidade dos juízes constitucionais para exercerem o 

controle abstrato de normas e afirma que “[...] o fato de o tribunal constitucional e o legislador 

político ligarem-se às normas processuais não significa uma equiparação concorrente da 

justiça com o legislador”. Na verdade, segundo o autor, a Constituição legitima o juiz apenas 

para a tarefa de aplicação do direito, não existindo uma autorização constitucional para o 

Poder Judiciário arvorar-se no papel de legislador, “[...] que interpreta e configura o sistema 

dos direitos, à medida que persegue suas políticas” (HABERMAS, 2003b, p. 324).  

A tarefa interpretativa do Tribunal Constitucional deve restringir-se, dessa forma, ao 

caso concreto, momento em que poderia “[...] desamarrar o feixe de argumentos com os quais 

o legislador legitima suas resoluções, a fim de mobilizá-los para uma decisão coerente do caso 

particular, de acordo com princípios do direito vigente”. Não lhe cabendo, contudo, utilizar 

destes mesmos argumentos para enfrentar abstratamente uma decisão legislativa de forma a 

inovar o ordenamento jurídico. (HABERMAS, 2003, p. 325). 

A partir do momento em que uma norma não permite mais tal aplicação coerente, 

portanto conforme a Constituição, coloca-se a questão do controle abstrato de 

normas a ser empreendido basicamente na perspectiva do legislador. Então é preciso 

perguntar se a delegação parlamentar dos juízes constitucionais é suficiente para 

satisfazer à exigência de uma legitimação democrática da percepção judicial de uma 

função, que tem de ser entendida – na arquitetônica da Constituição e na lógica da 

divisão de poderes – como uma delegação do autocontrole do legislador ao tribunal 

constitucional. (HABERMAS, 2003, p. 325). 

Portanto, no caso de haver necessidade de se verificar a adequação de uma norma à 

Constituição, Habermas propõe a sua realização no âmbito do próprio legislativo, num 

modelo de autocontrole de constitucionalidade exercida por uma comissão parlamentar 

especializada, que, segundo o autor, pode vir a aperfeiçoar o processo de criação legislativa 

tornando-o mais racional. Nas palavras do jusfilósofo: 

                                                 
24 Habermas, sobre este tema, cita a obra de Ely: “O ceticismo de Ely volta-se, com razão, contra uma 
compreensão paternalista do controle jurisdicional da constitucionalidade, a qual se alimenta de uma 
desconfiança amplamente difundida entre os juristas contra a irracionalidade de um legislador que 
depende de lutas de poder e de votações emocionais da maioria”. (HABERMAS, 2003b, p. 329). 
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A concorrência do tribunal constitucional com o legislador legitimado 

democraticamente pode agravar-se no âmbito do controle abstrato de normas. E, 

para saber se uma lei decidida pelo parlamento é conforme à Constituição, ou ao 

menos, não contradiz a configuração coerente do sistema de direitos, esta questão é 

submetida a um reexame judicial. Até à votação esta é uma questão que o 

parlamento tem de decidir. É sempre útil considerar se o reexame desta decisão 

parlamentar também poderia dar-se na forma de um autocontrole do legislador, 

organizado em forma de tribunal, e institucionalizado, por exemplo, numa comissão 

parlamentar que inclui juristas especializados. Tal internalização da auto-reflexão 

sobre decisões próprias teria a vantagem de levar o legislador a manter presente, 

durante as suas deliberações, o conteúdo normativo de princípios constitucionais. 

Nesta linha, se a diferenciação institucional auto-referencial de um processo de 

controle de normas, fosse da competência do parlamento, talvez pudesse contribuir 

para o incremento da racionalidade do processo de legislação. (HABERMAS, 2003, 

p. 300). 

Diante desta advertência, Habermas define a posição que compete ao Tribunal 

Constitucional em sua teoria política. Movendo-se ao encontro da opinião de John Hart Ely 

(2010), entende o Tribunal Constitucional como protetor do processo de deliberação 

democrático, cuja maior missão seria a de atuar no sentido de garantir que o processo de 

produção do direito se dê em condições democráticas, garantindo a participação dos cidadãos 

destinatários da norma a ser produzida, pois: 

Somente as condições processuais da gênese democrática das leis asseguram a 

legitimidade do direito. Partindo dessa compreensão democrática, é possível 

encontrar um sentido para as competências do Tribunal Constitucional, que 

corresponde à intensão da divisão de poderes no interior do Estado de direito: o 

tribunal constitucional deve proteger o sistema de direitos que possibilita a 

autonomia privada e pública dos cidadãos. O esquema clássico da separação e da 

interdependência entre os poderes 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 econômicas 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. Por isso, o tribunal constitucional precisa 

examinar os conteúdos de normas controvertidas especialmente no contexto dos 

pressupostos comunicativos e condições procedimentais do processo de legislação 

democrático. (HABERMAS, 2003, p. 326, grifos nossos). 

Na mesma direção de Habermas, John Hart Ely (2010) propõe focalizar a questão da 

decisão judicial, em sede de controle de constitucionalidade, na garantia do procedimento 

democrático. Ely, analisando a Constituição estadunidense, sublinha que sua maior aptidão 

para regular os problemas relativos à organização do Estado e os procedimentos democráticos 

do que para a imposição de valores fundamentais.  

Na sua concepção, a Constituição se realiza substancialmente na regulação formal dos 

processos de garantia de participação na formação do direito e de sua defesa em face do 

Estado. Nas palavras do próprio Ely: 
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Nossa Constituição sempre foi substancialmente preocupada em preservar a causa 

da liberdade. Garante este princípio o conjunto bastante extenso de proteção 

procedimental, e ainda mais o esquema projetado para garantir que na tomada de 

decisões substantivas o processo de decisão será aberto a todos, em condições muito 

próximas de igualdade, sendo mantida a obrigação dos tomadores de decisões de 

levar em conta os interesses de todas as pessoas às quais suas decisões afetarão.
 25

 

(ELY, 2003, p. 327, tradução livre). 

Segundo Ely, sendo a missão prioritária da Suprema Corte (Supreme Court) proteger e 

promover a Constituição, a melhor forma de realizar tal tarefa é garantir que as normas 

organizacionais do poder estatal e os procedimentos de criação do direito sejam efetivamente 

cumpridos, pois são eles que legitimam o processo democrático. Compete à Corte 

Constitucional manter abertos os canais de participação que permitam a manifestação de 

todos os interessados no processo institucionalizado de tomada de decisões políticas
26

. (ELY, 

2003). 

Desta forma, qualquer lei que discrimine quaisquer grupos ou minorias – em razão de 

credo, gênero, orientação sexual, condição econômica, raça, condição de saúde, idade, 

militância política, entre tantas outras diferenças humanas – não afronta o princípio da 

igualdade apenas em seu conteúdo material, mas, principalmente, sob o aspecto do 

procedimento. Para Ely, casos de tratamento legislativo discriminatório (especialmente 

aqueles implícitos) têm origem em processos políticos viciados que não cumprem os 

pressupostos procedimentais democráticos.  

Como já foi dito, o pensamento de Ely coaduna-se com o de Habermas quanto à 

missão do Tribunal Constitucional no exercício do controle de constitucionalidade. Segundo 

Habermas: 

                                                 
25 Our constitution has always been substantially concerned whith preserving liberty. The principle 
answers to that are by quite extensive set of procedural protections, and by still more elaborate 
scheme designed to assure that in the making of substantive choices the decision process will be 
open to all on something approaching an equal basis, with the decision makers held to a duty to take 
into account the interests of all those their decisions affect. (ELY, 2003, p. 327). 
26 Em contraponto à visão puramente procedimental da democracia, assim se manifesta José de 
Albuquerque Rocha: “[...] Com efeito, na medida em que a democracia exige das pessoas formas de 
conduta que implicam a aceitação de valores, como, por exemplo, o reconhecimento da igual 
dignidade dos outros, a obediências ao poder e suas leis, a democracia deve ser definida não só em 
termos de mecanismos procedimentais, como querem os partidários da democracia mínima ou 
procedimentalista, mas igualmente em razão de valores e princípios essenciais, como afirmamos, os 
quais transcendem esses procedimentos estruturados por regras de natureza técnica. Se a sociedade 
se baseasse só em regras técnicas de procedimento, não passaria de um aglomerado informe de 
pessoas, incapaz de resistir aos conflitos que desencadeiam em seu interior e, o que é mais 
importante, sem nenhum motivo superior para se submeter ao poder e suas normas, o que a tornaria 
insuscetível de se manter coesa. Daí por que só os valores ou princípios que servem de guia na 
orientação das condutas podem fazer com que as pessoas aceitem conviver de modo pacífico e se 
submeter ao poder, o que não nega a existência de conflitos e de condutas desviantes”. (ROCHA, 
2009, p. 113). 
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Por isso, 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. (HABERMAS, 2003b. p. 328). 

Como se vê, o modelo de controle de constitucionalidade advogado tanto por Ely 

quanto por Habermas, procura desfazer a tensão existente entre a democracia e as garantias 

constitucionais: “[...] os juízes não devem alterar a obra do legislador, ou completá-la, mas 

devem garantir que seja democrática”. (SANCHIS, 2009, p. 160).  

Todavia, este modelo que se pretende procedimentalista, traz consigo a ideia de 

substancialismo constitucional, o que o torna peculiar. Especialmente na obra de Habermas, 

tal peculiaridade se manifesta com maior intensidade, pois, apresenta uma concepção de 

democracia deliberativa que, como foi visto, não é tão formal no sentido republicano, mas 

também não se alinha ao modelo liberal de defesa absoluta dos direitos e liberdades 

individuais. 

Ao delimitar as funções das Cortes Constitucionais à tarefa de garantir as condições 

para o exercício da democracia no momento de criação legislativa, é necessário prospectar 

junto à teoria do filósofo alemão quais seriam estas condições
27

 e, portanto, os poderes de um 

controle de constitucionalidade que se materializará a partir destas mesmas condições.  

Em outras palavras, se existem condições materiais e substanciais mínimas devidas 

aos cidadãos e exigidas pela democracia para a sua própria realização, o Tribunal 

Constitucional deve atuar no controle de constitucionalidade não somente verificando se as 

condições procedimentais necessárias à criação do direito foram respeitadas, mas, sobretudo, 

promovendo o controle das leis visando à realização destas mesmas condições. Neste mesmo 

sentido segue Luis Pietro Sanchis: 

                                                 
27 1-Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do direito à maior 
medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação; 2-Direito fundamental do status de um 
membro numa associação voluntária de parceiros do direito; 3-direitos fundamentais que resultam 
imediatamente da possibilidade de postulação judicial de direitos e da configuração politicamente 
autônoma da proteção jurídica individual; 4-Direitos fundamentais à participação, em igualdade de 
chances, em processos de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam sua 
autonomia política a através dos quais eles criam direito legítimo; 5- Direitos fundamentais a 
condições de vida garantidas social, técnica e ecologicamente, na medida em que isto for necessário 
para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos elencados. (HABERMAS, 2003, p. 
159-160). 
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[...] se entendermos que os requisitos da democracia deliberativa e, portanto, da lei 

são que se cumpra um procedimento parlamentar e que não se constranja quem vota, 

e também que os eleitores tem acesso total à informação e possam participar 

plenamente e igualmente com todos os cidadãos, se entendemos que é também uma 

condição de garantia da democracia um nível aceitável de existência, o seu acesso 

aos bens materiais e culturais, etc, então segue-se que, de fato, as condições da 

democracia são quase todos os requisitos constitucionais para implementar um 

modelo social: os direitos civis garantindo a autonomia individual, os direitos de 

participação que fazem o sujeito um cidadão ativo, e porque não, os direitos 

econômicos, fatores sociais e culturais que formam o substrato material 

indispensável para o exercício de autonomia e da participação
28

. (SANCHIS, 2009 

p. 161, tradução livre). 

Portanto, diante do inextrincável reconhecimento da vinculação entre as garantias 

procedimentais e os direitos fundamentais, matérias que se fundem e se retroalimentam nas 

sociedades constitucionais democráticas, conclui-se que a justiça constitucional tem 

competência para controlar as decisões estatais sejam as parlamentares, sejam as 

administrativas, em toda a sua extensão, verificando tanto o procedimento quanto o conteúdo 

que devem estar conforme preconiza o direito constitucional. 

A seguir, são apresentados os argumentos doutrinários que procuram fundamentar e 

legitimar a atuação do judiciário quando do exercício do controle de constitucionalidade. 

 

 

4.3 Fundamentos da criatividade normativa nas decisões judiciais em sede de controle 

de constitucionalidade 

 

 

De todas as transformações por que passa o direito neste momento pós-moderno, 

talvez a mais significativa seja a referente ao fenômeno de constitucionalização de todos os 

seus ramos. É inegável que, com o reconhecimento da força normativa da Constituição, e 

devido à amplitude do seu conteúdo material, todo o direito encontra-se imbricado de forma 

que todos os ramos jurídicos têm, necessariamente, de ser considerados, aplicados e 

interpretados a partir da matriz principiológica constitucional. 

                                                 
28 Si entendemos que los requisitos de la democracia deliberativa y en consecuencia de la ley son que 
se cumpla al procedimiento parlamentario y que no se coaccione al diputado que vota, pero también 
que el elector tenga pleno acceso a la información y que pueda participar sin restricciones y en pie de 
igualdad con todos los ciudadanos, si entendemos que es también condición de la democracia la 
garantia de un nivel acetable de existencia, de aceso a los biens materiales y a la cultura, etc, 
entonces resulta que, en verdad, condiciones de la democracia son casi todas las prescripciones 
constitucionales que diseñan un modelo social: los derechos civiles que garantizan la autonomía 
individual, los de participación que hacen del sujeto un ciudadano activo y, por qué no, también los 
derechos ecoinómicos, sociales y culturales que proporcionan el sustrato material indispensable para 
el ejercicio de la autonomia e de la participación. (SANCHIS, 2009 p. 161). 
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Em razão disto, cada vez mais se verifica o crescimento da importância do papel social 

do juiz constitucional – seja nas Cortes Constitucionais, ou na atuação singular do controle 

difuso de constitucionalidade –, uma vez que, a citada metamorfose por que passa o direito, 

conduz, inevitavelmente, as comunidades políticas organizadas no modelo do Estado 

Democrático de Direito à judicialização do direito constitucional. 

Dessa forma, a efetiva atuação dos juízes na defesa e na promoção dos direitos 

constitucionais e fundamentais determina, como consequência lógica e como uma exigência 

da democracia, que se fundamente e se explique a jurisdição constitucional. Para tanto, 

emprestando da obra de Sánchez (1998), os pensamentos de doutrinadores como Hamilton, 

Sieyès, Kelsen e Crisafulli, bem como, com base nos ensinamentos de Luís Roberto Barroso e 

Gilmar Ferreira Mendes, passa-se à apresentação, de modo sintético, das principais teorias e 

argumentos que procuram explicar a jurisdição constitucional. 

 

 

4.4 Teorias clássicas sobre o controle de constitucionalidade 

 

 

Alexander Hamilton
29

 é autor de uma das teorias clássicas sobre o controle de 

constitucionalidade. Seus argumentos foram considerados, à sua época, os mais completos e 

rigorosos sobre o tema e, com o lançamento de sua obra El Federalista, tornou-se uma 

referência obrigatória nas discussões sobre as relações entre os poderes do Estado 

(SANCHÉZ, 1998). Segundo o autor: 

A interpretação das leis é de própria e peculiar incumbência dos tribunais. Uma 

Constituição é de fato uma lei fundamental. Aos juízes pertence, portanto, a 

determinação de seu significado. E, se entre a Constituição e uma outra lei se 

estabelece uma contradição, deve prevalecer, como é natural, a lei que possua força 

obrigatória e validade superiores; em outras palavras, devem preferir à aplicação da 

Constituição à lei ordinária, a vontade do povo à de seus mandatários (MADISON et 

al., 1957, p. 232).  

Note-se, contudo, que Hamilton nunca fez apologia ao exercício do controle de 

constitucionalidade pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, elevou a Constituição a um 

patamar de lei suprema em face da legislação ordinária produzida nas diversas esferas 

legislativas. (SANCHÉZ, 1988).  

