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“Não tenho nada com isso nem vem falar 

Eu não consigo entender sua lógica 

Minha palavra cantada pode espantar 

E a seus ouvidos parecer exótica 

 

Mas acontece que eu não posso me deixar 

Levar por um papo que já não deu 

Acho que nada restou pra guardar 

Do muito ou pouco que houve entre você e eu 

 

Nenhuma força virá me fazer calar 

Faço no tempo soar minha sílaba 

Canto somente o que pede pra se cantar 

Sou o que sou eu não douro a pílula 

 

Tudo o que eu quero é um acorde perfeito maior 

Com todo o mundo podendo brilhar no cântico 

Canto somente o que não pode mais se calar 

Noutras palavras sou muito romântico.” 

 

Caetano Veloso 



RESUMO 

 

Esta tese resulta das pesquisas desenvolvidas ao longo do curso de doutoramento em Direito 

Público na Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa Cidadania e Efetividade dos 

Direitos. O objetivo inicial desta tese era desenvolver uma teoria substantivo-procedimentalista 

de legitimidade democrática do Poder Judiciário. Resultou no desenvolvimento de uma teoria 

substantivo-dialógica. A conciliação entre as perspectivas substancialista e procedimentalista 

se deu pela hermenêutica fenomenológica. Inicialmente, esclarece a concepção 

multidimensional de Direitos Fundamentais na qual se firmará e insere o problema no domínio 

da moralidade prática. Aborda o tema da legitimidade democrática pela elucidação dos 

conceitos de democracia, república e soberania. Trata da relação entre Direito, democracia e 

legitimidade. Visita as doutrinas sobre a legitimidade da jurisdição constitucional pela tutela 

dos procedimentos democráticos. Faz referência ao ativismo judicial. Expõe a teoria 

substancialista de Ronald Dworkin dos direitos morais e da igualdade política como substrato 

de legitimidade. Analisa o juiz Hércules. Expõe a teoria de Jürgen Habermas, que, ao colocar 

o Direito e a moral na razão comunicativa, acaba por desenvolver uma perspectiva 

procedimentalista de legitimidade. Aborda o procedimentalismo de pretensão corretiva de 

Robert Alexy, a partir da análise de sua teoria dos Direitos Fundamentais, de sua Teoria da 

Argumentação Jurídica e do seu constitucionalismo discursivo. Questiona se sua teoria atinge 

o objetivo de fundir a perspectiva procedimentalista a pontos substantivos de partida e 

regulação. Expõe a hermenêutica fenomenológica de Heidegger e filosófica de Gadamer. 

Distingue o plano hermenêutico do plano apofântico da linguagem. Revisa a hermenêutica 

heterorreflexiva, seus conceitos de abertura compreensiva contratextual, de primazia do 

problema e abertura dialógica. Analisa a proposta do juiz Hermes. Desenvolve uma teoria 

substantivo-dialógica de legitimidade na qual cria a figura da juíza Maia. Determina a 

pressurização ontológica da dignidade como institucionalização prévia do espaço do jogo na 

ética da alteridade para o desvelamento da resposta correta. 

 

 

 

Palavras-chave: Legitimidade. Democracia. Substancialismo. Procedimentalismo. Dialogismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis results from researches carried out during the doctoral program in Public Law at the 

Federal University of Bahia, in the research line of Citizenship and Effectiveness of Rights. 

The initial objective of this thesis was to develop a substantive-proceduralist theory of 

Judiciary’s democratic legitimacy. It resulted in the development of a substantive-dialogical 

theory. The reconciliation between substantialist and proceduralist’s perspectives occurred 

through phenomenological hermeneutics. Initially, the paper clarifies the multidimensional 

conception of Fundamental Rights in which it will be based and inserts the problem in the realm 

of practical morality. It addresses the issue of democratic legitimacy by clarifying the concepts 

of democracy, republic and sovereignty. It deals with the relationship between law, democracy 

and legitimacy. It visits doctrine about the legitimacy of constitutional jurisdiction through the 

protection of democratic procedures and refers to judicial activism.  It displays Ronald 

Dworkin’s substantial theory of moral rights and political equality as foundation for legitimacy 

and analyzes judge Hercules. It explains Jürgen Habermas’ theory which, by putting law and 

morality into communicative reason, develops a proceduralist perspective of legitimacy. It 

handles Robert Alexy’s proceduralism of corrective pretension through the analysis of his 

fundamental rights theory, legal argumentation theory and discursive constitutionalism.  It 

questions whether his theory reaches the goal of merging the proceduralist perspective with 

substantial points of departure and regulation. It presents Heidegger’s phenomenological 

hermeneutics as well as Gadamer’s philosophical one. It distinguishes the hermeneutical level 

from the language’s apophantic level. It revises heterorreflexive hermeneutics, its concepts of 

contratextual comprehensive opening, primacy of the problem and dialogical opening. It 

analyzes Judge Hermes’ proposal. It develops a substantive-dialogical theory of legitimacy in 

which creates the figure of Judge Maia. It determines the ontological pressurization of dignity 

as a previous institutionalization of the game space in the alterity ethics in order to uncover the 

correct answer.   
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1 INTRODUÇÃO 

   

O objetivo desta tese é desenvolver uma teoria substantivo-dialógica de legitimidade 

democrática do Poder Judiciário para a concretização dos Direitos Fundamentais. A 

concretização dos Direitos Fundamentais pelo Poder Judiciário, de máxima relevância, dada a 

pertinência dos Direitos Fundamentais para o Direito contemporâneo, suscita o intrincado 

problema da legitimidade democrática do Poder Judiciário para esse fim. Trata-se de uma 

questão que se tem buscado resolver no âmbito de abordagens substancialistas ou 

procedimentalistas. O nosso entendimento, entretanto, é que esse problema só será devidamente 

solucionado a partir do desenvolvimento de uma teoria substantivo-dialógica de fundo 

hermenêutico-fenomenológico, a qual se busca neste trabalho. 