Contudo, alguns anos após a publicação de sua obra, sua teoria foi posta em prática 

                                                 
29 

Alexander Hamilton, político que pertenceu ao grupo dos fundadores da República Norte-
Americana (Founding Father), foi, também, soldado, economista e filósofo. 
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quando incorporada à jurisprudência da Suprema Corte estadunidense, em 1803, pelo Juiz 

Marshall
30

 na famosa decisão do caso Marbury versus Madison
31

. 

Portanto, foi mediante a citada decisão de Marshall, com base na teoria de Hamilton, 

que o papel dos magistrados no controle de constitucionalidade tomou os contornos que 

atualmente possui naquela nação, pois, para o referido juiz, o controle de constitucionalidade 

era inquestionável no sistema da common law. 

Outra teoria considerada clássica pela doutrina especializada é a de Sieyès. A ideia de 

Sieyès, apresentada em 1795, propunha a criação de um “juri constitucional” (jury 

constitutionnaire), que equivaleria a um tribunal de cassação ou funcionaria “[...] como um 

tribunal de recurso na ordem constitucional” (“comme un tribunal de cassation dans l´ordre 

constitutionnel”) (SIEYÈS, 1939, p. 33). O termo “júri” talvez não seja o mais adequado, mas 

o pensador francês se referia a uma instância que se destinaria a ser a “[...] guardiã da 

Constituição” e, ao mesmo tempo, ser o depósito do direito constitucional. Seria assim a “[...] 

verdadeira magistratura deste corpo de normas obrigatórias que é uma Constituição” (“les 

vrais magistrature de ce corps de normes obligatoire que est la constitution”). (SIEYÈS, 

                                                 
30 Sobre a importância do juiz Marshall e as repercussões de sua sentença no caso Marbury versus 

Madison: “[...] Na verdade, a importância de Marshall está em um trabalho consistente com os 
parâmetros de reinterpretação da Constituição, em um sentido nacional. Primeiro, estendeu 
amplamente as disposições constitucionais para autorizar aos juízes federais a reformar as decisões 
dos tribunais dos Estados contra a vontade dos constituintes estaduais, por outro lado, se esforçou 
para se adaptar em benefício da Suprema Corte as declarações de inconstitucionalidade das leis 
federais, a fim de suprimir dos tribunais dos Estados o direito de julgar a constitucionalidade das 
mesmas para si. É claro que em Marshall o controle judicial não é dirigido ao Congresso e, sim contra 
os Estados, os quais ele foi privou do direito de obter justiça através da anulação das leis federais. 
Quando Marshall chegou à Suprema Corte a Constituição ainda representava em seu núcleo, um 
documento intocado. (SANCHÉZ, 1998, p. 116). Tradução livre do original: “[...] En rigor, la 
importancia de Marshall se sitúa en parámetros más coherentes com su labor de reinterpretación de 
la Constituición en sentido nacional. Por una parte, extendió ampliamente las cláusulas 
constitucionales a fin de autorizar a los juices federales para reformar las decisiones de los Tribunales 
de los Estados contrarias a la voluntad centralizadora de los constituyentes; por otra, se esforzó en 
aclimatar en beneficio de Tribunal Supremo las declaciones de inconstitucionalidad de las leyes 
federales, a fin de hurtar a los tribunales de los Estados el derecho a juzgar la constitucionalidad de 
las mismas por sí solos. Resulta claro que en Marshall el control judicial no está dirigido contra el 
Congresso y si todo contra los Estados, a los que él trataba de privar del derecho de hacerse justicia 
mediante la nulificación de las leyes federales. [...]. Cuando Marshall llegó al Tribunal Supremo, la 
Constituición era aun, en sus contenidos esenciales, un documento virgen” . (SANCHÉZ, 1998, p. 
116).  
31 

Após as eleições de 1800, o novo Secretário de Estado, Madison, tomou posse em seu cargo e 
encontrou designações de juízes feitas pelo governo anterior que ainda não haviam sido efetivadas. 
Ao tomar conhecimento do fato, Jefferson, o novo Presidente da República, ordenou a Madison que 
as retivesse, em razão de haverem sido feitas pelo antecessor que pertencia a um partido adversário. 
Ocorreu, então, que quatro dos afetados pela retenção das nomeações, entre eles Willian Marbury, 
recorreram à Suprema Corte solicitando um mandado de segurança para determinar que Madison 
efetivasse suas nomeações (SANCHÉZ, 1998). A sentença do Juiz Marshall surpreendeu a todos, 
pois, apesar de declarar o direito de Marbury à posse, em análise preliminar, julgou aquela corte 
incompetente para o caso, declarando que a lei a qual atribuíra tal competência e na qual se 
embasava o pedido, era inconstitucional. Desta forma lançou as bases para a afirmação do Judiciário 
como Poder do Estado. (BINENBOJM, 2010).
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1939, p. 32). 

Acreditava Sieyès que uma a nação jamais deixava o estado de natureza. Seriam, 

assim, os momentos revolucionários que confeririam poderes a representantes extraordinários, 

cuja missão seria elaborar e aprovar a Constituição. Em outras palavras, o religioso e teórico 

revolucionário francês argumenta que uma nação permanece em seu estado de inanição, de 

passividade, sendo a soberania popular uma abstração, pois esta, em momentos de convulsão 

nacional, seria alienada aos representantes eleitos pelo povo. 

A ideia de estabelecer um Representante-Soberano começa na Revolução Francesa 

com Sieyès, a partir de uma concepção da representação total. A representação está 

em todas as partes, tanto na ordem privada quanto na ordem pública. A representação 

se confunde com a essência da vida social. Ser representado e deixar-se obter 

representação, deixar-se representar, é a única fonte da prosperidade civil. O progresso 

da liberdade é resultado natural do estabelecimento do trabalho representativo. Tudo é 

representação. A própria soberania da nação não existe antes de ser representada. 

Também o constitucionalismo é representação. Os membros da nação devem limitar-

se a eleger (e somente os membros ativos que gozam de direitos políticos) aqueles que 

exercerão seus direitos reais, começando pelo direito de exercitar o poder constituinte. 

(SANCHÉZ, 1998 p. 358). 

 

Portanto, quando a teoria de Sieyès focaliza principalmente o guardião e garantidor da 

constitucionalidade das leis (o representante eleito), não o faz para defender a Constituição 

como resultado do exercício da soberania nacional, mas sim a serviço de uma lógica de um 

sistema de super-representação, autônomo, e “[...] construído para controlar o exercício do 

poder político”. Sistema no qual a Constituição exerce o papel de anteparo, que protege o 

titular da soberania nacional do exercício abusivo do poder pelo titular do governo. (RIALS, 

1990 p. 59). 

Ainda na seara das teorias clássicas sobre o controle de constitucionalidade, Kelsen 

apresenta uma concepção de controle de constitucionalidade das leis que deverá ser exercida 

por uma jurisdição concentrada num Tribunal Constitucional.  

Este posicionamento não corresponde, a priori, em uma defesa da Constituição como 

norma suprema emanada da soberania popular, mas sim como uma instância que atua como 

fonte de “[...] legitimação fundamentalmente técnica” da jurisdição constitucional. “[...] A 

defesa jurisdicional da Constituição” representa, assim, “[...] mais um elemento do sistema de 

medidas técnicas que tem como finalidade assegurar o exercício regular das funções estatais”. 

(KELSEN, 1928, p. 109). 

Conforme a lógica kelseniana, em sua Teoria Pura do Direito, uma Constituição 

positivada não pode satisfazer a necessidade de legitimação e de fundamentação de um 

ordenamento jurídico, uma vez que, conforme esta teoria, “[...] o primeiro ato constituinte, o 

mais elevado da produção jurídica” teria que ser a “[...] execução da norma fundamental 
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hipotética” (KELSEN, 1962b, p. 66). 

Kelsen (1962a) parte do pressuposto de que, na busca pela validade, uma norma 

inferior se remete a uma superior, e assim sucessivamente. Mas afirma, contudo, que este 

movimento não pode continuar infinitamente, mas que, também, não pode terminar numa 

norma positivada – uma vez que esta, por sua vez, demandaria sua validade de outra norma 

superior. Não poderia, igualmente, buscar validade em algo que não pertença ao mundo 

normativo, como, por exemplo, a manifestação da vontade popular, pois, se isto ocorresse, o 

objeto da ciência do direito seria outro que não a norma.  

Neste sentido, conforme afirma Carlos Cóssio (1940, p. 9): “[...] Não se pode sustentar 

que a Constituição positiva vale porque o povo assim o quer; isto interessa à existência da 

Constituição, mas não à sua validade. A vontade popular é um fato e um fato não é nunca por 

si só o que vale; nada deve ser simplesmente porque é”. Conclui-se, então, que na teoria 

kelseniana a jurisdição constitucional é simplesmente um elemento técnico para assegurar a 

regularidade das funções estatais e não para fazer valer a vontade popular em face do poder 

dos governantes. 

Após esta breve apresentação de algumas das mais importantes teorias clássicas que 

explicam a jurisdição constitucional, pode-se verificar que o que há de comum entre estas três 

contribuições teóricas é que, a partir delas, a jurisdição constitucional encontra-se num mundo 

desconectado de sua fonte popular: o Estado forte hamiltoniano, o Estado ultra representativo 

de Sieyès e a Constituição jurídico-lógica kelseniana.  

Nos três casos, uma vez fundada a nova ordem constitucional, ela adquire vida própria 

e rompe o vínculo com sua matriz popular. Nesse sentido, argumenta Sanchéz, 1998, p. 361): 

Nos três autores, a jurisdição constitucional acaba isolada e envolvida na realidade 

do poder, para o primeiro, no império da representação, para o segundo e em 

necessidades lógicas e técnicas para o terceiro. Tal jurisdição fecha política, 

sociológica e tecnicamente o círculo do Estado, sua regularidade. 

Além das explicações denominadas “clássicas”, a doutrina especializada também 

apresenta outras justificações para a jurisdição constitucional, que podem ser agrupadas em 

dois grupos diferenciados. Um grupo que se caracteriza pelo seu conteúdo “exorbitante” ao 

mundo jurídico, no sentido de apresentar fundamentos mais políticos e ideológicos do que 

jurídicos. O outro grupo caracteriza-se pelas explicações juridicamente “plausíveis”, cujos 

fundamentos têm escopo em teorias jurídicas e filosóficas contemporâneas. É o que será 

apresentado na seção a seguir. (SANCHÉZ, 1998, p. 367). 
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4.5 Explicações “exorbitantes” sobre o controle de constitucionalidade 

 

 

Do primeiro agrupamento relativo às justificativas chamadas “exorbitantes”  

destacam-se, novamente, três teorias: a teoria da jurisdição constitucional como terceira 

Câmara; a teoria da jurisdição constitucional como órgão constituinte secundário; e a teoria da 

jurisdição constitucional como fundamentalmente antidemocrática. 

A primeira teoria – muito difundida no início do século XX entre os críticos da 

Suprema Corte Norte-americana, e também de tribunais constitucionais europeus – 

denominada “[...] teoria da jurisdição constitucional como terceira Câmara”  apresenta a 

jurisdição constitucional como uma casa legislativa. Dirige-se, em tom de reproche, à criação 

legislativa do judiciário, já que não possuiria legitimidade democrática para tal, bem como ao 

poder de revogação pelos Tribunais Constitucionais de leis democraticamente produzidas pelo 

poder legislativo. “[...] Para os juristas ingleses a Suprema Corte dos Estados Unidos é de fato 

uma terceira Câmara superior às outras duas, uma vez que possui poder de veto absoluto 

sobre as leis aprovadas por elas”, (SCHWARTZ, 1955 p. 140). 

A expressão “terceira Câmara” surgiu no século XX, como uma referência pejorativa à 

judicial review. No entanto, atualmente, devido aos problemas por que passa a democracia 

representativa, especialmente em relação à inércia do legislador e em virtude da expansão dos 

poderes da jurisdição constitucional, esta expressão passou ao domínio do mundo político, 

tendo um forte apelo comunicativo tanto entre os detratores da jurisdição constitucional, 

quanto àqueles que desprestigiam os poderes eleitos. 

A segunda teoria pertencente ao grupo de explicações exorbitantes é a que se refere à 

jurisdição constitucional como órgão constituinte secundário. A expressão que apresenta o 

juiz constitucional como um constituinte secundário foi primeiramente empregada pelo 

doutrinador francês Michel Troper (2001), expoente da teoria realista da interpretação 

constitucional.  

Segundo este doutrinador, “toda interpretação é criação”, ou seja, é um ato de vontade 

em virtude do qual o intérprete recria o texto. Então, no caso da interpretação realizada por 

um Tribunal Constitucional, sendo seus integrantes os intérpretes supremos da Constituição e 

sendo sua interpretação a “autêntica” em razão de que este “poder de interpretar lhes foi 

conferido” pela própria Constituição, não há dúvidas que “[...] a interpretação que realizam se 

incorpora ao ordenamento jurídico qualquer que seja o sentido que tenha”. Além disso, “[...] 
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não sendo suas decisões suscetíveis de anulação, devem ser estes considerados como 

participantes do poder constituinte”, como um constituinte secundário (constituent 

secondaire). (TROPER, 2001, p. 301). 

A crítica a esta teoria tem sido fundamentada na sua incompatibilidade com o 

princípio democrático, já Tribunal Constitucional não poderia ser considerado um “[...] 

delegado do poder constituinte, condição esta que lhe garantiria atuar como poder 

constituinte, em seu próprio nome, para seguir realizando um trabalho constituinte”. (REYES, 

1988, p. 37-38).  

Portanto, em se levando a sério os fundamentos do Estado Democrático de Direito, é 

cediço que não se pode atribuir poder constituinte a um órgão constituído. Pois, “[...] se, como 

na realidade ocorre que as jurisdições constitucionais criam Constituição, não se pode tratar, 

em nenhum caso, da Constituição formal, obra exclusiva do poder constituinte soberano, mas 

sim de outra coisa, de normas materialmente constitucionais, Direito Constitucional 

jurisprudencial”. (SANCHÉZ, 1998, p. 366). 

Por fim, entre as explicações não convencionais escolhidas para serem apresentadas 

nesta pesquisa, a derradeira é a que se refere à jurisdição constitucional como sendo um 

paradoxo e como fundamentalmente antidemocrática. 

Destaca-se, então, a posição de Manuel Aragón Reyes, que aponta uma contradição 

aparente entre a missão dos juizes constitucionais e a democracia. Nas palavras do autor: 

O paradoxo do juiz constitucional - dizem - é um caso particular do paradoxo geral 

do juiz em uma sociedade democrática. Este paradoxo é específico sobre a 

necessidade de revisão judicial de leis feitas pelos legisladores que se presume 

expressam a vontade do povo, ou pelo menos da maioria. Se o juiz normal nunca é 

completamente comprometido com a democracia na sua interpretação da lei sempre 

corre o risco de separação da vontade do legislador, o juiz constitucional é obrigado 

a adotar, ou pelo menos, “implementar”  algumas posições antimajoritarias, por 

exemplo, quando deve proteger os direitos fundamentais das pessoas contra lesões a 

esses direitos decorrentes da vontade da maioria parlamentar. (REYES, 1988, p. 37-

38). 

Também, nos Estados Unidos da América, a corrente doutrinária chamada de Critical 

Legal Studies Movement
32

, defende a tese de que a interpretação judicial das leis é 

essencialmente e fundamentalmente antidemocrática, “[...] em razão da subjetividade inerente 

à interpretação das leis pelos juízes e a influência da política que vicia as decisões dos 

                                                 
32 

O Critical Legal Studies Movement, que tem entre seus mais proeminentes adeptos o brasileiro 
Roberto Mangabeira Unger, é um movimento do pensamento jurídico que aplica métodos 
semelhantes aos da teoria crítica (da Escola de Frankfurt) à lei. As abreviaturas “CLS”  e “Crit” são 
por vezes usadas para se referir ao movimento e a seus seguidores. “[...] A essência da teoria dos 
estudos jurídicos críticos é que ela nega ao direito e às decisões judiciais qualquer caráter especial 
que os separe das decisões políticas”. (KELLY, 2010, p. 571). 
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mesmos”. (UNGER, 1983, p. 561). 

Pode-se criticar estes posicionamentos sob o argumento de que no Estado 

Democrático de Direito – que é o modelo atualmente utilizado nas democracias ocidentais –, a 

Constituição submete aos seus mandamentos tanto os legisladores quanto os juizes. Portanto, 

não extrapola o poder democrático o juiz quando conforma a legislação à ordem 

constitucional, pelo contrário, este o faz porque assim determina esta mesma ordem. 

 

 

4.6 Explicações “[...] plausíveis”[...]  sobre o controle de constitucionalidade 

 

 

Ao que se refere às explicações que se reputam mais juridicamente aceitáveis, e aqui 

referidas como “plausíveis”, também neste caso, são apresentadas três teorias consideradas 

merecedoras de destaque na doutrina pesquisada. As três teorias em relevo são: 1) a 

explicação realista do jurista italiano Vezio Crisafulli, que apresenta a jurisdição 

constitucional como “[...] uma alteração necessária ao esquema democrático-parlamentar” ; 2) 

a explicação dinâmica que vincula a jurisdição constitucional a um novo paradigma 

democrático: o paradigma da democracia contínua; e, por fim, 3) a explicação contextual, que 

vê a expansão e melhoria das jurisdições constitucionais como o resultado da força dos 

contextos, especialmente o social.  

 A explicação de Vezio Crisafulli confronta as teorias tradicionais sobre a jurisdição 

constitucional, pois, desenvolve seu raciocínio no sentido de afirmar que não há legitimidade 

democrática plena fundada em nenhum dos modelos tradicionais de jurisdição constitucional. 

O jurista italiano contesta as teorias que apresentam a jurisdição constitucional como um 

elemento perturbador do sistema político baseado na forma de representação democrática 

parlamentar. (CRISAFULLI, 1978 apud SANCHÉZ, 1998). 

Afirma, portanto, que o Tribunal Constitucional é,  

Um órgão que não encontra fundamento explícito no princípio democrático, mesmo 

que seja o árbitro da constitucionalidade das leis e regulador supremo do equilíbrio 

de um sistema fortemente caracterizado, em seu conjunto, por ser democrático. [...] 

Na realidade, se observarmos as coisas serenamente, a justiça constitucional não 

representa uma antinomia, mas sim uma alteração do esquema democrático-

parlamentar, contudo, uma alteração colocada intencionalmente pelo constituinte em 

função de um plano político, mediante o qual se expressa em seu mais alto nível o 

componente garantista do regime democrático constitucionalmente adotado. 

(CRISAFULLI, 1984 apud SANCHÉZ, 1998 p. 367). 
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Na visão de Crisafulli trata-se, portanto, “[...] de uma contradição não somente 

inevitável, mas imanente à Constituição liberal democrática”. (SANCHÉZ, 1998 p. 415). 

Ainda segundo o jurista italiano: 

É preciso reconhecer que a falta de legitimidade democrática de nossa Corte 

Constitucional, assim como de todos os órgãos similares em outros ordenamentos, é 

inevitável e em alguma medida necessária, a fim de assegurar a efetiva separação, ou 

estranheza, entre o controlador e o controlado. Pois, se as Assembleias Legislativas 

e os Tribunais Constitucionais emanassem igualmente da investidura popular, e mais 

ainda, se o segundo emanasse direta e exclusivamente desta, se alcançaria, 

certamente, um elevado grau de homogeneidade política, mas ao mesmo tempo se 

produziria um continuum entre ambos os poderes ao custo do enfraquecimento do 

controle, que acabaria por assemelhar-se a um autocontrole (CRISAFULLI, 1984 

apud SANCHÉZ, 1998 p. 367). 

Portanto, a partir da tese de Crisafulli, pode-se concluir que não se deve perseguir a 

legitimidade democrática num sentido estrito, puro ou tradicional, para a jurisdição 

constitucional, pois esta é incompatível com sua natureza jurisdicional, com sua função de 

controle e, também, com seu papel contramajoritário.  

Outra explicação plausível para a jurisdição constitucional foi elaborada na França por 

Dominique Rousseau que se referia à jurisdição constitucional como uma “[...] democracia 

contínua” (démocratie continue). O modelo parte do pressuposto da existência de tres novas 

formas de representação da opinião dos cidadãos na seara jurídico-política: as pesquisas de 

opinião; os meios de comunicação e a mídia em geral; e a forma constitucional, que se dá 

mediante os Tribunais Constitucionais. Sobre estas “novas”  formas de representação assim se 

manifesta o autor: 

A democracia contínua pode ser definida como algo além da representação, 

enquanto transforma e amplia o espaço para participação popular, inventando vias 

singulares, permitindo à opinião realizar um trabalho político: o controle contínuo e 

efetivo da ação dos governantes, fora dos momentos eleitorais representando a 

redução da independência daqueles, característica da democracia representativa, 

obrigando-lhes política e juridicamente a considerar de maneira permanente a 

vontade da opinião que essas formas expressam. A democracia contínua é uma 

democracia de deliberação. A deliberação sai do espaço parlamentar e se estende ao 

conjunto do campo social participando na enunciação da norma, cuja produção se 

converteu em um trabalho complexo em que intervêm numerosos “[...] empresários 

legislativos”. A qualidade ou o sentido da vontade geral se encontra, portanto 

transformado, tornando-se mais uma estrutura aberta que uma decisão aritmética 

acabada. O papel desempenhado pelo juiz constitucional nesta transformação do 

conceito de vontade geral é particularmente notável. A vontade geral tende a 

converter-se à soma da vontade majoritária mais a vontades das minorias, ou mais 

exatamente de algumas de suas proposições (ROUSSEAU, 1995, apud SANCHÉS, 

1998, p. 369).  

Trata-se da mudança do paradigma da vontade da maioria para o da vontade geral, que 

se expressa por representantes, sendo o juiz constitucional um deles. “[...] A lei deve ser a 
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expressão da vontade geral, mas esta não é a do momento eleitoral, mas a do momento da sua 

aplicação [...] as leis devem ser, então, conforme a vontade geral atual, e é por esta razão que 

os juizes constitucionais ajudam a expressá-la por meio da jurisprudência” . (TROPER, 2001, 

p. 351). 

Dominique Rousseu reforça esta posição ao afirmar que o paradigma de produção 

normativa da separação clara e quase absoluta entre as funções do Estado está superado. 

Atualmente, tal paradigma é “[...] concorrencial e deliberativo em tudo”, constituindo-se, “[...] 

portanto, uma sinalização para além da democracia representativa em que o tribunal 

constitucional é um agente privilegiado”. (ROUSSEAU, 1995, apud SANCHÉZ, 1998, p. 

369).  

Os defensores desta tese concluem que a legitimidade da justiça constitucional, nos 

tempos atuais pode ser verificada na sua importância para o sistema democrático, pois, 

segundo José Acosta Sanchéz, quando a jurisdição constitucional atua, ela enriquece a 

democracia. Conclui o autor: 

Com a defesa dos direitos dos indivíduos e das minorias, abre novos canais de 

participação individuais e setoriais, potencia o pluralismo e a concorrências nos 

processos públicos, representa de uma nova maneira a opinião pública, aperfeiçoa a 

formação da vontade geral, que já não é a simples vontade da maioria parlamentar, e 

amplia o campo da deliberação no processo de produção das normas, ultrapassando 

assim os limites impostos pela democracia representativa. (SANCHÉZ, 1998, p. 

369). 

Esta teoria, tanto quanto a denominada “[...] teoria da explicação contextual”  – da 

qual se tratará a seguir –, será novamente citada nesta pesquisa, uma vez que, no 

entendimento do pesquisador, possui elementos fundamentais para a conclusão deste trabalho 

os quais se referem a um novo modelo de democracia. 

Por fim, tem-se entre as teorias denominadas “plausíveis” a explicação sobre o 

controle de constitucionalidade judicial chamada de “contextual”. Esta informa que as 

jurisdições constitucionais não escapam da realidade social e têm, de fato, atendido com suas 

decisões às verdadeiras necessidades do povo. Isto se dá porque as jurisdições constitucionais, 

conforme mostra a prática, tem se vinculado cada vez mais em suas decisões a um alto grau 

de justiça material, o que permite verificar, também, a influência do contexto sócio-político 

no poder criador do juiz constitucional. 

Não se trata, contudo, de ceder à opinião pública, muitas vezes expoente de uma 

maioria ativa e até raivosa, mas, “[...] se trata da pressão de processos de mudança 

importantes, mutações de uma determinada sociedade, inclusive de condições 
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supranacionais”, às quais os juízes não estão e nem devem estar imunes. (SANCHÉZ, 1998, 

p. 372). 

 

 

4.7 Síntese dos elementos que explicam e justificam a criação normativa judicial  

 

 

Para concluir esta seção, fez-se uma síntese de outros argumentos importantes de 

autores diversos, que fundamentam a criação de Direito Constitucional pelas jurisdições 

constitucionais. Da obra de Luis Roberto Barroso (2012, p. 80-81), destaca-se: 

1) O acolhimento generalizado da jurisdição constitucional representa uma 

ampliação da atuação do Judiciário, correspondente à busca de um novo equilíbrio 

por força da expansão das funções dos outros dois Poderes no âmbito do Estado 

moderno;  

2) A jurisdição constitucional é um instrumento valioso na superação do déficit de 

legitimidade dos órgãos políticos eletivos, cuja composição e atuação são muitas 

vezes desvirtuadas por fatores como o abuso do poder econômico, o uso da máquina 

administrativa, a manipulação dos meios de comunicação, os grupos de interesse e 

pressão, além do sombrio culto pós-moderno à imagem sem conteúdo;  

3) Juízes e tribunais constitucionais são insubstituíveis na tutela e efetivação dos 

direitos fundamentais, núcleo sobre o qual se assenta o ideal substantivo de 

democracia;  

4) A jurisdição constitucional deve assegurar o exercício e desenvolvimento dos 

procedimentos democráticos, mantendo desobstruídos os canais de comunicação, as 

possibilidades de alternância no poder e a participação adequada das minorias no 

processo decisório.  

Konrad Hesse leciona: 

1) A realidade de que “[toda decisão é criadora”  e as decisões dos juízes 

constitucionais têm, certamente um caráter criador” , ainda que sem perder por isso 

“o caráter de interpretação”  (HESSE, 1998, p. 61);  

2) O caráter inevitavelmente aberto de toda Constituição, em especial o catálogo 

referente aos direitos fundamentais. “[...] Na medida em que organização e 

concretização coincidem, o legislador organizador de direitos fundamentais está 

vinculado à Constituição e ele está sujeito ao controle do tribunal Constitucional”  

(HESSE, 1998, p. 248). 

Gilmar Ferreira Mendes e outros (2008, p. 95-96) descrevem a jurisdição 

constitucional nos seguintes termos:  

1) A interpretação criadora é uma atividade legítima, que o juiz desempenha – 

naturalmente – no curso do processo de aplicação do direito, e não um procedimento 

espúrio, que deva ser coibido porque, supostamente, estaria situado à margem da lei;  

2) Toda compreensão se dá a partir da pré-compreensão do intérprete, que funciona 

como condição de possibilidade para o surgimento e desenvolvimento da 

compreensão;  
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3) A compreensão de qualquer preceito jurídico depende da pré-compreensão do 

intérprete sobre a coisa ou o referente fundamental que chamamos Direito e que o 

legislador procura nos comunicar através dos enunciados normativos;  

4) Toda norma só vigora na interpretação que lhe atribui o aplicador legitimado a 

dizer o direito;  

5) Legislador não é autor material da lei, por virtude de cuja autoridade ela foi 

promulgada, mas aquele por cuja autoridade ela continua em vigor;  

6) O silêncio desse legislador ideal, que pode desautorizar qualquer interpretação, 

mas se abstém de fazê-lo, confere legitimidade à compreensão que atribuem às 

normas os juízes e tribunais; A vontade do legislador não é um ato voluntário, 

completamente produzido no momento em que se dá origem à lei, mas uma energia 

que a regenera de modo contínuo, como se estivesse a (re)produzi-la numa gestação 

infinita (RADBRUCH, 1961, p. 275);  

7) Interpretação jurídica não consiste em pensar de novo o que já foi pensado, mas 

em saber pensar até ao fim aquilo que já começou a ser pensado por outrem 

(RADBRUCH, 1961, p. 274);  

8) Esse fim, entretanto, não existe de fato, porque toda norma, como objeto cultural, 

está sempre aberta a novas interpretações (GADAMER, 1983, p. 71);  

9) O sentido jurídico, sendo externo às normas, em certa medida, embora não possa 

contrariar de todo o seu enunciado, exige criatividade do intérprete para se revelar 

completamente;  

10) Sem o trabalho de mediação e concretização, que se impõe ao intérprete-

aplicador, este não realiza o ideal de justiça, que consiste em dar a cada um o que é 

seu;  

11) À luz do conhecimento histórico, pode-se dizer que a experiência do 

absolutismo e a desconfiança nos magistrados do rei foram as causas determinantes 

da dogmatização ou do endurecimento do princípio da separação dos poderes;  

12) A consolidação do Estado de Direito, em cujo âmbito tem-se mostrado eficaz o 

sistema de freios e contrapesos, afigura-se como razão suficiente para que se 

aposente essa velha camisa-de-força.  

José Acosta Sanchéz (1998, p. 376-377) ainda expõe os seguintes argumentos: 

1) A indeterminação jurídica inerente aos princípios e valores constitucionais, 

enquanto normas de otimização e de conteúdo axiológico, alteram-se com a 

evolução da sociedade, assim como a necessidade de conciliá-los quando entram em 

conflito;  

2) A natureza singular de direitos não escritos próprios dos princípios da igualdade e 

da liberdade;  

3) A frequentemente grande imprecisão das disposições constitucionais, que 

submete seus tópicos à pesquisa “microscópica” do intérprete;  

4) A assimilação por parte dos próprios Tribunais Constitucionais de normas 

supraconstitucionais, suprapositivas, não escritas, implícitas nos textos, ou retiradas 

de valores dominantes na sociedade, ou de ordem internacional, concretamente do 

direito comunitário europeu e da Convenção Europeia de Direitos Humanos, assim 

como das jurisprudências de suas jurisdições;  

5) A irredutível subjetividade do juiz constitucional ao eleger entre os diversos 

significados que de uma disposição ou preceito constitucional se podem extrair e 

converter em norma mediante a interpretação, em cooperação com a tendência a 

abandonar-se à sua própria consciência na hora de decidir;  

6) A frequência com que não se realiza, na hora de construir o juiz constitucional a 

sua decisão, um juízo circunscrito ao ordenamento positivo, ao “[...] contexto 

normativo constitucional” , ou à “[...] opção constitucionalmente imperativa” , ou 

seja, uma única interpretação possível, e portanto legítima, da disposição 

constitucional que lhe serve de parâmetro e a frequência, pelo contrário, com que a 

diversidade de métodos de interpretação, de preceitos constitucionais abertos ou 

imprecisos, de princípios e de opções interpretativas, em suma, abrem ao juiz 

constitucional a possibilidade, ou lhe impõem a necessidade, de invadir o campo de 
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criação reservado pelo princípio democrático ao poder discricionário do legislador 

ou do constituinte;  

7) O número indefinido de métodos de interpretação constitucional existentes, sendo 

a criação dos mesmos a premissa maior e decisiva no processo de criação de normas 

constitucionais jurisprudenciais; o intercâmbio de métodos entre as jurisdições 

nacionais e entre as transnacionais;  

8) A força do contexto se expressa nos métodos de interpretação constitucional mais 

consolidados e atuais, a alguns dos quais podemos definir como métodos de 

interpretação contextual, entre eles, por excelência: o histórico – evolutivo, e 

sobretudo, o teleológico, talvez dominante, objetivamente fundado sobre a 

finalidade social da norma;  

9) O complexo de Smend 
33

, a propensão de toda instituição a incrementar seu poder 

dentro do sistema que integra, regra contundente na histórias das jurisdições 

constitucionais mais importantes, que leva a prescindir de todo self-restraint em 

contextos propícios à ampliação de seus poderes, como nos episódios do Conselho 

Constitucional Francês e do Tribunal Constitucional italiano;  

10) O papel da prática na formação do direito e sua pressão sobre o intérprete contra 

toda sujeição a critérios essenciais;  

11) A frequente suplementação que a jurisdição constitucional realiza em razão dos 

ineficazes procedimentos legislativos de reforma constitucional.  