Nesse ponto, precisamos definir o sentido que o termo dialógico assumirá. Em todo o 

trabalho, empregaremos dialógico conforme a proposta de Bakhtin1, para quem o dialogismo é 

constitutivo da linguagem. Para ele, a interação verbal constitui a realidade fundamental da 

língua, compreendemos a enunciação somente porque a colocamos no movimento dialógico 

dos enunciados, em confronto tanto com os nossos próprios dizeres quanto com os dizeres 

alheios. Para o pensador russo, a compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a 

enunciação assim como uma réplica está para a outra no diálogo. Resumidamente, em Bakhtin, 

compreender é dialogar. E, para a nossa teoria substantivo-dialógica, compreender 

corretamente, com todo o sentido que isso terá em nossa teoria, também. 

Em tempo, este trabalho resulta das pesquisas desenvolvidas ao longo do curso de 

doutoramento em Direito Público na Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa 

Cidadania e Efetividade dos Direitos, mas sua origem remonta ao mestrado. Diante do 

fenômeno do alargamento do âmbito de atuação da jurisdição, denominado pela doutrina como 

politização do judiciário/ judicialização da política2, judicialização das relações sociais3, ou, 

ainda, ativismo judicial4, a pesquisa de mestrado buscou elucidar o problema da legitimidade 

democrática do Poder Judiciário no exercício de função política. Dela resultou a dissertação “A 

                                                        
1 BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992. 
2 TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjorn. The Global Expansion of Judicial Power. New York University 

Press, 1995. 
3 VIANNA, Luís Werneck. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 

1999. 
4 Por todos, APPIO, Eduardo. A Tutela Jurisdicional das Minorias. Curitiba: Programa de Pós- Doutorado em 

Direito da Universidade Federal do Paraná, 2007. 
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Legitimidade da Função Política do Poder Judiciário na Democracia Constitucional: uma 

concepção orientada à concretização dos Direitos Fundamentais”5. 

A dissertação abordou a natureza política do Poder Judiciário, o incremento dessa 

função política com o Estado Social de Direito, sua continuação no Estado Democrático de 

Direito6, seu reforço com a crise da democracia representativa e com a reaproximação entre o 

Direito e a moral promovida pelos pós-guerras. A dissertação analisou esses fatores como 

causas para a maior atuação do Poder Judiciário sobre os afazeres dos outros poderes políticos 

e para o maior questionamento acerca da legitimidade do Poder Judiciário. Bem como o 

alargamento da utilização de perspectivas hermenêuticas de influência gadameriana, para lidar 

com a nova e maior abertura criativa da jurisdição, nessa conjuntura. 

Na dissertação, percebemos que o debate sobre a legitimidade se dividiu entre dois eixos 

de abordagens que aparecem como excludentes7, o substancialista e o procedimentalista. A 

dissertação abordou esse debate e evidenciou que, na vertente procedimentalista, a legitimidade 

do Direito se extrai de procedimentos racionais, previamente estabelecidos, que prescindem de 

qualquer conteúdo. Para procedimentalistas, o valor mais importante é a democracia, 

compreendida como processo e possibilidade de igual participação política. Já para os 

substancialistas, o valor mais importante da democracia são os Direitos Fundamentais, e aquela 

se realiza por meio desses8. 

A dissertação expôs a perspectiva procedimentalista de Habermas, com sua Teoria da 

Ação Comunicativa, e, de outro lado, a perspectiva substancialista de Ronald Dworkin, com 

sua teoria de Direitos como questões de princípio, bem como as críticas de um modelo ao outro. 

Foi nesse ponto da dissertação que percebemos que nenhum dos dois modelos atendia, 

integralmente, aos nossos anseios em busca da consolidação da legitimidade democrática do 

                                                        
5 C.f. ROSÁRIO, Luana P. D. A função política do poder judiciário na democracia constitucional: uma 

concepção orientada a concretização dos direitos fundamentais. 2010. 263 f. Dissertação (Mestrado em Direito 

Público) – UFBA, Salvador, 2010. Disponível em: <http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10771>. Acesso 

em: 16 out. 2013. 
6 A concepção de Estado Democrático de Direito da qual nos utilizamos é a de DÍAZ, Elias. Estado de Derecho 

y Democracia. Universidade de La Rioja. Disponível em: <http://dialnet.unirioja.es/>. Acesso em: 30 jul.2013. 
7 Cappelletti conclamou o “terceiro gigante” a se levantar para controlar o “administrador leviatã” e o ‘legislador 

mastodonte”, Antoine Garapon acusou o Poder Judiciário de se transformar no “guardião de promessas”. Em: 

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio A. 

Fabris, Editor, 1993; GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. O guardião das promessas. Rio de Janeiro: 

Revan, 2001. 
8 Esse posicionamento pode ensejar um ativismo judicial voltado para a realização dos Direitos Fundamentais, a 

exemplo do norte-americano, que, pautado pela realização do princípio da igualdade, se voltou para a extensão da 

igualdade política para a social, a exemplo dos cases julgados na Suprema Corte relacionados à discriminação 

racial. 
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Poder Judiciário. Para nós, teorias procedimentalistas em geral, especialmente a de Habermas9, 

sobre a qual nos debruçamos, promovem o esvaziamento ontológico da moralidade prática e 

idealizam o espaço público. No entanto, trouxeram advertências importantíssimas ao 

substancialismo, como alertá-lo do risco de promover a debilitação da cidadania ativa ou se 

converter em discurso monológico, autoritário ou discricionário. 

Daí surgiu o problema para a pesquisa de doutorado: desenvolver uma conciliação entre 

substancialismo e procedimentalismo, ou seja, elaborar uma teoria substantivo-

procedimentalista de legitimidade democrática do Poder Judiciário, sem cair na armadilha de 

mixagens teóricas. Recebemos muitos avisos de que não seria possível, de que as abordagens, 

necessariamente, excluem-se. Cientes da dificuldade, ela nos motivou. Já não era possível sair 

do círculo. Uma de nossas hipóteses elementares era intuitiva, a de que a conciliação entre 

teorias substancialistas e procedimentalistas acerca da legitimidade do Poder Judiciário se daria 

pela hermenêutica. Percebemos que o viés hermenêutico não exclui a perspectiva 

substancialista nem a procedimentalista de legitimidade. Vide a teoria substancialista de Ronad 

Dworkin, a metódica estruturante de Friedrich Müller e a teoria discursiva pragmática de 

Habermas, todas de base hermenêutica. 

Outra questão fundamental que queríamos verificar era se a pretensão de correção de 

Alexy, em sua Teoria da Argumentação, operaria satisfatoriamente a fusão da perspectiva 

procedimentalista a pontos substantivos de partida. Queríamos saber se, assim, Alexy tinha 

resolvido a antinomia entre as concepções substantiva de Dworkin e procedimentalista de 

Habermas. Essa questão conduzia a outra: inquerir se o desenvolvimento de uma teoria 

substantivo-procedimentalista de legitimidade do Poder Judiciário requeria que a concretização 

dos Direitos Fundamentais se desse por meio de pontos substantivos de partida e regulação do 

processo hermenêutico de concretização. Mas intuíamos que a Teoria da Argumentação 

Jurídica propunha um modelo de legitimidade racionalizante inexequível diante dos postulados 

hermenêuticos heidegger-gadamerianos da temporalidade da presença, da finitude, da 

circularidade ontológica hermenêutica, da universalidade hermenêutica, do pertencimento à 

tradição e aos preconceitos. Aceitar o modelo analítico de Alexy significaria abrir mão desse 

marco teórico. Todas essas questões precisariam ser analisadas na pesquisa e, de fato, foram. 

Poderíamos desenvolver uma teoria de concretização dos Direitos Fundamentais, que 

não se confundisse com a de Alexy, e que se desse por meio de um procedimento em que pontos 

substantivos de partida e regulação assegurassem a correção do resultado e, assim, sua 

                                                        
9 E as procedimentalistas, de modo geral, apesar de fecharmos em Habermas por necessidade de um corte 

epistemológico que viabilizasse a pesquisa. 
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legitimidade. Nessa hipótese, o conteúdo a ser escolhido poderia ser 1) o mínimo existencial; 

2) a dignidade humana. Abandonamos essa hipótese. Primeiro, porque acreditamos que tratar 

da questão sob o viés do mínimo existencial a delimita à dogmática e, portanto, não responde à 

nossa questão subjacente de legitimidade, que é pressuposta à dogmática e está localizada no 

âmbito da moralidade prática. O mesmo deve ser considerado em relação a uma dignidade 

humana delimitada dogmaticamente. Quanto à dignidade tomada de maneira ampla, que só é 

possível na filosofia moral, acreditamos que abordá-la em um procedimento como ponto 

substantivo de partida e regulação seja um caminho insuficiente. Percebemos, então, que o 

enfrentamento do nosso tema requeria outro arcabouço teórico. A partir da fenomenologia 

heideggeriana e da hermenêutica gadameriana, o encontramos na hermenêutica jurídica 

heterorreflexiva. 

A convicção epistemológica que norteou a pesquisa foi fenomenológica. 

Compreendemos o nosso tema como fenômeno, a ser apreendido em sua complexidade, de 

maneira não totalizadora, um construído de nossa intencionalidade, que resulta do 

desentranhamento de uma das possibilidades do ente em estudo. A técnica empregada foi a 

pesquisa bibliográfica10. Na redação da tese, quanto ao método em sentido estrito, utilizamo-

nos do pluralismo metodológico11. 

A pertinência teórica do tema decorre do fato de os debates acerca da legitimidade do 

Poder Judiciário ainda não terem sido encerrados. Há certo consenso dogmático de que os 

Direitos Fundamentais são enunciados normativos centrais nos atuais Ordenamentos Jurídicos. 

Porém, as discussões que envolvem a legitimidade do Poder Judiciário para a sua concretização 

persistem. Reconhecer a fundamentalidade e supremacia a enunciados normativos cujo 

processo de efetivação judicial possui legitimidade duvidosa ou ambígua se revela um nó 

górdio. Há certo receio de que a realização de conteúdos substantivos, ainda que 

constitucionalmente fixados e dotados de normatividade, seja feita pelo Poder Judiciário. Isso 

porque esse Poder, via de regra, não tem composição representativa e porque decisões judiciais 

definidoras de Direitos Fundamentais, não raro, contrariam a vontade da maioria, externada 

pelos espaços políticos representativos. 

A relevância social do tema é patente. A luta pela concretização de Direitos 

Fundamentais continua atual e se espalha pelo globo. Seja em países que já possuam essas 

garantias positivadas, em que seus cidadãos buscam sua melhor efetividade, ou em países em 

                                                        
10 FIGUEIREDO, Antonio; SOUZA, Soraia. Como elaborar projetos, monografias, dissertações e teses. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
11 FEYERABEND, Paul K. Tratado contra o Método. TRD. São Paulo: Unesp, 2007. 
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que esse caminho ainda começa a ser aberto, a exemplo das recentes, e ainda em curso, 

manifestações populares ocorridas no Brasil e no mundo. Que, inclusive, colocam em suas 

pautas questões atinentes ao modelo de atuação de suas Cortes Superiores. 

No segundo capítulo, fixaremos a questão da legitimidade democrática do Poder 

Judiciário na concretização dos Direitos Fundamentais como um problema hermenêutico da 

moralidade prática. Estabeleceremos a múltipla dimensão dos Direitos Fundamentais e 

situaremos nossa questão no domínio da razão moral prática. Realizaremos um diálogo com 

temas tradicionais da legitimidade política, tais como democracia, república e soberania 

política. Evidenciaremos a clássica tensão entre república e democracia, que se revela na tensão 

entre os ideais do virtuosismo e da inclusão. Introduziremos a discussão acerca da relação entre 

Direito, democracia e legitimidade, a partir dos debates sobre a legitimidade da jurisdição 

constitucional na doutrina norte americana de John Hart Ely e Cass Sunstein. São autores que 

tocam as noções de república e democracia, atualizam a tensão clássica entre República e 

Democracia e atingem o campo do ativismo judicial.  