Sanchéz apresenta, também, as ideias de Thierry Di Manno, Yann Aguila, Jacques 

Chevallier, Hugues Rabault, Jürgen Habermas, Jacques Meunier, Gustavo Zagrebelsky, aqui 

reproduzidas em razão da excelência de seus autores: 

 As técnicas de interpretação não se deixam limitar pelos textos normativos, a 

interpretação se rebela a toda tentativa de imposição de limites mediante textos 

normativos e, “[...] o juiz constitucional é, antes de tudo, um interprete nato”  

(MANNO, 1997). 

 “[...] A habilitação implícita dada pelo constituinte ao interprete da Constituição para 

adequar seu pensamento ao novo contexto social”  (AGUILA apud SANCHÉZ, 1998, 

p. 377), estando, além disso, na própria natureza da jurisdição atualizar a norma. 

 “[...] A relação de aderência que toda norma jurídica mantêm com a realidade”  

(CHEVALLIER, 2009, p. 377); “[...] a utilização, pelo intérprete da referência ao 

princípio da realidade pode parecer paradoxal, a vista da dicotomia epistemológica 

entre esse e voluntas 
34

, Sein e Sollen 
35

, auctoritas e veritas 
36

, que prevalece nas 

teorias voluntaristas do direito, apesar disso, o juiz faz da realidade um fundamento da 

interpretação”  (RABAULT apud SANCHÉZ, 1998, p. 377). 

                                                 
33

 Rudolf Smend, filósofo e constitucionalista alemão considerado por Paulo Bonavides (2008) um dos 
mais contundentes autores em assinalar a importância da mudança constitucional realizada fora dos 
processos formais explícitos e técnicos de reforma da Constituição. 
34

 Ser e vontade. 
35

 Ser e dever. 
36

 Autoridade e verdade. 
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 “[...] A condição do ato de interpretação como elemento de um diálogo social em que 

o juiz está investido de uma missão especial: ser mediador entre o texto e a realidade”  

(HABERMAS, 2003b, p. 377). 

 Essa “[...] espécie de necessidade, que parece estar na natureza das coisas, de dar vida 

ao texto constitucional”  (MEUNIER apud SANCHÉZ, 1998, p. 377), “[...] a noção de 

necessidade permite restringir ou estender o campo de aplicação de uma norma [...] as 

necessidade sociais expressam as aspirações e as axiologias de uma sociedade sujeita a 

transformações internas”  (RABAULT apud SANCHÉZ, 1998, p. 377). 

 “[...] A tarefa maior do juiz constitucional de unir todos os ramos do direito a um 

conjunto de princípios comuns que encontram naturalmente seu lugar na Constituição”  

(MANNO, 1997), princípios cuja construção essa tarefa impulsiona e que se 

concretiza mediante a interpretação constitucional se ampliando e frequentemente 

revelando outros princípios; nessa ordem se encaixa “[...] um controle de 

constitucionalidade defensor dos princípios fundamentais do direito”  (RABAULT, 

apud SANCHÉZ, 1998, p. 378). 

 O fato de que “[...] a interpretação não depende da vontade do autor da norma, pela 

simples razão de que também essa vontade deve ser interpretada” (ZAGREBELSKY 

apud SANCHÉZ, 1998, p. 378). 
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5 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL E SEU 

DESENVOLVIMENTO NO DIREITO ITALIANO E FRANCÊS 

 

 

5.1 A nova jurisdição constitucional brasileira 

 

 

Foi somente com a primeira Constituição republicana que o controle de 

constitucionalidade foi introduzido no mundo jurídico brasileiro. O instrumento de 1891 

previu as competências do Supremo Tribunal Federal (art. 59, III, § 1º, “b” )
37

 e dos Juízes 

Federais (art. 60, “b” )
38

 para decidir sobre as causas que envolvessem questões 

constitucionais. 

Segundo Luís Roberto Barroso (2012, p. 85), na Constituição de 1891, “[...] o modelo 

adotado foi o americano, sendo a fiscalização exercida de modo incidental e difuso. Com 

alterações de pequena monta, a fórmula permaneceu substancialmente a mesma ao longo de 

toda a República, chegando à Constituição de 1988”. 

A aprovação da Constituição de 1988 marcou simultaneamente fim e início de 

diferentes eras políticas no país, deixa-se para traz uma longa história de autoritarismo 

político, abuso econômico e exclusão social e dá-se início a um novo momento caracterizado 

pela garantia de participação política, inclusão econômica e pela busca institucional da 

dignidade humana.  

Batizada a nova Carta de “Constituição cidadã” , resulta de décadas de lutas, debates e 

envolvimento de toda a sociedade para a construção de um modelo que se pretende 

democrático, plural, igualitário e desenvolvimentista. 

No âmbito do controle de constitucionalidade, a nova Constituição trouxe a ampliação 

do rol de legitimados para a arguição de inconstitucionalidade da lei, em sede de controle 

abstrato, o que significou o fim do monopólio da iniciativa por um grupo restrito e distante da 

sociedade. 

Além disso, a Constituição instituiu outros mecanismos de controle para reprimir, por 

                                                 
37

 Art 59 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: III - rever os processos, findos, nos termos do art. 
81. § 1º - Das sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, haverá recurso para o 
Supremo Tribunal Federal: b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos Governos dos 
Estados em face da Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar 
válidos esses atos, ou essas leis impugnadas. 
38 

Art 60 - Compete aos Juízes ou Tribunais Federais, processar e julgar: a) as causas em que 
alguma das partes fundar a ação, ou a defesa, em disposição da Constituição federal; 
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exemplo, as eventuais omissões normativas dos legisladores que não cumprem os 

mandamentos constitucionais e deixam de produzir normas ou outros atos, conforme o texto 

magno determina. Para tanto, criou o Mandado de Injunção (para o caso concreto) e a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (para o controle abstrato). 

Além destes citados instrumentos, a EC n. 3, de 17 de março de 1993, incrementou o 

rol das ferramentas de controle, ao adicionar a Ação Declaratória de Constitucionalidade, que 

tem a função de provocar uma declaração do Supremo Tribunal Federal, no sentido de 

reafirmar a constitucionalidade de uma determinada lei (ou outro ato normativo) e, 

consequentemente, a sua validade e eficácia erga omnes. 

Ainda no rol dos instrumentos processuais que garantem à cidadania promover o 

controle de constitucionalidade existe o instituto relativo à Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF), que somente veio a ser regulamentado com a edição da Lei n. 

9.882, de 3 de dezembro de 1999. 

Por fim, no campo do controle abstrato de constitucionalidade, em 1999, foi editada a 

Lei n. 9.868, de 10 de novembro, disciplinando o processo e o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) perante o 

Supremo Tribunal Federal, de modo a regulamentar diversos aspectos processuais e 

procedimentais para viabilizar sua utilização. 

O que se deve destacar, na recente história do controle de constitucionalidade no 

Brasil, é o surgimento de um novo sentimento entre os cidadãos em relação à Constituição. 

Fenômeno que Luís Roberto Barroso chamou de “sentimento constitucional” . Nas palavras 

do jurista: 

O surgimento de um sentimento constitucional no País é algo que merece ser 

celebrado. Trata-se de um sentimento ainda tímido, mas real e sincero, de maior 

respeito e até um certo carinho pela Lei Maior, a despeito da volubilidade de seu 

texto. É um grande progresso. Superamos a crônica indiferença que, historicamente, 

se manteve em relação à Constituição. E para os que sabem, é a indiferença, não o 

ódio, o contrário do amor. (BARROSO, 1998 p. 25). 

No Brasil, os caminhos para a jurisdição constitucional foram pavimentados pela ação 

dos constituintes que, ao instituírem uma nova ordem constitucional, o fizeram com a 

previsão de instrumentos eficazes que lhe garantissem a supremacia. Situação notadamente 

diferente daquela vivida por outros países, nos quais foi necessário um processo mais 

complexo, colorido por disputas políticas e ideológicas, em que o desbravamento dos 

caminhos do controle judicial de constitucionalidade não se deu no seio de uma Assembleia 

Nacional Constituinte, como fora o caso brasileiro.  
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A seguir expõem-se os casos paradigmáticos da criação e da ampliação do controle 

judicial de constitucionalidade ocorridos na Itália e na França. Ambos nascidos de 

movimentos internos às respectivas Cortes Constitucionais, mediante corajosa produção 

jurisprudencial, que acabaram por colocar este instituto no mais elevado patamar das 

organizações republicanas. 

 

 

5.2 As sentenças manipulativas da Corte Constitucional italiana 

 

 

Nesta pesquisa são abordados os modelos italiano e espanhol, que foram objeto de 

extenso estudo na obra Formación de La Constituición Y Jurisdicción Constitucional, do 

jurista peninsular José Acosta Sánchez (1998). O autor abordou a questão da legitimidade das 

decisões dos Tribunais Constitucionais de ambos os países e a assunção, de maneira explícita 

ou tácita, de funções de criação de direito pelo poder judiciário. Buscou ainda estabelecer um 

novo paradigma na teoria da separação dos poderes e, consequentemente, identificar a 

transição do Estado Democrático de Direito Liberal para o Estado Democrático de Direito 

Constitucional. 

José Acosta Sánchez, na citada obra, faz um estudo sobre as diferentes qualidades das 

decisões do Tribunal Constitucional italiano – denominadas de “sentenças”  –, classificando-

as em “[...] sentenças de tipo simples e sentenças de tipo complexas” . (SANCHÉZ, 1998, p. 

284). Quando promulga sentenças de tipo simples, a Corte Constitucional italiana atua 

anulando a legislação considerada inconstitucional, cumprindo um papel de legislador 

negativo, num sentido kelseniano. Já quando emite decisões complexas, o Tribunal 

Constitucional atua num sentido positivo, ou seja, cria direito. 

As sentenças simples, figura jurídica estabelecida no artigo 136.1 da Constituição 

italiana, tratam especialmente do controle de constitucionalidade das leis e dividem-se em 

dois tipos: sentenças de acolhimento – que recebem o pedido e declaram a 

inconstitucionalidade alegada – e as sentenças de rejeição – que não acolhem o pedido de 

declaração de inconstitucionalidade. 

No caso desta pesquisa, interessa fundamentalmente o estudo das chamadas “[...] 

sentenças complexas”. Tais sentenças surgiram no mundo jurídico italiano em momento 

imediatamente ulterior à criação do próprio Tribunal. A própria jurisprudência italiana 

introduziu, ao lado das sentenças de acolhimento e das sentenças de rejeição, um terceiro tipo 
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de sentença: a sentença complexa. 

Este processo de construção jurisprudencial culmina com a promulgação da sentença 

n. 8 de 1956, quando aquele tribunal concluiu que poderia adotar um modelo interpretativo 

que adequasse o conteúdo de uma norma à Constituição, sem que fosse necessário declarar a 

nulidade da mesma. Tal decisão marcou o surgimento da chamada “[...] sentença 

interpretativa de rejeição”. Dessa forma, declarava-se a inconstitucionalidade da norma 

atacada, sugerindo que fosse adaptada pelo legislador à nova interpretação jurisprudencial.  

Entretanto, por seu caráter não vinculativo, logo surgiram os questionamentos acerca 

da eficácia de tais decisões, pois, “[...] o Tribunal se deu conta, desde o princípio, de que suas 

interpretações corretivas não estavam em condições de se impor por sua própria força” 

(CRISAFULLI, 1978 apud SANCHÉZ, 1998, p. 286, tradução livre). Dessa forma, 

desenvolveu-se uma nova técnica de interpretação, indicando a interpretação diferente 

daquela feita pelo Tribunal Constitucional seria declarada inconstitucional e, portanto, nula. 

Isto significou que a criatividade interpretativa do Tribunal Constitucional ganha um novo 

modelo de decisão denominada de “sentença interpretativa de admissão” . 

Com a adoção destes modelos de decisão, ainda nos anos setenta do século passado, o 

controle de constitucionalidade na Itália inaugura uma era de “[...] grande complexidade e de 

criatividade crescente”. (SANCHÉZ, 1998, p. 287). Consequentemente, como ensina 

Crisafulli: 

[...] cada vez com maior frequência, o Tribunal Constitucional formulará suas 

sentenças de anulação parcial servindo-se de uma técnica de legislador, indicando na 

forma de emendas os efeitos da lei consideradas contrários à Constituição. O 

Tribunal se conduz, não somente a declarar contrárias à Constituição algumas 

linhas, proposições, ou palavras do texto, mas chega a declarar eficaz uma norma 

quês e encontrava privada de eficácia, mesmo não constando no texto legislativo. 

Isto foi seguido por um número crescente de dispositivos que cada vez mais 

pareceram criadores de um novo direito. [...] o Tribunal anula disposições não 

escritas, que deduz de disposições legislativas examinadas ou de sua conexão com 

outras. (CRISAFULLI, 1978 apud SANCHÉZ, 1998, p. 287, tradução livre). 

Contudo, o autor francês Thierry Di Manno (1997), não atribui a criação das técnicas 

interpretativas pela Corte Constitucional italiana a uma militância política da magistratura 

italiana, com vistas a transformar aquele Estado numa república judicante, ou qualquer outra 

pretensão desta natureza. Para o autor, tal fenômeno se deu devido a circunstâncias externas, 

de cunho prático, que levaram aquela corte a procurar alternativas aos ineficientes 

instrumentos decisórios colocados à sua disposição pela Constituição Italiana, quais sejam: as 

sentenças de acolhimento e de rejeição.  

Sobre o assunto, assim se pronuncia Di Manno: 
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Como a natureza, o juiz constitucional tem horror ao vazio. Seu horror vacui se 

traduz na vontade de provocar o big bang dos valores constitucionais e de facilitar 

sua penetração em todos os ramos do direito evitando, na medida do possível, criar 

simultaneamente buracos negros no ordenamento jurídico. Atitude tão razoável o 

conduziu a criar instrumentos decisórios de natureza tal que permita conciliar as 

exigências de eficácia do controle de constitucionalidade com as exigências que 

demanda a certeza do direito Sobre a base de certos fenômenos específicos, se pode 

constatar que tal preocupação se encontra especialmente reforçada no Tribunal 

Constitucional italiano, ocorrendo naqueles juízes com maior intensidade que em 

juízes de outras jurisdições constitucionais. Assim, Vezio Crisafulli tem insistido 

muito firmemente no fato de que as sentenças interpretativas nasceram de uma 

exigência prática, e não de abstratas elucubrações teóricas, a saber “[...] a exigência, 

precisamente, de evitar que das decisões do Tribunal Constitucional derivem uns 

vazios no ordenamento jurídico”. Assim, corresponde ao juiz constitucional elaborar 

para suas decisões algumas técnicas que lhe permitam assegurar eficazmente o 

controle de constitucionalidade da lei sem comprometer por isso a seguridade 

jurídica. O Tribunal Constitucional italiano compreendeu esta realidade 

imediatamente liberando-se da mera alternativa das sentenças de acolhimento e de 

rejeição. (MANNO, 1997, p. 74-76, tradução livre). 

A necessidade de preservação da segurança jurídica leva o juiz constitucional a agir 

em face dos vazios jurídicos criados utilizando a alternativa de aplicar sentenças de 

acolhimento ou de rejeição. Entretanto, outras causas influenciaram decisivamente para a 

atitude criadora da corte constitucional italiana. Entre estas causas, por guardar grande 

semelhança com a realidade brasileira, destacam-se a peculiar organização e o funcionamento 

do poder legislativo. 