No terceiro capítulo, abordaremos a relação entre Direito, democracia e legitimidade em 

suas dimensões processuais e substantivas. Revisaremos a teoria substancialista dos direitos 

morais e da igualdade política de Ronald Dworkin, a teoria procedimentalista de Jürgen 

Habermas, que coloca o Direito, a moral e a política na teoria da razão comunicativa; e o 

procedimentalismo de pretensão corretiva de Alexy. As duas primeiras teorias servirão de 

arcabouço indireto para a construção da nossa proposta substantivo-dialógica. Duas concepções 

que, de maneira diversa, valorizam a moralidade prática, mas que se demonstrarão insuficientes, 

por si sós, para calcar a legitimidade democrática do Poder Judiciário.  Na exposição sobre 

Alexy, partiremos de sua teoria dos Direitos Fundamentais para sua Teoria da Argumentação 

Jurídica e o problema da fundamentação das decisões judiciais. Localizaremos no seu 

constitucionalismo discursivo a dimensão procedimental da correção prática e o conceito de 

representação argumentativa, mas questionaremos se a pretensão de correção, inserida na 

Teoria da Argumentação, opera, satisfatoriamente, a fusão da perspectiva procedimentalista a 

pontos substantivos de partida. Demonstraremos a inviabilidade do modelo analítico de Alexy 

enquanto proposta legitimadora e a fragilidade de sua dimensão procedimental para a correção 

prática. 

No quarto capítulo, definiremos nossa opção basal pela Hermenêutica Fenomenológica 

de Heidegger e Filosófica de Gadamer, e exporemos a proposta da hermenêutica 

heterorreflexiva, por meio dos conceitos de jogo, diálogo, abertura compreensiva e do primado 

metodológico do problema. A partir da analítica existencial, fixaremos a hermenêutica 
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heterorreflexiva como a outra ponta do arcabouço teórico que possibilitará o desenvolvimento 

de nossa teoria substantivo-dialógica de legitimidade. A partir do paradigma hermenêutico-

fenomenológico, que não comunga da racionalidade instrumental, e, levada em consideração a 

representação feminina da justiça nas concepções arcaicas de mundo – além da relação da 

justiça como parâmetro de correção no domínio da moralidade prática –, proporemos o modelo 

da juíza Maia para realizar o desvelamento ontológico heterorreflexivo da verdade, a partir da 

pressurização ontológica da dignidade como institucionalização prévia do espaço do jogo e da 

ética da alteridade, a partir de uma leitura fundada em Emmanuel Lévinas. 

Na conclusão, reafirmaremos que as definições de sentido operadas por Maia, no 

desvelamento da resposta correta, decorrem, portanto, de uma abertura dialógica à tradição, ao 

outro e à comunidade política, no espaço dialógico do jogo, que tem como institucionalização 

prévia a pressurização ontológica da dignidade, do ser humano como digno de igual 

consideração e respeito, na metáfora do Rosto.  Concluímos que suas decisões, portanto, são 

revestidas de uma legitimidade substantivo-dialógica que é democrática. 
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2 A LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DO PODER JUDICIÁRIO PARA A  

 CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: UM PROBLEMA  

 HERMENÊUTICO DA MORALIDADE PRÁTICA 

 

O objetivo deste capítulo é fixar a questão da legitimidade democrática do Poder 

Judiciário na concretização dos Direitos Fundamentais como um problema hermenêutico da 

moralidade prática. Para isso, estabeleceremos a múltipla dimensão dos Direitos Fundamentais, 

deixaremos antevista a nossa opção epistemológica pela hermenêutica fenomenológica de 

Heidegger e filosófica de Gadamer e revisaremos a teoria política acerca da legitimidade 

democrática. 

 

2.1 A concepção de Direitos Fundamentais 

 

Para a consecução do objetivo deste trabalho, é imprescindível esclarecer qual a 

concepção de Direitos Fundamentais na qual ele se firmará. Sabemos que a temática dos 

Direitos Fundamentais suscita debates entre as grandes tradições do Direito, a exemplo do 

Jusnaturalismo, do Juspositivismo e do Historicismo. Discussões terminológicas à parte, 

Direitos Fundamentais ora são reconhecidos como Direitos inerentes ao ser humano; ora como 

resultado da positivação Estatal; ora como construções históricas. No primeiro caso, eles são 

prévios e superiores à própria atividade legiferante e constituinte do Estado. No segundo, 

passam a existir quando criados por aquele. A terceira perspectiva ressalta sua relatividade 

histórico-temporal. Inúmeras serão as consequências advindas da escolha de uma ou outra 

perspectiva. Não nos aprofundaremos nessa questão, que foge ao escopo deste trabalho e já foi 

tão bem abordada pela literatura12. 

Consideraremos os Direitos Fundamentais numa perspectiva multidimensional, e eis 

que, enquanto fenômeno normativo, salientaremos as suas facetas filosófica, hermenêutica e 

dogmática. Dogmática porque considerará, em razão do seu aspecto deontológico, a premência 

de decidibilidade que leva à correlata necessidade de parâmetros conformadores sistêmicos e 

suspensão provisória de sua complexidade. Filosófica porque considerará o aspecto axiológico 

dos Direitos Fundamentais, sua importância para a fundamentabilidade e legitimidade do 

Direito, enquanto saber sob domínio da razão prática. Hermenêutica porque considerará os 

Direitos Fundamentais na perspectiva compreensiva heideggeriana, como fenômeno que se 

                                                        
12 Sobre o tema, indicamos: COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 
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mostra em si mesmo ao Dasein13, ente que se desvela ao intérprete, mas permanece velado, na 

medida em que a compreensão é limitada pela finitude. Na perspectiva da hermenêutica 

fenomenológica que nos serve de base, a abertura semântica dos enunciados veiculadores de 

Direitos Fundamentais e a correlata necessidade de concretização desses é apenas um aspecto, 

talvez o mais superficial, aquele que se encontra na dimensão apofântica, a dimensão 

enunciativa do discurso, que abordaremos no tópico específico acerca da hermenêutica 

fenomenológica filosófica Heidegger-Gadamer. 

Nessa concepção multidimensional, comungamos, lato sensu, com a concepção 

dworkiniana14 para quem Direitos Fundamentais são princípios, standards a serem observados 

porque são uma exigência da justiça ou de outra dimensão da moralidade. Cumpre salientar que 

Dworkin se referia, grosso modo, somente aos Direitos Fundamentais individuais, enquanto 

nós nos referimos também aos sociais, conforme explicaremos no capítulo três. Outra 

observação importante a ser feita diz respeito à co-originariedade entre direito e moral, ambos 

provenientes da razão prática, motivo pelo qual não há que causar espanto que Dworkin defina 

os Direitos Fundamentais como exigências da moralidade. Direito e Moral têm a mesma 

origem, não se confundem porque distinguem-se, apenas, sistemicamente. O que não impede, 

portanto, que tenham o mesmo fundamento, muito pelo contrário. 