Di Manno (1997, p. 79) alerta para a “inércia endêmica do legislador” , não 

respondendo às sentenças de anulação promulgadas pelo Tribunal Constitucional, causando o 

tão temido vazio jurídico. Diante disto, institucionaliza-se a prática das sentenças 

interpretativas. As sentenças interpretativas, segundo Crisafulli, evitam a anulação de 

disposições legislativas e tornam-se assim, cada vez mais, “[...] imperiosas à medida que se 

comprova a escassa diligência do legislador para cobrir os vazios deixados pelas sentenças de 

anulação pura e simples”  (CRISAFULLI, 1978 apud SANCHÉZ, 1998, p. 289). 

Em defesa da ação da Corte Constitucional italiana Di Manno explica que “[...] o 

recurso ao método das sentenças interpretativas é, na realidade, uma necessidade” , pois, 

segundo o autor, não se poderiam restringir as decisões da Corte Constitucional a uma 

alternativa de aceitação ou de rejeição da lei, o que seria fechar os olhos para a importância do 

controle de constitucionalidade, que demanda flexibilidade sendo este “[...] um ato 

eminentemente político” . (MANNO, 1997, p. 126). 

Contudo, o problema maior das sentenças interpretativas não são as suas causas ou 

suas fontes de inspiração, mas, sobretudo, a questão de sua legitimidade e sua fundamentação, 

que, no caso específico da Itália, guarda estrita relação com o grande número de decisões 
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emanadas da Corte Constitucional e com as variações criadas pela jurisprudência daquela 

corte ao longo dos anos. 

Para melhor entender a evolução da utilização das sentenças interpretativas e sua 

importância no sistema de controle de constitucionalidade italiano, bem como a questão da 

criação do direito e a sua legitimidade, são apresentadas, mesmo que de forma simplificada, 

os tipos de sentenças interpretativas que foram sendo criadas ao longo do tempo mediante a 

ação dos juízes constitucionais italianos: 

a) Sentenças interpretativas restritivas: atuam diretamente sobre o conteúdo da lei 

restringindo seu alcance. Este tipo de sentença permite ao magistrado da corte 

constitucional extirpar da lei as disposições que considera constitucionalmente 

inadequada. Esta técnica pode levar a tal depuração do texto legal que o mesmo torna-

se uma norma “[...] desvitalizada, reduzida a uma concha vazia, aparentemente 

aplicável, mas, na realidade, ineficaz” . (MANNO, 1997, p. 131). 

b) Sentenças interpretativas construtivas ou manipulativas: inversamente às sentenças 

restritivas, esta técnica de interpretação e de decisão tem a finalidade de acrescer 

conteúdo à disposição legal em apreciação mediante uma extensão de seu alcance. 

Esta, por sua vez, se subdivide em outros três grupos de sentenças: a sentença aditiva, 

que amplia literalmente o texto legal; a sentença substitutiva, com a qual se alcança o 

ponto máximo do exercício de interpretação pela Corte Constitucional italiana, uma 

vez que por meio desta técnica há uma completa alteração do sentido da lei; por fim, 

existe a subcategoria formada pelas sentenças de delegação nas quais o Tribunal após 

declarar a inconstitucionalidade de uma lei, indica os princípios que haverão de estar 

contidos noutra lei que reze sobre o mesmo assunto. 

c) Sentenças interpretativas diretivas: contem diretrizes dirigidas às autoridades 

aplicadoras da lei indicando-as os princípios, e abalizando sua aplicação à luz da 

Constituição. 

 

Importante destacar que alguns doutrinadores italianos, mantendo uma postura crítica 

em relação a tais instrumentos de decisão, atribuem-lhes diversas nominações tais como “[...] 

sentenças integrativas, sentenças normativas, sentenças criativas” , sendo a terminologia mais 

utilizada a de “sentenças de manipulação” . (SANCHÉZ, 1998, p. 293). A variedade de 

indicações terminológicas indica a assunção de posições valorativas destes juristas em face da 

jurisdição constitucional, promovendo o debate sobre sua legitimidade. 
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Compartindo a opinião sobre a existência de uma posição crítica à jurisdição 

constitucional por parte da doutrina europeia, o texto final da VII Conferência de Tribunais 

Constitucionais Europeus, realizada em Lisboa em 1987, assim se pronuncia sobre a questão: 

Não há dúvida – se reconhece – de que nessas diversas definições existe uma 

vontade implícita de crítica ao Tribunal constitucional. A partir de diversos setores, 

especialmente no início destas experiências jurisprudenciais, tem sido ressaltado o 

caráter anormal das sentenças que manipulam a norma. E se há sustentado que o 

Tribunal, mediante tais decisões, havia ido além de suas atribuições que são 

conferidas no artigo 136 da Constituição: os juízes constitucionais se arrogaram, sob 

a cobertura de declarações de inconstitucionalidade, uma verdadeira função 

legislativa. Mais ainda, haviam assumido a posição de um super legislador, devido o 

efeito erga omnes de suas sentenças. (INFORME, 1987, S.p. tradução livre). 

Entre os diversos argumentos contrários à atuação criativa da Corte Constitucional 

italiana, estão aqueles referentes a um impedimento existente na própria Constituição, já que 

esta não teria dado poderes ao Tribunal para ampliar o alcance de atuação das normas, mas, 

tão somente para reduzi-lo. O que se propunha era que “[...] mais que atuar como um órgão de 

aperfeiçoamento legislativo, o Tribunal constitucional deveria limitar-se a declarar a 

inconstitucionalidade da lei” , ou que, no máximo, as sentenças manipulativas deveriam 

alcançar apenas as partes envolvidas e não ter efeito sobre todos os cidadãos italianos. 

(SILVESTRE, 1984 apud SANCHÉZ, 1998, p. 294). 

Em uma posição intermediária, situam-se aqueles que relativizam os efeitos das 

sentenças manipulativas, e põem no plano crítico da racionalidade o propalado poder criador 

do Tribunal Constitucional, sob o argumento que “[...] o caráter construtivo das sentenças que 

manipulam a norma é mais aparente que real, ao menos na maioria dos casos”. 

(CRISAFULLI, 1984 apud SANCHÉZ, 1998, p. 407-408).  

Em conformidade com o citado jurista italiano, o Tribunal Constitucional, 

diferentemente do legislador, não cria normas de maneira livre limitando-se, apenas, a 

completar as lacunas existentes, aplicando a norma ao caso concreto, e sempre tendo como 

guia, os princípios gerais e o próprio texto constitucional. De toda forma, ainda na opinião de 

Crisafulli, caso o Tribunal crie um direito novo, seria um direito vinculado, uma vez que “[...] 

o Tribunal Constitucional não inventa nada, senão estende, explicita e concretiza o que, 

inclusive em estado latente, já estava dentro do sistema normativo em vigor”. (CRISAFULLI, 

1984 apud SANCHÉZ, 1998, p. 407-408). 

No mesmo sentido manifesta-se Dworkin. Mediante uma translação de linguagem, 

ilustra seu pensamento a respeito da vinculação das decisões dos tribunais constitucionais ao 

sistema jurídico, afirmando que o juiz atuaria “[...] como o autor de uma novela inacabada, 
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cuja coerência deve respeitar, de tal maneira que a obra, quando acabada, pareça uma peça de 

um mesmo criador”. (DWORKIN, 2007, p. 136). Esta figura de linguagem permite 

compreender que o juiz deve interpretar a lei vinculando-a de modo essencial a todo o sistema 

normativo no qual se insere. 

A preocupação com a legitimidade das suas decisões interpretativas levou a Corte 

Constitucional italiana a um alinhamento com a doutrina de Crisafulli ao editar a Portaria n. 

241 de 1993, na qual informa ser condição sine qua non para sua legitimidade que: 

As decisões aditivas, como as invocadas pelos tribunais remetentes, são permitidas 

apenas quando a solução adequada não for o resultado de um poder discricionário, 

mas seguir necessariamente uma extensão lógica necessária e implícita da 

possibilidade de interpretação do ambiente regulatório em que a disposição 

impugnada está inserida. (ITÁLIA, 1993, tradução livre). 

Em que pese o exercício de autocontenção das Cortes Constitucionais – inclusive a 

italiana como demonstrado – e cientes de que “[...] a dinâmica da relação entre o juiz e o 

legislador é impregnada de uma tensão entre a aptidão do primeiro para empregar uma 

jurisprudência inventiva ou construtiva (Rechtsfortbildung)
39

 e as restrições que impõe a si 

mesmo (judicial self-restraint)”, é inegável o papel de legislador, mesmo que de maneira 

circunstancial e material, ao juiz constitucional italiano quando pronuncia suas sentenças 

aditivas e substitutivas que rejeitam, alteram, complementam, emendam, suprimem e 

substituem dispositivos de lei. (RIGAUX, 2000, p. 324). 

Considerando, portanto, a ampliação do papel político do judiciário italiano e sua 

função legislativa incidental, José Acosta Sanchéz (1998, p. 296-297) chega às seguintes 

conclusões: 

Todas as sentenças manipulativas, ainda aquelas que se considera que gozam de 

legitimidade com base na tese de Crisafulli e na própria doutrina da Corte 

Constitucional italiana, são criativas, criam direito. Com elas, de uma ou outra 

forma, com maior ou menor intensidade, o juiz constitucional substitui, 

complementa ou compensa ao legislador. 

 

A legitimidade do juiz constitucional como autor de sentenças construtivas ou “[...] 

manipulativas”  não se pode realizar satisfatoriamente apenas considerando o 

contexto normativo, mas, também tomando em consideração o contexto social e 

político, concretamente nas necessidades derivadas da evolução social e da vida 

política, que se impõem ao ordenamento jurídico do estado social e democrático. 

Como se viu, foi a partir da atividade jurisprudencial da Corte Constitucional italiana 

que transformou o instituto das sentenças simples, figura jurídica estabelecida no artigo 136.1 

da Constituição, em instrumento legítimo de controle de constitucionalidade e, em última 
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Formação jurídica (tradução livre). 
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instância, também de controle da atividade legislativa, no sentido de aperfeiçoar, completar e 

criar normas onde o legislador atuou de forma incompleta ou simplesmente não atuou. 

Na seção seguinte é demonstrada a evolução dos mecanismos de controle de 

constitucionalidade na França e a fundamentação da legitimidade das transformações que ali 

também se operaram. 

 

 

5.3 O bloco de constitucionalidade francês e a criação do Direito Constitucional 

Jurisprudencial 

 

 

Na França, apesar de o órgão encarregado do controle de constitucionalidade das leis 

somente ter sido constituído após as experiências da Suíça, da Alemanha Federal
40

 e da Itália, 

naquele país, esta instituição se deu de uma maneira dramática. 

Instituído pela Constituição da V República, de 4 de outubro de 1958, o Conselho 

Constitucional tem uma natureza peculiar, pois não se trata de um tribunal, nem se situa na 

organização e ou na estrutura do poder judiciário e dos tribunais administrativos. Não tem as 

atribuições e competências do Conselho de Estado nem da Corte de Cassação, que são órgãos 

de cúpula, respectivamente, das jurisdições administrativa e judicial. 

É a Constituição de 1958 que, pela primeira vez, institui na França um órgão de 

controle de constitucionalidade [...] A criação do Conselho Constitucional expressa 

a vontade de subordinar a lei, quer dizer, a decisão do parlamento, à norma superior 

ditada pela Constituição. O constituinte instaurava, assim, o que não era mais que a 

consequência da distinção finalmente feita entre a soberania nacional, valor supremo 

e o poder subordinado do Parlamento. (HAMON apud SANCHÉZ, 1998, p. 310). 

O Conselho Constitucional é composto por nove membros, nomeados para um 

mandato de nove anos, não permitida a recondução, os conselheiros são renovados de três em 

três anos, na sua terça parte. Dentre estes, três são nomeados pelo Presidente da República, 

três pelo Presidente da Assembleia Nacional (Câmara dos Deputados) e três pelo Presidente 

do Senado. “[...] Além destes nove membros, também compõem o Conselho Constitucional, 

os ex-Presidentes da República, como membros vitalícios de pleno direito” . (JÚNIOR, 2010). 

Verifica-se, portanto, que a composição do Conselho tem um forte componente político, 
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 Henry Kissinger (1999) alerta que, à época, em razão dos acordos entre os antigos Aliados da II 
Guerra Mundial cerrados em Yalta em 1945, a Alemanha tornou-se uma nação dividida em dois 
Estados, a República Federal da Alemanha (Alemanha Ocidental sob a influência norte-americana) e 
a República Democrática Alemã (Alemanha Oriental membro do bloco socialista). 
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demonstrando de maneira inata o caráter de legitimidade democrática de seus membros, 

mesmo que de forma reflexa. 

Portanto, no ano de 1958 termina o período denominado de “constitucionalismo sem 

Constituição” , que vai de 1871 até 1958, e abrange as III e IV repúblicas. É uma mudança de 

paradigma na história constitucional francesa, que institui um órgão para garantir o respeito à 

Constituição e, em especial, aos direitos e liberdades nela assegurados. 

A Constituição de 1958, despojando o parlamento de sua soberania, reduzindo a 

onipotência da lei, criava condições políticas para um controle de 

constitucionalidade. Além disto, o organizava [...] mas com uma timidez que 

testemunhava o prestígio conservado pelo dogma tradicional (a supremacia da lei) e 

plantava uma dúvida sobre a eficácia do sistema. (RIVERO, 1987, p. 11). 

Em razão da tradição e da reverência à lei na sociedade francesa até meados de 1965, o 

próprio Conselho “[...] interpreta bastante restritivamente sua competência, considerando-a 

estritamente delimitada pela Constituição. Somente a partir deste ano, certas decisões refletem 

um espírito diferente” . (LUCHAIRE, 1980, p. 20).  

Entretanto, ainda antes de 1965, o Conselho Constitucional já havia decidido expandir 

o conceito de Constituição, pois, desde o início de seu funcionamento o juiz constitucional 

incluiu várias leis orgânicas no âmbito do direito constitucional e as confrontou com a 

legislação ordinária “[...] dando assim um sentido ampliado à noção de Constituição” . Desta 

forma, mesmo que de maneira acanhada, o Conselho assume o papel de criador de Direito 

Constitucional material. (PHILIP; FAVOREU, 1990, p. 248). 

Esta situação de retraimento criativo do Conselho se altera repentinamente e de uma 

maneira extraordinária, a partir de eventos políticos que se sucedem na República Francesa, 

culminando com a decisão de 16 de julho de 1971, que promoveu um “[...] brusco inchaço do 

bloco de constitucionalidade”. (PHILIP; FAVOREU, 1990, p. 248).  

De uma única vez, o Conselho Constitucional incorporou à Constituição de 1958 a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. O Preâmbulo da Constituição de 

1946, que continha uma declaração de direitos econômicos e sociais, e os princípios 

fundamentais reconhecidos pelas leis da república anteriores a 1946, engloba a declaração de 

direitos. Como se poderia esperar, as reações a tal atitude foram as mais diversas incluindo 

acusações de “golpe de Estado”  por parte dos membros do Conselho. (WERNER, 1993, p. 

121). 

Rompe-se, então, definitivamente, a tradição do direito público francês segundo a qual 

a lei desempenhava um papel central para se afirmar que a jurisprudência é fonte de Direito e, 
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principalmente, de Direito Constitucional. Nas palavras de Jean Rivero: 

Durante décadas, o positivismo se rebelou contra esta afirmação, de que a 

jurisprudência é fonte de direito. Não podia haver outras fontes de direito, se 

afirmava, que as que estão constitucionalmente determinadas e não havendo 

outorgado a Constituição ao juiz poder para criar direito, o juiz não pode cria-lo. No 

entanto, o juiz constitucional demonstra que está evoluindo. Na realidade, cria 

direito, e o exemplo mais impactante se dá na França com essa extraordinária 

revolução operada com a decisão do Conselho constitucional de 16 de julho de 

1971. Em um único golpe, a Declaração de 1789, o Preâmbulo de 1946 e os 

princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República foram integrados à 

Constituição francesa, apesar de que o constituinte de 1958 não havia querido assim! 

A Constituição francesa dobrou seu tamanho apenas pela vontade do conselho 

constitucional. (RIVERO, 1987, p. 182). 