Reconhecemos que também para Alexy15 os princípios jurídicos são, em parte, 

princípios morais, já que, para esse autor, do ponto de vista estrutural e em razão da necessidade 

de ponderação, os princípios podem ser comparados aos valores. Entretanto, a vinculação entre 

Direito e Moral, para ele, não é material, mas procedimental. A Teoria de Alexy, como ele 

mesmo intitula, é uma dogmática analítica. Portanto, os princípios não são exigíveis em razão 

de sua dimensão de moralidade, mas de sua positivação. Por essa e outras razões, veremos 

adiante que a percepção de Alexy não é a que melhor nos serve. 

A relação entre os princípios jurídicos e os valores morais é questão primordial no tema 

dos Direitos Fundamentais. Os princípios jurídicos enquanto princípios possuem teor valorativo 

e enquanto normas possuem teor deontológico. Essa junção entre o que é devido e o que é bom 

− ou melhor, no caso de conflitos – merece atenção. Luis Afonso Heck16 afirma que colisões 

                                                        
13 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Trad. Márcia Sá Cavalcante Shuback. 14 ed. Petrópolis: Vozes, 2005 

(Pensamento Humano). 
14 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Luís Carlos Borges. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. 
15 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgilio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008. 
16 HECK, Luis Afonso. Regras, Princípios jurídicos e sua estrutura no pensamento de Robert Alexy. In: LEITE, 

George Salomão (Org.). Dos princípios constitucionais. Considerações em torno das normas principiológicas da 

constituição. São Paulo: Malheiros editores, 2003, p. 52-100. 
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de princípios e de valores podem ser consideradas como o mesmo fenômeno, ora em traje 

deontológico, ora em traje axiológico. Segundo o autor, a formulação deontológica é intrínseca 

ao Direito − a sentença do dever-ser é uma sentença sobre o que é devido, não, necessariamente, 

uma sentença sobre o que é bom. Entretanto, ao se acrescentar os princípios às regras – 

estruturas tipicamente de caráter deontológico –, acrescentou-se um plano que, atrás de sua 

forma deontológica, tem um caráter axiológico. 

Interessante observar que a fórmula axiológica do que é bom, ou melhor, remete à 

concepção de justiça, tão cara à concepção do Direito, desde sempre. Na busca da definição do 

Direito, Ferraz Júnior17 observa que o Direito vincula-se a um símbolo que antecede a própria 

palavra, uma balança com dois pratos colocados no mesmo nível, com ou sem o fiel no meio, 

em posição perfeitamente vertical, a variar de um povo para outro, em diferentes épocas. 

Concepção rompida somente e indevidamente na Modernidade. Esse rompimento, segundo o 

autor, relacionou-se com o rompimento da noção antiga de ação e trabalho, visto que, na 

Antiguidade, a legislação, fruto do trabalho do legislador, e o Direito, fruto da ação, não se 

confundiam. Essa noção teria se perdido na modernidade, quando o Positivismo reduziu o 

Direito à legislação, por razões já conhecidas, sobre as quais há vasta literatura. 

De modo que a constitucionalização dos princípios, que opera a fusão entre os planos 

deontológico e axiológico, insere-se na conjuntura do movimento que se tem denominado pós-

positivismo18, pois, fruto da Segunda Guerra Mundial, rechaça a ideia de ordenamentos 

jurídicos indiferentes a valores. O sistema jurídico compreende, com isso, elementos tanto 

deontológicos como axiológicos. “O devido é absoluto e universal por meio disto, que ele 

pretende, de certo modo, ser bom pra todos.”19 Desse modo, a teoria dos princípios funde, nos 

Direitos Fundamentais, os planos deontológico e axiológico. Isso trará para os Direitos 

Fundamentais algumas particularidades, como o incremento da abertura semântica de seus 

enunciados veiculadores, uma maior intersecção com a política e uma maior discussão acerca 

de sua concretização e da legitimidade do sujeito concretizador. 

É imprescindível perceber que Direitos Fundamentais possuem uma dimensão 

linguística/ hermenêutica/ discursiva/ dialógica. O que não significa reduzi-los ou equivalê-los 

                                                        
17 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, decisão dominação. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001. 
18 Por todos, ver BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 

brasileiro: pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo. In: Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003. t. II. 
19 HECK, Luís Afonso. Regras, Princípios jurídicos e sua estrutura no pensamento de Robert Alexy. In: LEITE, 

George Salomão (Org.). Dos princípios constitucionais. Considerações em torno das normas principiológicas da 

constituição. São Paulo: Malheiros editores, 2003, p. 71. 
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a um aspecto procedimental. Essa dimensão tem possibilitado a investigações acerca da 

concretização dos Direitos Fundamentais por várias teorias, a exemplo da Teoria da Ação 

Comunicativa de Habermas, da Nova Retórica de Perelman, da Tópica de Viehweg, da 

pragmática de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, da argumentação jurídica de Alexy (apesar de 

essa não se pretender uma teoria puramente procedimental). Talvez por conta desses autores 

muitos reduzam a dimensão discursiva a teorias procedimentais, esquecendo-se de que a teoria 

discursiva pode ser hermenêutica, e essa é naturalmente ontológica, pelo menos na medida da 

fenomenologia, visto que comunica verdades do ser (ou do ente?), que precisaram ser 

compreendidas por meio da linguagem e por ela serão comunicadas. 

A grande questão, no contexto desta tese, é definir se as verdades produzidas no 

desvelamento dos Direitos Fundamentais serão produzidas por um consenso artificial gerado 

por um procedimento ou se estarão atreladas a alguma dimensão de moralidade. Escolhendo-se 

a segunda opção, a questão passa a ser se essa dimensão de moralidade estará no plano 

convencional apofântico ou numa dimensão hermenêutica. Considerada na dimensão 

hermenêutica, a discussão é se essa dimensão não seria monológica (crítica de Habermas a 

Dworkin) apegada demasiadamente à tradição (crítica de Habermas à Gadamer) e, portanto, 

antidemocrática. Mais adiante, com as contribuições da hermenêutica heterorreflexiva20, 

buscaremos demonstrar que a hermenêutica pode permitir o atrelamento 

ontológico/fenomenológico da verdade moral a aberturas dialógicas. 