A partir deste momento, já não basta apenas conhecer o direito contido no texto da 

Constituição de 1958, agora é preciso conhecer a jurisprudência do Conselho Constitucional 

para operar o Direito Constitucional francês. Na realidade, apresenta-se uma nova concepção 

de Constituição, cujas fronteiras foram alargadas e cujas possibilidades demonstram-se 

imensamente ampliadas pelo chamado “bloco de constitucionalidade” . 

Esta decisão histórica impressiona por sua simplicidade e firmeza, pois, em breves 

considerações declara, não conforme a Constituição e principalmente a seu preâmbulo “[...] as 

disposições do artigo 3 da lei submetida a exame” , a qual pretendia reformar outra lei de 

1901, que tratava do direito à associação e pretendia estabelecer um controle governamental 

prévio ao exercício do mesmo. (PHILIP; FAVOREU, 1990, p. 251).  

Desta forma, teve início a ampliação do Direito Constitucional francês: a integração à 

Constituição de 1958 de seu preâmbulo, elevando-o à categoria de norma constitucional, com 

o mesmo valor jurídico do restante do texto, que foi a base para a recusa, por inconformidade 

constitucional, da nova lei sobre o direito à associação proposta pelo governo. “[...] A 

equiparação normativa entre o Preâmbulo e a Constituição havia sido negada pelas últimas 

interpretações do Conselho de Estado” 
 41

. A doutrina, na sua maioria, considerava que esta 

incorporação feria a vontade do constituinte. (PHILIP; FAVOREU, 1990, p. 246). 

Dado o primeiro passo, os demais se seguiram numa sequência lógica, pois, o 

preâmbulo da Constituição de 1958 remete ao da Constituição de 1946
42

. Portanto, o 
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 Atualmente, no sistema do contencioso francês, o Conselho de Estado é o órgão máximo da 
jurisdição especial. Ele é o destino das apelações das decisões dos Tribunais Administrativos e, 
como instância de cassação, controla a legalidade das decisões de três órgãos: Tribunal de Contas, 
Conselho Superior da Educação Nacional e Corte de Disciplina Orçamentária. (MAFRA FILHO, 
2012). 
42

 “Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux 
principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée 
et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la 
Charte de l'environnement de 2004” . (FRANÇA, 1958). Tradução livre: O povo francês proclama 
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Conselho converte em texto constitucional vigente a Declaração de Direitos de 1789 e os 

conteúdos restantes do primeiro preâmbulo, o rol de direitos sociais e econômicos e “[...] os 

princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da república” . (GODECHOT, 1970, p. 424). 

Entre estes princípios, está o referente ao direito de associação, consagrado na lei de 1901, e 

que foi aplicado na decisão de 1971, para declarar inconstitucional a lei proposta pelo governo 

que pretendia impor controles ao exercício do citado direito. Foi, portanto, a defesa de um 

princípio fundamental – a liberdade de associação – que deu início ao processo de 

transformação do Direito Constitucional francês. 

Os estudiosos do assunto na França afirmam que a atitude do Conselho Constitucional 

seguiu os passos de outros Tribunais de jurisdição ordinária, que há muito agiam no sentido 

de complementar criativamente as lacunas deixadas pela legislação. “[...] O Tribunal de 

Cassação, por exemplo, partindo de alguns artigos muito genéricos do Código Civil, construiu 

entre os séculos XIX e XX toda a teoria da responsabilidade civil” . (COSTA, 1998, p. 81). 

O próprio Conselho de Estado serviu de fonte de inspiração para o Conselho 

Constitucional, pois aquele “[...] vinha protegendo as liberdades, desde os anos quarenta, 

utilizando-se da teoria dos princípios gerais do direito que lhe permitia, particularmente, 

interpretar os atos administrativos contrários àqueles princípios, se não contra legem, ao 

menos praeter legem” . (COSTA, 1998, p. 81). 

Seguindo, então, os demais órgãos de cúpula da jurisdição ordinária francesa, a 

decisão do Conselho Constitucional foi um claro exemplo de “[...] modificação tácita da 

Constituição, levada a cabo mediante uma interpretação de texto totalmente distinta da 

intenção dos constituintes”. (PIZZUROSSO, 1989 p. 8). 

Considerando a forma com que se deu a incorporação constitucional, sua dimensão e 

suas implicações, o fenômeno ocorrido tratou-se, sem sombra de dúvidas, de uma criação de 

Direito Constitucional, de forma não prevista na própria Constituição, que fora determinada 

por uma série de fatores de ordem política e social, comparável à transformação ocorrida, de 

maneira menos traumática e ao longo de quase duzentos anos, com a expansão do judicial 

review norte americano e de outras ocorridas na Suíça, Itália e Alemanha. 

A decisão é considerada até os dias atuais como um acontecimento “[...] quase 

revolucionário” , pois marca o início de uma metamorfose no Direito Constitucional francês 

que será consolidada com a reforma constitucional de 1974. Desta forma, “[...] se aquela 

                                                                                                                                                         
solenemente o seu apego aos direitos humanos e os princípios da soberania nacional como foram 
definidos pela Declaração de 1789, confirmada e complementada pelo Preâmbulo da Constituição de 

1946 e os direitos e deveres definidos na Carta Ambiental em 2004. 
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decisão realiza uma considerável extensão dos poderes do Conselho, a mesma não tomará sua 

verdadeira dimensão até a lei constitucional de 29 de outubro de 1974, que permite a sessenta 

deputados ou a sessenta senadores instar o controle de constitucionalidade das leis”. 

(LUCHAIRE, 1991, p. 77). 

Outra observação dos autores que se debruçaram sobre o tema, foi a ocorrência do já 

citado “complexo de Smend”
43

, segundo o qual “[...] o primeiro dever de todo órgão 

constitucional é o de defender sua posição no sistema”. (SANCHÉZ, 1998, p. 313). Nessa 

linha, verificou-se uma motivação institucional do Conselho, impulsionada pela ambição de 

seus próprios membros, que “[...] havendo exercido responsabilidades no governo, no 

Parlamento ou na alta administração, não estavam predispostos ao papel pouco gratificante de 

árbitros raramente solicitados”, uma vez que, por força do artigo 62 da Constituição, somente 

se pronunciavam quando instados pelo Presidente da República, Primeiro Ministro, Presidente 

do Senado e Presidente da Câmara. (LUCHAIRE, 1991, p. 84). 

Combinado aos citados fatores de ordem política, existe um fator objetivo, de ordem 

sócio jurídica, que também foi essencial para a transformação da instância de controle 

constitucional nos Estados Unidos e nos demais países europeus que aderiram a tal modelo, 

qual seja, o reclame social pela expansão dos direitos fundamentais, cuja defesa efetiva 

ultrapassa os limites formais e positivados das constituições.  

Foi a defesa de um direito fundamental, como já se disse, que desencadeou os 

acontecimentos de 1971. Assim, na França, como no início do século XIX nos Estados 

Unidos, um órgão criado para conformar os outros ramos do governo a um direito supremo, é 

acionado e se expande através de uma conjuntura política específica. 

A partir de então, a importância do Conselho Constitucional só fez aumentar, pois, já 

na reforma constitucional de 1974, como acima referido, o rol de legitimados para submeter 

uma lei ao Conselho Constitucional foi ampliado, garantindo que a oposição parlamentar 

tivesse garantido o direito de interpelar a constitucionalidade de uma lei no modo preventivo 

(mediante a representação de sessenta deputados ou sessenta senadores), o que teve como 

consequencia um “[...] notável desenvolvimento da jurisprudência daquele conselho e o 

aumento de seus poderes”. (PHILIP, 1984 p. 988). 

Outras reformas sobrevieram, como a de 1992, para a ratificação do tratado de 

Maastricht, que reforçou o papel jurisdicional do conselho mediante a alteração do artigo 54 

da Constituição, pelo qual se extendeu aos parlamentares (sessenta deputados ou senadores) o 
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 Vide nota 
31
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direito de provocar o Conselho para se manifestar sobre a compatibilidade de tratados 

internacionais com a Constituição francesa.  

Inicialmente, a Constituição Francesa de 1958 atribuiu ao Conselho Constitucional, 

apenas, o controle preventivo de constitucionalidade das leis. Isto significava que, uma vez 

aprovada e promulgada a lei, não era mais possível fiscalizá-la em face da Constituição. 

Assim, após a promulgação do ato legislativo, não havia mais espaço para o controle da 

constitucionalidade no Direito francês, o que só veio a modificar-se com a reforma 

constitucional ocorrida em 2008. 

A paradigmática reforma constitucional expandiu a competência do Conselho 

Constitucional introduzindo o controle repressivo de constitucionalidade das leis, sempre que 

for arguida a inconstitucionalidade da mesma, seja na via judicial ou na via administrativa, 

mediante a suscitação da questão prioritária de constitucionalidade (QPC). 

Se, com suporte no texto original não era possível impugnar a constitucionalidade de 

uma lei que já havia entrado em vigor, após a reforma, qualquer pessoa, na condição de parte 

em um processo judicial ou administrativo, pode alegar, no processo em que figura, que uma 

disposição legislativa viola os direitos e liberdades garantidos pela Constituição. Na 

ocorrência da utilização deste procedimento processual a questão será submetida, pelas cortes 

superiores (Conselho de Estado nos casos de contencioso administrativo e Tribunal de 

Cassação, nas questões de jurisdição ordinária) ao Conselho Constitucional para que seja 

decidida. 

Como se viu, por obra da jurisdição constitucional francesa, os cidadãos daquele país 

estão diante de “uma Constituição em movimento permanente”  (WERNER, 1993, p. 130) a 

qual é cada vez mais jurisprudencial e cada vez menos obra escrita pelo legislador. Com 

efeito, desde 1971 “[...] o Conselho constitucional, usando de seu poder de interpretação, 

recria incessantemente a Constituição”  (ROUSSEAU, 1990 p. 16). Ainda nas palavras de 

Dominique Rousseau 

A Constituição francesa se converte assim em um espaço vivente, um ato aberto a 

criação contínua de direitos e liberdades. Cada ano, ou quase isso, o Conselho 

atribui valor constitucional a um novo direito ou a uma nova liberdade, gerando uma 

constitucionalização contínua de direitos e liberdades clássicas e de direitos 

econômicos e sociais, assim como uma ampliação do princípio constitucional mais 

solicitado, o da igualdade. (ROUSSEAU, 1998, p. 319). 

Um exemplo desta nova postura foi a consagração de um novo princípio 

constitucional, o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, quando em 1994 a 

corte efetuou o controle de constitucionalidade das chamadas leis de bioética e houve por bem 
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incluí-lo no rol de princípios constitucionais. 

Não se encontrando escrito nem na declaração de 1789, nem no Preâmbulo de 1946, 

nem na Constituição de 1958, nem incluso na Convenção europeia de Direitos dos 

homens, o princípio de salvaguarda da dignidade da pessoa foi criado, quer dizer, 

trazido pelos juízes constitucionais. Se, a criação jurisprudencial de princípios 

constitucionais, que faz da carta de direitos e liberdades uma obra inacabada e 

aberta, não é nenhuma novidade, ao contrário, o modo de criação neste caso 

representa sem dúvida um salto qualitativo no trabalho de interpretação até agora 

realizado pelo Conselho. (ROUSSEAU, 1998, p. 319). 

Note-se que na França, diferentemente do que ocorreu na Itália, as críticas quanto à 

legitimidade da atuação do Conselho Constitucional foram menos intensas, o que pode ser 

atribuído ao fato sua composição ocorrer, mesmo que reflexamente, de forma democrática, 

uma vez que as indicações partem de representantes eleitos diretamente pelo povo. 
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6 O CONTROLE CIDADÃO DA CONSTITUCIONALIDADE E A LEGITIMIDADE 

DEMOCRÁTICA DO CONTROLE DE CONSITUCIONALIDADE NA PÓS-

MODERNIDADE 

 

 

Nesta pesquisa foi possível conhecer, mais detalhadamente, o fenômeno sócio-

histórico ao qual se convencionou chamar de pós-modernidade. Suas principais características 

foram expostas já no segundo capítulo da pesquisa, devendo-se, contudo, ressaltar que a 

qualidade mais marcante deste momento é a mudança de valores e de comportamentos 

individuais e sociais.  

Esta mudança de valores na pós-modernidade – especialmente aqueles ligados à 

liberdade individual eudemonista, na qual os indivíduos procuram a felicidade nos seus 

próprios estilos de vida, não se contentando mais em participar de maneiras estandardizadas 

da vida social – gerou um paradoxo, pois, ao exigir a garantia à sua própria liberdade os 

indivíduos, ou as coletividades humanas, demandam cada vez mais respostas da Democracia 

– e de seus procedimentos de participação –, do Direito – e de sua força normativa e do 

Judiciário – com sua atuação garantidora – ou seja, quanto maior o anseio por liberdade maior 

a necessidade de regulação e maior a necessidade de instâncias que garantam sua efetividade. 

Segundo Boaventura de Souza Santos: 

[...] a regulação jurídica da vida social alimenta-se de si própria (uma regulação 

dando sempre origem a outra) ao mesmo tempo que o cidadão, esmagado por um 

conhecimento jurídico especializado e hermético e pela sobrejuridificação da sua 

vida, é levado a dispensar o bom senso ou o senso comum com que a burguesia no 

século XVIII demonstrou à aristocracia que também sabia pensar. (SANTOS, 2010 

p. 91) 

Tais mudanças refletiram e alteraram irreversivelmente as características do direito: 

reflexividade, incitação, eficiência e juridicização são os novos atributos do direito na pós-

modernidade.  

Além disto, os fundamentos de legitimidade do Direito também foram alterados. A 

legitimidade formal-positivista, mesmo que advinda de processos eleitorais democráticos, deu 

lugar à legitimidade fulcrada no déficit social de direitos fundamentais, ou seja, a demanda 

popular por justiça social e liberdade individual torna a eficácia do direito a nova fonte de sua 

legitimidade
44

, neste momento pós-moderno. Novamente utilizam-se as palavras de Eduardo 
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Sobre o tema assim se manifesta Paulo Bonavides: “[...] Com efeito, o Estado de Direito é o Estado 
de Justiça. Não é meramente sistema de leis, porque as leis, segundo doutíssima lição de Juarez 
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Bittar: 

O sistema jurídico não serve à única meta de se autolegitimar. Seu fulcro está para 

além de suas próprias muralhas, pois não se trata de um sistema que viva e se 

alimente em seu próprio hermetismo. Sua função está em projetar eficazmente além 

muros, para provocar intervenções pontuais e cirúrgicas sobre as necessidades de um 

povo em um determinado contexto, com determinados valores, dentro de seus 

anseios e perspectivas. A justiça se faz na sociedade, e não na letra fria e inerte dos 

textos jurídicos. É a violência simbólica que leva o sistema à fuga de suas condições 

naturais, ao não-cumprimento de sua meta primordial, tornando-o incapaz de atingir 

seus próprios fins. Sua capa de coerência, retidão, certeza, limpidez, segurança, 

ordem, objetividade, harmonia, clareza, igualdade formal, racionalidade não pode 

ser somente um revestimento externo para aglomerar desrazões sistêmicas, pois 

nada adianta um ordenamento eivado de lastro ideológico de sustentação e incapaz 

de responder à mais elementar necessidade do cidadão comum ao qual se destina. 

(BITTAR, 2009, p. 212-213, grifos do original). 

E continua o autor afirmando que a existência de duas dimensões do direito, a do 

normativo (dever ser) e a do social (ser) tem consequências desastrosas para a sociedade, 

verdadeiramente nocivas, pois: 

[...] acaba por originar o descontrole, a desordem, abrindo espaço para o descrédito, 

o surgimento de poderes paralelos, forças antagônicas, apelos à justiça privada, 

gerando mesmo uma crise, não só de eficácia, mas também de legitimidade do 

próprio sistema jurídico, pelo descompasso com a realidade social e com as 

demandas sócio humanas mais vitais. (BITTAR, 2009, p. 213-214). 

A reclamada efetivação dos direitos fundamentais é, portanto, a nova fundamentação 

do Direito na pós-modernidade o que, sem sombra de dúvidas, tem impacto na teoria da 

legitimidade da decisão judicial.  

Diante disto, é necessário traçar um roteiro da conexão entre esta nova fundamentação 

do direito e a aqui pretendida teoria da legitimidade da decisão judicial. Para tanto, nas linhas 

que se seguem, tentar-se-á demonstrar que, a partir deste novo momento pós-moderno, 

equipara-se o direito fundamental de acesso ao judiciário – jurisdição, devido processo legal, 

etc. – ao direito fundamental ao voto e à participação política.  

Esta equiparação garante à atuação do Poder Judiciário o mesmo viés democrático que 

os demais poderes constitucionalmente constituídos, afastando qualquer inferência contrária. 

Para tanto, passa-se, a seguir, ao apontamento da estrutura da democracia contemporânea e de 

seus principais elementos. 

A Democracia contemporânea – constitucional – possui várias e importantes 

                                                                                                                                                         
Freitas, podem ser injustas. Podem ser por igual severas demais, draconianas, tirânicas, cruéis. Leis 
que não libertam mas oprimem, como nas ditaduras. O arbítrio pode corromper e degradar o Estado 
das Leis e das Constituições, mas nunca o Estado justo, feito precisamente do respeito à lei e à 
Constituição, à legalidade e à constitucionalidade. O Direito é justo porque é legítimo; só a lei pode 
ser injusta porque nem sempre é legítima”. (BONAVIDES, 2008). 
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características que a distinguem dos modelos históricos. Entre estas – e para os fins desta 

pesquisa – duas merecerão destaque; aquela que se refere ao seu nexo com a soberania 

popular e a outra que a vincula com a efetividade dos direitos fundamentais. Assim, é 

importante aclarar os sentidos destas expressões.  

Sobre a soberania popular pode-se afirmar que a expressão possui dois significados: 

um significado literal, que se refere tão somente à sua titularidade, ou seja, que ela pertence ao 

povo e somente ao povo; que reside no povo e somente no povo. Nas palavras de Rousseau: 

A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser alienada; 

consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade não se representa: ou é a 

mesma, ou é outra – não existe meio termo. Os deputados do povo não são, pois, 

nem podem ser os seus representantes; são simples comissários, e nada podem 

concluir definitivamente. Toda lei que o povo não tenha ratificado diretamente é 

nula, não é uma lei. (ROUSSEAU, 2006, p. 114). 

Também, da lição tomada acima, se pode extrair o outro significado atribuído à citada 

expressão: que o princípio da soberania popular equivale a uma garantia negativa em relação 

a outrem, quer dizer, ela é indelegável, ou seja, a soberania pertence ao povo inteiro, não a um 

representante delegado, ou a um soberano, a um grupo político, ou a uma parcela da 

sociedade, mesmo que majoritária, mas tão somente à totalidade do povo.
45

 

A outra característica da Democracia contemporânea é o seu vínculo com os direitos 

fundamentais constitucionalmente estabelecidos. Mais que isto, a Democracia contemporânea 

– organizada no modelo neoconstitucionalista
46

 – tem um compromisso com a efetividade dos 

direitos fundamentais.  

Mas direitos fundamentais que se podem verdadeiramente experimentar e usufruir. 

Não aquele tipo de direitos fundamentais referidos como valores utópicos, metas ou princípios 

abstratos, mas sim aqueles entendidos como “[...] normas, direitos iguais, habilitação dos 

homens e dos cidadãos, a uma participação ativa”. E que “[...] fundamentam juridicamente 

uma sociedade libertária, um Estado democrático”. (MÜLLER, 2010, p. 52). 

Num sistema verdadeiramente democrático, se exige que a maioria não tenha a 

                                                 
45 

Friedrich Müller em sua conhecida e interessante obra “Quem é o povo”  faz referência aos 
possíveis conceitos sobre o “povo” . O “povo ativo” que é formado pelos titulares de nacionalidade 
com direito a voto numa determinada comunidade política. O “povo como instância global de 
atribuição de legitimidade” (o povo legitimante) que, enquanto destinatário das decisões judiciais e 
dos atos administrativos prolatados, a partir de um direito produzido por seus representantes, torna 
estes legítimos, na medida em que aceita tais decisões e não se revolta contra elas. O “povo como 
ícone”  significa o ato de torná-lo um conceito irreal, uma entidade amorfa e abstrata, uma fantasia, 
um mito, até mesmo cria-lo mediante a colonização ou o extermínio (ato de justificar ações políticas e 
até antidemocráticas em nome do povo). Por fim, o “povo como destinatário de prestações 
civilizatórias do Estado”  ou titular de direitos fundamentais. (MÜLLER, 2010). 
46 

 Vide seção específica sobre o tema a partir da página 74 desta pesquisa. 
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capacidade de anular a possibilidade das minorias manifestarem-se e, até, se tornarem, 

eventualmente, maioria. Além disso, um sistema democrático demanda que ela – a maioria – 

permaneça vinculada (limitada) à soberania popular e aos poderes “[...] de todos que lhe dão 

forma e nos quais reside o valor democrático de todos os direitos fundamentais” . 

(FERRAJOLI, 2011, p. 15).  

Para Luigi Ferrajoli, os vínculos existentes entre a democracia e a soberania popular 

vão além das garantias formais e procedimentais, que asseguram a representação eleitoral 

mediante o sufrágio. Para o autor os vínculos existentes são de ordem substancial que se 

relacionam com o conteúdo do direito e das decisões políticas. 

Em resumo, como garantia da própria forma e do próprio método democrático e de 

seus múltiplos pressupostos, exigem-se umas características substancias como 

necessárias em toda definição teórica de democracia dotada de alcance empírico e de 

capacidade explicativa. A democracia constitucional se configura assim um 

paradigma complexo [...] junto à dimensão política ou formal, existe, também, uma 

dimensão que se tem chamado substancial, uma vez que se refere à substância das 

decisões: ou seja, aos limites (o que é proibido) e aos vínculos (o que é obrigatório) 

impostos aos poderes representativos como outros tantos princípios axiológicos da 

democracia. (FERRAJOLI, 2011, p. 15). 

Conforme afirma o jurista italiano não basta a constitucionalização formal dos direitos 

fundamentais, ou seja, não se pode limitar a ação do direito à incorporação de princípios 

axiológicos de justiça à lei maior conformando e modelando o paradigma da democracia 

constitucional. O expoente do “garantismo”  
47

 afirma que a constitucionalização dos direitos 

fundamentais “[...] permite reconhecer no plano fático, os perigos, as agressões, as opressões 

e as injustiças” , que justificam sua existência. (FERRAJOLI, 2011, p. 15). 

Os direitos fundamentais, completando o círculo, dão substância à vontade popular, a 

                                                 
47 

 Segundo a explicação de Sergio Cademartori a expressão garantismo tem várias acepções: numa 
delas designa um modelo normativo de Direito, próprio do Estado de Direito, entendido nos planos 
epistemológico, político e jurídico. A outra acepção da expressão garantismo designa uma teoria 
jurídica da validade, da efetividade e da vigência normativa. (CADEMARTORI, 2007). Nas palavras 
de Ferrajoli: “Em geral, se falará em garantismo para designar o conjunto de limites e vínculos 
impostos a todos os poderes – públicos e privados, políticos (ou da maioria) e econômicos (ou de 
mercado) no plano estatal ou internacional – diante dos seus tutelados, através de sua submissão à 
lei, e, de fato, aos direitos fundamentais nela estabelecidos, tanto as esferas privadas frente aos 
poderes públicos, como as esferas públicas frente aos poderes privados. Fala-se de diversos tipos de 
garantismo, segundo o tipo de direito para cuja proteção se predisponha ou prevejam as garantias 
como técnicas idôneas para assegurar sua efetiva tutela ou satisfação. De garantismo patrimonial, 
para designar o sistema de garantias destinado a tutelar a propriedade e os demais direitos 
patrimoniais; de garantismo liberal e, especificamente penal, para designar as técnicas de defesa dos 
direitos de liberdade pessoal, frente às intervenções arbitrárias de tipo policial ou judicial; de 
garantismo social; para designar o conjunto de garantias, em boa medida ainda ausentes e 
imperfeitas, dirigidas à satisfação dos direitos sociais, como o direito à saúde, à educação, ao 
trabalho e a outros semelhantes; de garantismo internacional, para designar as garantias adequadas 
para tutelar os direitos humanos estabelecidos nas declarações e convenções internacionais, 
atualmente quase inexistentes. (FERRAJOLI, 2010, p. 62, tradução livre).  
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qual somente se manifesta plenamente se existe um ambiente de ampla liberdade de 

expressão, que, para se realizar, demanda garantias aos direitos políticos, às liberdades 

liberais e aos direitos sociais. Neste sentido a expressão “a soberania pertence ao povo” 

significa que esta pertence ao conjunto dos cidadãos, de todas as pessoas das quais o povo se 

compõe. Na lição de Ferrajoli, a soberania:  

pertence a todos e a cada cidadão logo equivale à soma daqueles poderes e contra 

poderes – os direitos políticos, os direitos civis, os direitos de liberdade e os direitos 

sociais – que são os direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos. Estes 

direitos, por conseguinte, não só limitam o seu exercício concreto, mas são também 

sua substância democrática, dado que se referem ao povo em um sentido muito mais 

concreto e rico que aquele representado politicamente, é dizer, refere-se a cada um 

de seus membros em carne e osso. Por isso qualquer violação destes direitos é uma 

lesão não só às pessoas que são titulares dos mesmos, mas também à soberania 

popular. (FERRAJOLI, 2011, p. 14). 

A democracia contemporânea-constitucional, portanto, caracteriza-se pelos seus nexos 

com a soberania popular e com a efetividade dos direitos fundamentais, que deve ser 

alcançada e buscada incessantemente pela comunidade política. Note-se que a busca pelos 

direitos fundamentais é tarefa de toda a comunidade política, o Estado e a sociedade civil 

estão comprometidos com a realização, garantia e o respeito aos direitos fundamentais, haja 

vista as dimensões vertical e horizontal de sua incidência. 

A democracia tem uma extensão substancial, representada pelos direitos fundamentais, 

que deve ser alcançada. Este pesquisador acredita que no direito pós-moderno a dimensão do 

dever-ser apresenta-se numa nova configuração, esta, contemporaneamente, se transmuda, 

enrobustece, numa dimensão do dever-realmente-ser. 

Este dever-realmente-ser deverá se materializar com a implementação das políticas 

públicas – pela via da atuação do Poder Executivo na execução da lei – mediante a criação 

legislativa dos congressistas – sempre gizada pela normatividade constitucional –, mas, 

sobretudo neste momento pós-positivista, a dimensão do dever-realmente-ser está ao alcance 

imediato do cidadão mediante o direito fundamental republicano do acesso ao judiciário. 

Concorre, para tanto, que a tradicional separação de poderes do Estado cedeu lugar 

para um novo rearranjo de forças como já foi referenciado nesta pesquisa
48

. Nessa nova 

ordem, deixou de ser competência exclusiva dos Poderes Executivo e Legislativo a 

implementação dos direitos fundamentais, em que pese esta ainda ser a sua principal 

atribuição. 

                                                 
48 

 Vide texto da página 84 desta pesquisa com base na obra de Dominique Rousseau (Rousseau, 
1998 p. 298). 
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A democracia contemporânea-constitucional autoriza, também, outros agentes para a 

implementação dos direitos fundamentais, seja na esfera da sociedade civil (as organizações 

não governamentais, por exemplo), seja na esfera do Estado (Agências Reguladoras, Procons, 

Defensorias Públicas, Ministério Público, para citar apenas alguns). Entre estes novos agentes 

a jurisdição merece lugar de destaque, pois, mediante esta, se materializa a possibilidade do 

cidadão garantir, pela via judicial, o respeito ao seu direito – individual ou coletivo – 

fundamental. 

O cidadão utiliza-se de uma ferramenta constituída democraticamente, na esfera 

pública, nos moldes Habermasianos – a ação
49

 – e movimenta a função judicial para garantir 

um direito fundamental – muitas vezes individual – no controle de constitucionalidade dos 

atos e das leis. 

O cidadão impõe ao juiz a obrigação de manifestar-se sobre sua pretensão, sobre a sua 

própria interpretação do direito, esta imposição, que é um instrumento da democracia, é o 

puro e direto exercício da soberania popular. Não se pode negar, portanto, que este seja um 

instrumento democrático, pois possibilita que um único cidadão faça prevalecer um direito 

fundamental, em face do imenso poder do Estado, ou em face de outro membro da sociedade 

civil, possuidor de meios econômicos muito superiores aos seus. 

A legitimidade popular, portanto, não se verifica para o juiz nos mesmos moldes que 

para os políticos, ela não se mede na quantidade de votos recebidos, ou na adesão de 

militantes a uma causa patrocinada.  

Se se determinasse que o juiz fosse submetido ao mesmo tipo de crivo popular por que 

passam os políticos, tal decisão poderia desemborcar numa distorção que feriria de morte a 

própria democracia, pois, não se pode esquecer, que este exerce, como já foi dito neste 

trabalho, um papel contramajoritário e de controle político, não devendo estar atrelado a 

qualquer corrente partidária, ou ideologia militante, no seio político da comunidade. 

A legitimidade do juiz, e de sua decisão, tem raízes na própria Constituição quando 
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Na lição do processualista Rosemiro Pereira Leal: “Frequentemente, os autores aplicam o termo 
ação como se fosse direito de adentrar o juízo (uma espécie de facultas agendi, ora apoiada em lei 
processual, ora com raízes subjetivas sem respaldo legal). Também usam o termo ação como se 
fosse um jus agendi instituído pela lei positiva ou advindo de uma lei natural ou divinatória. Para nós, 
e é o que assinalamos neste livro, ação será sempre o mesmo que procedimento e o direito-de-ação 
será instituto de direito material constitucionalizado que enseja o exercício do direito de movimentar a 
jurisdição, seja de modo juridicamente adequado ou não, não se misturando ao direito de agir que, 
para nós e perante várias legislações processuais, inclusive a brasileira, significa o direito de estar no 
procedimento apurável após a instauração do procedimento pela existência e observância de 
pressupostos e condições que a lei estabelecer para a formação técnico-jurídica do Procedimento, o 
que a lei brasileira denomina impropriamente de Formação do Processo (Livro I, Título VI do CPC em 
vigor)”  (LEAL, 2005, p. 129, grifos do original). 
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esta atribui a estes agentes a prerrogativa de julgar. Contudo, não basta esta legitimidade 

formal, positivista nos moldes kantianos e weberianos, tão pouco se deve conceber que a 

legitimidade do juiz exista exclusivamente a partir do sistema autopoiético descrito por 

Luhmann, pois se considera haver elementos exteriores ao sistema jurídico que também lhe 

conferem legitimidade. Por fim, também não se deve esperar pela sociedade ideal utópica, 

descrita na teoria habermasiana, na qual toda a comunidade, desarmada de intensões práticas, 

encontraria o consenso em torno dos valores que deveriam ser garantidos a todos os seus 

membros.  

O juiz possui uma legitimidade popular pós-moderna, que se verifica na busca dos 

cidadãos pelos direitos fundamentais. A legitimidade do juiz surge no fato
50

 de milhões de 

pessoas procurarem o judiciário anualmente para possibilitar o exercício dos direitos da 

cidadania, conforme se pode verificar nas diversas estatísticas disponibilizadas pelas mais 

variadas Cortes de Justiça
51

. 

A título de exemplo, no Brasil, a demanda pela efetivação dos direitos fundamentais 

pode ser verificada pelo crescente número de demandas levadas ao Supremo Tribunal Federal. 