A nosso ver, a dimensão linguística/ hermenêutica/ discursiva/ dialógica dos Direitos 

Fundamentais causa a impressão de que o enfoque discursivo esteja atrelado a teorias 

procedimentais, porque as teorias tendem a enfocar, predominantemente, um desses quatro 

aspectos. A teoria substantiva de Ronald Dworkin, uma hermenêutica fixada em premissas 

gadamerianas21 – que, simplificadamente, chamaremos de hermenêutica de peso ontológico, 

para os fins de comparação estabelecidos neste trabalho – não se preocupa, predominantemente, 

com aspectos dialógicos. Enquanto a teoria de Robert Alexy, focada no aspecto discursivo, não 

se preocupa com aspectos hermenêuticos ontológicos (apesar da pretensão de correção 

aparecer, ela não é devidamente explicada, nem tem o destaque do restante da teoria), tampouco 

com elementos dialógicos. Por seu turno, a Teoria da Ação Comunicativa habermasiana, 

sabidamente, é uma teoria discursiva-dialógica, que se afasta da hermenêutica de peso 

ontológico na medida em que se aproxima da pragmática. Ainda que Habermas faça alguma 

                                                        
20 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 
21 C.f ARANGO, Rodolfo. ¿Hay respuestas correctas en el derecho? Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre, 

1999. 
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menção às regras morais, são apenas àquelas necessárias para resguardar o funcionamento do 

diálogo no espaço público. Ou seja, não se trata de critérios de verdade para o conteúdo ou 

correção do Direito. O mesmo se dá com os outros autores, embora não possamos analisá-los 

todos. 

Contemporaneamente, as abordagens discursivas são feitas por procedimentalistas, o 

que fez o senso comum teórico corresponder às duas ideias e, pior, acreditar que qualquer marco 

teórico da linha discursiva não poderia ser usado em abordagens substancialistas, a não ser 

como contraponto. Ocorre que diante da dimensão complexa própria dos Direitos 

Fundamentais, linguística/hermenêutica/discursiva/dialógica, ainda que o enfoque 

epistemológico seja por uma das quatro matizes, suas matrizes são comuns. O que, por vezes, 

tem passado desapercebido até mesmo a leitores atentos. Examinaremos alguns desses 

conceitos nucleares, brevemente, a partir de agora. 

No plano semântico, os dispositivos normativos principiológicos definidores de Direitos 

Fundamentais são enunciados linguísticos, signos linguísticos que reclamam um significado. 

Como tais, eles possuem uma ampla abertura semântica. Conforme Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior22 esclarece, a maioria dos símbolos da língua natural é semanticamente vaga e ambígua. 

A palavra é vaga, pois denota um campo de objetos não claramente definido. Assim, os 

conteúdos normativos, por sua natureza linguística, são plurívocos e trazem consigo a 

equivocidade. 

 No entanto, dispositivos normativos devem expressar o sentido daquilo que deve ser de 

modo a orientar a conduta devida e a tomada da decisão judicial. Para isso, o sentido desses 

dispositivos precisa ser determinado em algum momento. Aí se estabelece um paradoxo que o 

autor denomina de problema hermenêutico da decidibilidade. Esse problema consiste em, 

diante da plurivocidade e abertura semântica do enunciado normativo, se definir um sentido 

vinculante para o mesmo. Esse sentido será definido pela interpretação, que, na definição do 

autor, é “selecionar possibilidades comunicativas da complexidade discursiva”23. 

Nos Direitos Fundamentais, a abertura semântica própria dos enunciados linguísticos é 

ainda maior, em razão daquela dimensão de moralidade, preconizada por Dworkin, à qual nos 

referimos. Os signos nucleares à questão dos Direitos Fundamentais são superlativamente 

vagos, a exemplo da justiça, da dignidade, da liberdade. Esses signos, cujos significados têm 

alto teor axiológico, possuem maiores possibilidades comunicativas de complexidade 

                                                        
22 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, decisão dominação. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001, p. 254. 
23 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, decisão dominação. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001, p. 256. 
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discursiva – na terminologia de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, tomada de empréstimo. Isso, 

obviamente, aumentará a participação do intérprete na definição de sentido do enunciado 

normativo que veicula o Direito Fundamental. 

Outro fator que incrementa a abertura semântica dos enunciados linguísticos definidores 

de Direitos Fundamentais é a sua estreita relação com a política. É certo que a relação entre 

Direito e política se dá não somente em matéria de Direitos Fundamentais, mas, nesse tema, 

essa relação se acentua, em razão da primazia e fundamentalidade. Essa dimensão política e a 

sua justiciabilidade, inclusive, suscita diversos debates24 e algumas confusões. Destarte, 

convém perquirir o significado desse signo que desperta tantas ambiguidades. 

O termo política, do grego politiké, advém da polis grega, e, por isso, em essência, o 

poder político é aquele que se volta à coletividade, para as escolhas do que é conveniente para 

o homem da polis. Em Aristóteles25, o bem da política é a justiça, na perspectiva de bem comum, 

de um nível de igualdade, que, realizada, leva o homem à felicidade. A relação entre Direito e 

política também é evidenciada por Habermas26, quando esse coloca a política como locus, em 

que se desenvolvem as relações vitais do senso ético, uma forma de reflexão sobre os nexos 

deontológicos da sociedade. De modo que resta clara a estreita relação entre Direito, política e 

valores. 

A relação entre Direito e Política se interpenetra a ponto de os dois sistemas quase se 

confundirem, sobretudo a partir do Estado de Bem-Estar Social. Ao criar direitos sociais com 

status de Direitos Fundamentais, o Estado de Bem-Estar trouxe para o domínio do Direito 

questões que antes estavam adstritas ao campo da política, como bem observou Mauro 

Capelletti27. O descumprimento desses direitos levou ao controle judicial de políticas públicas, 

que, na seara do controle de constitucionalidade, fez com que o teor político das decisões 

judiciais e sua intromissão em assuntos antes reservados ao espaço da política aumentasse 

consideravelmente. Tais eventos ocasionam o fenômeno que a doutrina chamou de 

                                                        
24 Recomendamos ler nossa dissertação C.f. ROSÁRIO, Luana P. D. A função política do poder judiciário na 

democracia constitucional: uma concepção orientada a concretização dos direitos fundamentais. 2010. 263 

f. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – UFBA, Salvador, 2010. Disponível em: 

<http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10771>. Acesso em: 16 out. 2013. 
25 ARISTÓTELES. Política. Trad. de Mário da Gama Kury. 3. ed. Brasília: UNB, 1997. 
26 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 
27 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio A. 

Fabris, Editor, 1993. 



22 

 

“judicialização da política” e “politização do judiciário”28, expressões precursoras de Neal Tate 

e Torbjorn Vallinder29. 

O aumento da intervenção do Direito na política, ou a politização do conteúdo jurídico, 

também produz uma maior indeterminação nos dispositivos normativos, sobretudo aqueles que 

veiculam Direitos Fundamentais. Consequentemente, ocasiona também maior criatividade 

jurisprudencial, fenômeno já verificado por Capelletti30. Não há como, portanto, não relacionar 

os fenômenos. A abertura semântica existe por uma inexorabilidade linguística que se acentua 

com o aumento do conteúdo político, visto que o Direito, que tendia a trabalhar com códigos 

mais fortes, passa a se utilizar de códigos mais fracos31 com a abertura para a política. O que se 

insere numa conjuntura ainda maior de crise do Positivismo. 

A abertura para a política, o alto conteúdo valorativo e a elevada abertura semântica dos 

enunciados linguísticos empregados transformam a tarefa de concretizar os Direitos 

Fundamentais em verdadeiro desafio hermenêutico. Além de trazer consigo a grande 

problematização acerca da legitimidade do órgão que os concretiza, visto que, diante de tanta 

indeterminação, o Poder Judiciário, precisará, em algum momento, determinar o sentido dos 

Direitos Fundamentais.  

  

2.2 A concretização de Direitos Fundamentais no domínio da moralidade prática: um  

      desafio hermenêutico 

  

A discussão acerca da compreensão e aplicação dos Direitos Fundamentais, seu 

conteúdo axiológico, os questionamentos de legitimidade e da correção das decisões que 

concretizam esses direitos, são questões intimamente ligados à percepção do Direito como 

discurso da razão prática, não obstante o seu paulatino alheamento a essa realidade conferido 

pela instrumentalidade da razão moderna. Como bem explica Tércio Sampaio Ferraz Júnior32, 

na Antiguidade grega, o direito-técnica (tecchne) e o direito-arte (ars), manifestados na lex, não 

                                                        
28 Para aprofundar, remetemos à leitura de nossa dissertação. Recomendamos ler nossa dissertação ROSÁRIO, 

Luana P. D. A função política do poder judiciário na democracia constitucional: uma concepção orientada a 

concretização dos direitos fundamentais. 2010, 263 f. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – UFBA, 
Salvador, 2010. Disponível em: <http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10771>. Acesso em: 16 out. 2013. 
29 TATE, C. Neal e VALLINDER, Torbjorn. The Global Expansion of Judicial Power. New York University 

Press, 1995. 
30 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio A. 

Fabris, Editor, 1993, p. 42. 
31 Sobre códigos forte e fracos, ver FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: 

Técnica, decisão dominação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
32 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, decisão dominação. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001, p. 343. 
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se confundiam com o jus (justiça) – a lex era resultado do trabalho do legislador e o Direito era 

resultado da ação – mas, não se dissociavam. O jus estava relacionado com o virtus, sob 

domínio da ação. Desse modo, o Direito embasava-se em conhecimento e saber verdadeiro, e, 

atrelado à prudentia, não estava apartado da verdade e da justiça. O Direito, enquanto jus e ars, 

portanto, estava sob domínio da ética e da virtude. 

Concordamos com Tércio Sampaio Ferraz Júnior, para quem o crescimento moderno da 

técnica, apartada da virtude – enquanto realização da verdade na ação –, ao conceber o Direito 

de forma instrumental – como um meio para a realização de um fim, a decisão de conflitos –, 

traz para o saber jurídico atual um sério problema de fundamentação. Pois o Direito é saber da 

razão prática, saber ético/moral33, que tem por objeto o homem e o que esse sabe de si, em seu 

dever de atuar, na tarefa de aplicação, da escolha, da decisão, portanto da análise do que é 

correto. Desse modo, acreditamos que o Direito é indissociável de uma análise substantiva da 

correção ou da verdade, cuja abordagem metodológica só se faz possível pelo viés da 

hermenêutica fenomenológica, sob pena de se cair em totalitarismos ou abstrações formalistas. 

Há, portanto, para nós, a necessidade de uma abordagem hermenêutica fenomenológica não 

dissociada da ética, conforme se desenvolverá adiante. 

Gadamer34, a partir de Aristóteles, afirma que, embora o homem possua o arcabouço da 

techne, da dogmática jurídica, não possui o saber ético previamente acabado, visto que esse se 

perfaz somente na aplicação concreta. Ele esclarece que é junto à phroenesis – a virtude da 

ponderação reflexiva, com a qual o saber-se da reflexão ética possui uma relação muito 

característica – que aparece a Verstandnid (entendimento). Essa última é uma modificação da 

virtude do saber ético responsável pela Synesis – a capacidade de julgamento ético. Synesis 

significa a compreensão de alguém, que, julgando, desloca-se para a plena concreção da 

situação em que o outro tem de atuar. Implica que só se alcança a compreensão adequada 

daquele que atua, na medida em que se deseje o justo e se encontre em relação de comunidade 

com o outro”35. 