É possível constatar o fenômeno descrito mediante uma pesquisa nos números de decisões 

prolatadas naquela Corte Constitucional a partir de 1940 até o mês de abril de 2012. Os dados 

estão apresentados no Quadro 1: 

 

                                                 
50 

Fato: em geral, uma possibilidade objetiva de confirmação, constatação ou verificação, portanto 
também de descrição ou previsão objetiva no sentido de que todos podem adotá-la nas condições 
adequadas. “Portanto, no que se refere à sua validade, o Fato é independente de opiniões, 
prejulgamentos e mesmo de juízos e valorações que não sejam inerentes ao uso dos instrumentos 
capazes de confirma-lo. Assim, tem duas características fundamentais: a referência a um método 
apropriado de confirmação ou verificação; b) independência em relação a crenças subjetivas ou 
pessoais de quem emprega o método. Precisamente em vista dessas duas características, a 
capacidade de “olhar os fatos” , de “considerar os fatos”  ou de “aceitar os fatos”  hoje é considerada 
um dos requisitos fundamentais não só do cientista e do pesquisador em geral, mas de qualquer 
cidadão. (ABBAGNANO, 2007) 
51 

 A título de exemplo destacam-se estas duas notícias recentemente veiculadas no sítio eletrônico 
do Conselho Nacional de Justiça: “Justiça gaúcha supera 4 milhões de processos”  (Justiça), ou 
“Brasil tem mais de 150 mil processos referentes à violência contra mulher”  (Justiça). 
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Movimentação STF 2010 2011 2012* 

Proc. Autuados 71.670 64.018 18.163 

Proc. Distribuídos 41.014 38.109 9.836 

Julgamentos 103.869 97.380 24.483 

Acórdãos publicados 10.814 14.093 3.529 

Movimentação STF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Proc. Protocolados 105.307 110.771 160.453 87.186 83.667 95.212 127.535 119.324 100.781 84.369 

Proc. Distribuídos 90.839 89.574 87.313 109.965 69.171 79.577 116.216 112.938 66.873 42.729 

Julgamentos 86.138 109.692 83.097 107.867 101.690 103.700 110.284 159.522 130.747 121.316 

Acórdãos publicados 10.770 11.407 11.685 10.840 10.674 14.173 11.421 22.257 19.377 17.704 

Movimentação STF 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Proc. Protocolados 18.564 18.438 27.447 24.377 24.295 27.743 28.134 36.490 52.636 68.369 

Proc. Distribuídos 16.226 17.567 26.325 23.525 25.868 25.385 23.883 34.289 50.273 54.437 

Julgamentos 16.449 14.366 18.236 21.737 28.221 34.125 30.829 39.944 51.307 56.307 

Acórdãos publicados 1.067 1.514 2.482 4.538 7.800 19.507 9.811 14.661 13.954 16.117 

Movimentação STF 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Proc. Protocolados 9.555 12.494 13.648 14.668 16.386 18.206 22.514 20.430 21.328 14.721 

Proc. Distribuídos 9.308 12.853 13.846 14.528 15.964 17.935 21.015 18.788 18.674 6.622 

Julgamentos 9.007 13.371 15.117 15.260 17.780 17.798 22.158 20.122 16.313 17.432 

Acórdãos publicados 3.366 3.553 4.080 4.238 5.178 4.782 5.141 4.876 4.760 1.886 

Movimentação STF 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Proc. Protocolados 6.367 5.921 6.253 7.093 7.352 8.775 6.877 7.072 8.146 8.277 

Proc. Distribuídos 6.716 6.006 6.692 7.298 7.854 9.324 6.935 7.485 7.815 8.433 

Julgamentos 6.486 6.407 6.523 8.049 7.986 9.083 7.565 7.947 8.848 10.051 

Acórdãos publicados 3.328 3.491 3.926 4.340 4.459 3.913 3.377 3.741 3.755 3.554 

Movimentação STF 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Proc. Protocolados 6.504 6.751 7.705 8.216 8.960 8.456 7.378 7.614 8.612 8.023 

Proc. Distribuídos 5.946 6.682 7.628 8.737 8.526 13.929 7.489 7.634 8.778 10.309 

Julgamentos 5.747 6.886 7.436 6.881 7.849 6.241 9.175 7.879 9.899 9.954 

Acórdãos publicados 4.422 7.000 7.317 7.316 7.511 5.204 6.611 6.479 6.731 5.848 

Movimentação STF 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

Proc. Protocolados 3.091 3.305 3.956 4.903 4.710 5.015 6.556 6.597 7.114 6.470 

Proc. Distribuídos 2.938 3.041 3.572 4.623 4.317 4.686 6.379 6.126 7.816 7.440 

Julgamentos 3.371 2.917 4.197 4.464 3.933 4.146 4.940 6.174 7.302 8.360 

Acórdãos publicados 3.395 2.217 2.476 3.388 4.474 3.730 3.794 5.251 6.400 7.980 

Movimentação STF 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Proc. Protocolados 2.419 2.629 2.496 2.480 2.584 3.422 2.415 2.773 2.729 3.335 

Proc. Distribuídos 2.211 2.503 2.310 2.281 2.324 2.566 2.246 2.430 2.569 3.705 

Julgamentos 1.807 2.265 2.447 2.355 2.321 1.860 1.819 2.565 2.988 3.269 

Acórdãos publicados 1.469 2.105 2.238 2.111 2.001 1.801 1.251 1.992 2.079 2.758 

Quadro 1 – Movimento Processual nos anos de 1940 a 2012* 

Fonte: Extraído de Supremo Tribunal Federal (2012).  

Obs: Protocolados: A partir de 17/10/2009 os processos deixaram de ser protocolados e passaram a ser 

diretamente autuados. Os dados inseridos a partir dessa data são referentes a quantidade de processos autuados. 

Julgamentos: Engloba decisões monocráticas (despachos) e decisões colegiadas (acórdãos). 

 

No total foram 2.046.056 (dois milhões, quarenta e seis mil e cinquenta e seis) 

decisões ao longo destes 72 anos. 
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Importante destacar o aumento da demanda após o advento da Constituição Federal de 

1988, apresentados Figura 1: 

 

 
Figura 1 – Número de julgamentos no Supremo Tribunal Federal entre 1940 e 1988 e entre 1989 até 2012* 

Fonte: Extraído de Supremo Tribunal Federal (2012). 

*Atualizados até 30 de abril de 2012. 

 

Do total de julgados, 81,55% das decisões proferidas, ou seja, 1.668.738 (um milhão, 

seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e oito) ocorreram a partir de 1989, primeiro 

ano de vigência da nova Carta Constitucional (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Percentual de julgamentos no Supremo Tribunal Federal entre 1940 e 1988 e entre 1989 até 2012* 

Fonte: Extraído de Supremo Tribunal Federal (2012). 

*Atualizados até 30 de abril de 2012. 
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Nos primeiros 59 anos de apuração estatística, entre os anos de 1940 e 1988, o 

Supremo manifestou-se em 377.318 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e dezoito) ações, 

ou 18% do total das decisões. Já nos últimos 24 anos esta mesma Corte foi instada a 

manifestar-se 4,5 vezes mais, numa clara demonstração dos efeitos do sistema 

constitucionalista sobre a sociedade brasileira. 

A legitimidade do juiz, e de sua decisão, advém, portanto, da juridicização da vida 

civil. Quanto mais o povo procura o judiciário para garantir seus direitos fundamentais, mais 

legítimo este se torna e consequentemente seus agentes com suas decisões – sempre 

racionalmente e juridicamente fundamentadas e passíveis de auditagem. 

O que se passa é que numa sociedade constitucionalizada todos os seus membros estão 

aptos a interpretar o direito constitucional. Na lição de Peter Häberle: 

Propõe-se, pois, a seguinte tese: no processo de interpretação constitucional estão 

potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, 

todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elemento cerrado 

ou fixado com numerus clausus de intérpretes da Constituição. A interpretação 

constitucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade aberta. Todas as 

potências públicas, participantes materiais do processo social, estão nela envolvidas, 

sendo ela, a um só tempo, elemento resultante da sociedade aberta e um elemento 

formador ou constituinte dessa sociedade. Os critérios de interpretação 

constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade. 

(HÄBERLE, 2002, p. 13) 

Assim sendo, o cidadão comum, diante de um fato qualquer que considere relevante, 

faz a sua própria interpretação dos direitos fundamentais que eventualmente tenham sido 

feridos e, a partir desta interpretação autêntica, demanda a efetivação dos mesmos. Se não tem 

sua pretensão atendida, leva sua interpretação até ao juiz para que este decida, entre as 

interpretações apresentadas pelas partes, qual a mais adequada à constitucionalidade 

contemporânea. 

Tal situação pode ser verificada cotidianamente no exercício jurisdicional do controle 

difuso de constitucionalidade. Esta instância, acessível a qualquer do povo, é verdadeiramente 

o foro da democracia popular, no qual são suscitadas questões de constitucionalidade, que 

permite ao juiz de primeira instância afastar a aplicação de uma lei ou elidir um ato 

administrativo, para garantir a proteção ao direito fundamental da pessoa. Ocorre que “[...] o 

art. 5º, § 1º, da CF autoriza que os operadores do direito, mesmo à falta de comando 

legislativo, venham a concretizar os direitos fundamentais pela via interpretativa” . 

(MENDES et al., 2008 p. 252). 

O controle difuso aproxima a Jurisdição Constitucional e a sociedade. Disperso por 

todos os ramos do Judiciário, especialmente nas comarcas da Justiça Estadual 
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Ordinária, o controle difuso tem o condão de incrementar o exercício da cidadania, 

robustecendo a noção de democracia, especialmente em países como o Brasil, com 

uma história constitucional tão atribulada. Assim, não são somente os tribunais, 

normalmente distantes, situados nas capitais dos Estados ou da República, que têm 

atribuição exclusiva para a apreciação da constitucionalidade de leis e debates sobre 

a aplicação de leis e atos normativos. Além disso, qualquer indivíduo tem 

legitimidade para arguí-la desde que o faça no bojo de processo que discuta 

concretamente ameaça/violação de direito subjetivo, seja ele individual, heterogêneo 

ou homogêneo, coletivo ou difuso. (CRUZ, 2004, p. 345). 

Note-se, portanto, que o juiz cumpre o papel fundamentalmente democrático de filtrar 

o pedido de justiça formulado, confrontando e equilibrando a interpretação popular com o 

Direito Constitucional.  

Além disto, o procedimento decisório, cujos princípios e garantias estão elencados na 

Constituição, permite a participação das partes litigantes na elaboração do direito que emanará 

da decisão judicial. Este controle de constitucionalidade é o controle da cidadania, pois parte 

do cidadão comum na busca da justiça social, sendo que o juiz é apenas o operador desta 

ferramenta. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

As constantes e rápidas mudanças na sociedade, bem como o aumento da 

complexidade das relações humanas, trazem para o direito enormes desafios. O relevo dado 

aos direitos fundamentais na pós-modernidade altera o foco das soluções dos conflitos. O 

direito, antes baseado na lei escrita, agora leva em conta os valores – traduzidos em princípios 

– vigentes na sociedade, o que representa uma profunda alteração na sua interpretação e 

conseguinte aplicação. 

O direito regula a sociedade, mas também é um reflexo dela, pois, as mudanças na 

sociedade devem ser assimiladas pelo direito, que atualizado, interfere nessa mesma 

sociedade, formando o sistema do direito. No entanto, o procedimento legislativo é lento e, 

muitas vezes, traz valores que não mais se coadunam com a pós-modernidade. Nesse 

contexto, as contrariedades a que são submetidas os cidadãos são judicializadas, cabendo ao 

Poder Judiciário a decisão mediante a “criação”  da norma no caso concreto. 

Diante desse quadro, questiona-se a legitimidade das decisões normativamente 

criativas do Judiciário, já que não são emanadas pelo órgão democraticamente instituído para 

a função.  

Assim, este trabalho teve por escopo abordar criticamente os aparentes conflitos que a 

contemporaneidade apresenta, dentre eles, pode-se citar que em plena era da sociedade 

constitucional-democrática persistem elementos dos modos liberal e social de organização do 

Estado; direitos fundamentais de cunho liberal, referentes a liberdades individuais, convivem 

com direitos fundamentais sociais, o direito à propriedade coexiste, na ordem atual, com o 

direito fundamental à moradia, o direito ao trabalho mantém-se ombro a ombro com a 

garantia à livre iniciativa, entre outras perplexidades.  

Estes e tantos outros direitos, aparentemente excludentes entre si, comungam do 

mesmo espaço e tempo, permanecendo em constante tensão na nossa ordem jurídica, a qual, 

apesar disto, mantém-se plenamente atuante. O que faz com que estes elementos 

contraditórios, que compõe a sociedade, convivam e se harmonizem mantendo a integridade 

social, ainda é a crença geral na legitimidade do direito que organiza esta mesma sociedade.  

Ao iniciar-se esta pesquisa foi levantada a hipótese sobre uma eventual ausência de 

legitimidade democrática do juiz no paradigma da pós-modernidade. Com o argumento de 

que apenas o concurso público não garantiria participação popular suficiente, que legitimasse 

a atuação do mesmo na era do neoconstitucionalismo. Conjecturou-se sobre a necessidade de 
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alterar as formas de acesso e promoção na carreira da magistratura, a fim de que esta 

contivesse uma manifestação de vontade popular, quiçá, nos moldes daquela conferido aos 

políticos por intermédio do sufrágio. 

Parecia, no início desta pesquisa, que diante do novo papel de ativismo político 

assumido pela magistratura, não mais se poderia entender, como suficiente, a via do concurso 

público para garantir a necessária legitimidade democrática aos juízes. Como foi dito, os 

juízes deste momento pós-moderno, tomam decisões com fundamentos em razões que vão 

além das previstas na lei, baseados no mundo dos princípios e na juridicidade, criando direito, 

sem que a população possa manifestar-se nos mesmos moldes previstos para a criação 

ordinária do direito. 

Contudo, após extensa pesquisa e muita reflexão, a hipótese desta pesquisa 

apresentou-se superada e inadequada para dar compreensão ao fenômeno que perpassa a 

Democracia contemporânea e, consequentemente, a função judicial neste momento pós-

moderno.  

As enormes transformações por que passa a humanidade têm reflexo imediato nas 

ferramentas de regulação das relações sociais e, sendo o Direito a principal delas, este não fica 

indiferente aos acontecimentos e altera suas fundações e seu modus operandi. 

A era de indiferença, de frieza, de distanciamento da realidade cotidiana, de 

enclausuramento do juiz nas sisudas salas de audiências e sessões acabou. O povo todo, agora, 

se quiser, assiste ao vivo, via satélite, on-line, aos julgamentos. Acompanha aos debates 

extasiado, como se torcedor fosse.  

A linguagem, a comunicação, a mídia pós-moderna transformam tudo em 

entretenimento (gostemos disso ou não). Imediatamente após uma decisão judicial ser 

prolatada centenas de milhares de cidadãos tomam conhecimento imediato e repercutem a 

mesma no mundo da vida. 

No passado recente a sociedade brasileira, seja por razões de tradição cultural, seja por 

razões econômicas e sociais, sempre depositou confiança numa autoridade reverencial: O Rei, 

O Imperador, O Presidente, O Senador, O Deputado, O Comendador, O Professor, O Doutor, 

O General, O Diretor. 

Entretanto, na atualidade nacional, o povo vem descobrindo – de forma lenta e 

gradativa – que a nova autoridade é ele próprio. Que o constitucionalismo lhe permite atuar 

diretamente para alcançar suas metas individuais e coletivas. Que a justiça social está ao seu 

alcance, materializada na figura daquele agente recentemente descoberto e esviscerado diante 

dos seus olhos: o Poder Judiciário, o juiz. 
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O juiz pós-moderno é reconhecido pela comunidade política como aquele agente, a 

serviço da justiça, que deverá resolver o impasse, tomar a decisão final em seu nome. Fato 

que não impede, contudo, que a sociedade alcance a sua emancipação e a sua desejada 

maturidade humana, pois não se trata de um agente a quem se deve reverência, mas um agente 

que se tem como referência.  

Concluindo, não há, qualquer déficit de legitimidade popular no Poder Judiciário, no 

juiz e nas suas decisões, no paradigma da pós-modernidade. O que ocorreu foi uma 

reordenação das fontes de legitimidade, sendo que, contemporaneamente, esta acresceu aos 

seus fundamentos um específico fato social, a demanda pela justiça.  
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