O Direito – ainda que organizado dogmaticamente –, enquanto saber da razão prática, é 

um saber aplicado, que se volta para as escolhas do homem em sua vida prática, e, assim, requer 

a correção prática do que é bom. Entretanto, não é possível um uso dogmático da ética. Por 

isso, o Direito, assim como a ética, é um fenômeno que se perfaz somente na concretude. Por 

essa razão e diante da necessária abertura semântica dos enunciados que prescrevem Direitos 

                                                        
33 As definições da Ética e da Moral se interpenetram, não esmiuçaremos as distinções terminológicas. Cf. 

ABAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4. ed. trad. rev. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 380. 
34 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 471. 
35 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 479-480. 
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Fundamentais, por sua dimensão linguística/axiológica/política, que a tarefa de definir o sentido 

daqueles direitos é cada vez mais do intérprete, em última instância, do Poder Judiciário. Esse, 

diante da complexidade discursiva, selecionará a possibilidade comunicativa que será 

vinculante36 e vai definir o sentido dos Direitos Fundamentais. Mas essa definição não acontece 

do modo silogístico imaginado pelo positivismo. Nesse ponto, as contribuições da hermenêutica 

filosófica foram valiosas para desfazer a crença em compreensão de estrutura metodológica. 

No entanto, a prática jurídica ainda está impregnada dos resquícios de uma hermenêutica 

metodológica e tradicional. Boa parte daqueles que hesitam em reconhecer o papel criativo do 

intérprete o fazem por conta disso. Somente usam a preocupação com a legitimidade como uma 

desculpa. Perceba-se que sua preocupação com o déficit de legitimidade não se manifesta com 

o mesmo fervor no que se refere ao parlamento. Não pretendemos defender a desconsideração 

da legitimidade; essa deve sempre ser perseguida e incrementada. Mas não se pode 

desconsiderar que a legitimidade plena que alguns parecem usar como parâmetro não é 

encontrada nas contemporâneas sociedades complexas fundadas em consensos artificiais. Aliás, 

legitimidade sempre foi a grande questão da democracia e se encontra, até hoje, sem solução 

pacífica. 

A resistência ao papel criativo do Poder Judiciário – para definir o sentido de 

dispositivos normativos que foram criados por representantes eleitos após a discussão na arena 

política – se deve, em nossa análise, a dois fatores: 1) ao apego à hermenêutica metodológica; 

2) à má compreensão do que venha a ser legitimidade democrática. Sugerimos, portanto, a 

abordagem fenomenológica do Direito e da democracia. Abordar a legitimidade democrática 

do Poder Judiciário pelo viés da hermenêutica fenomenológica implica estar aberto ao 

desvelamento do ente, às novas projeções compreensivas, a partir da temporalidade, ou seja, a 

partir da tradição. Daí a necessidade, para se entrar no círculo compreensivo da legitimidade 

democrática, de ouvirmos a tradição acerca desse assunto. 

 

2.3 A legitimidade democrática do Poder Judiciário: um diálogo com a tradição  

 

A doutrina jurídica observa que a atuação do Poder Judiciário tem adentrado em 

conteúdos políticos, seja na jurisdição constitucional, no controle de políticas públicas ou na 

guarda dos Direitos Fundamentais, principalmente os prestacionais. Igualmente se faz notar que 

a densificação do conteúdo político das decisões judiciais é perpassada por a uma transformação 

                                                        
36 Possibilidade comunicativa é expressão de FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do 

Direito: Técnica, decisão dominação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
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ampla do perfil do Estado e dos locais de atuação política, que refletem uma transformação da 

própria democracia e da sociedade. 

No entanto, esse fenômeno traz consigo o questionamento acerca da legitimidade desse 

Poder para essa função, tendo em vista que a composição do Poder Judiciário, distintamente da 

dos outros Poderes do Estado, não é representativa. Apesar de que atribuir falta de legitimidade 

democrática por ausência de representação é um raciocínio equivocado, que decorre da 

equivocada redução da legitimidade ao princípio majoritário, enquanto única legítima 

expressão da soberania popular. Inicialmente, é um equívoco porque a decisão do Poder 

Judiciário que se lastreia na Constituição, inclusive em seus dispositivos enunciadores de 

Direitos Fundamentais, também decorre da soberania popular, ainda que pretérita. 

No entanto, há um grande problema democrático quando a ‘vontade da constituição’37 

(externada na decisão judicial) colide com a vontade da comunidade política presente e real. 

Constitucionalistas dogmáticos responderiam que a ‘vontade da constituição’ prevalece, pois 

ela é a norma suprema. Mas essas soluções dogmáticas não resolvem os problemas, apenas os 

mascaram. Essa é apenas uma das manifestações da tensão entre faticidade e normatividade. 

Há farta literatura norte-americana sobre os problemas de que a vontade “sacra” da 

constituição fosse mais soberana que a vontade da comunidade política presente e real, os 

conhecidos argumentos sobre a “mão morta”, como também são fartas as advertências feitas à 

vontade da comunidade política real. Tocqueville38 ressalta a importância de que o princípio 

majoritário seja restringível por dispositivos prévios, sob pena de se criar a “tirania da maioria”. 

Da literatura se extrai certo consenso sobre a necessidade de que haja um mínimo de 

dispositivos prévios a limitar a maioria. O problema surge na discussão acerca da extensão e 

conteúdo desses limites. Para muitos, limites formais que garantam o funcionamento do espaço 

político, que se reduzem basicamente aos direitos de voz e voto, são suficientes. O que significa, 

em nossa análise, que muitos não consideram um problema que a democracia seja a tirania 

majoritária, desde que exista a tímida e formal ilusão de que a minoria venha a se tornar maioria, 

não obstante os processos históricos de dominação. 

Mas há que se observar que o problema de colisão da ‘vontade da constituição’ 

(externada na decisão judicial) com a vontade da comunidade política presente e real, a qual, 

nos espaços convencionais de manifestação política, tende a se confundir com a vontade da 

maioria, também é intrínseco, ou seja, atinge o próprio conceito de maioria, que, diante de 

                                                        
37 Na consagrada expressão de Konrad Hesse em: HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. 

Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris. Editor, 1991. 
38  TOCQUEVILLE, Alexis de. Da Democracia na América. Lisboa: Relógio D’Água, 2008. 
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comunidades heterogêneas, midiáticas e com déficits de participação política, é amplamente 

questionável. Discussões todas que conduzem para a filosofia política e o estudo mais profundo 

da democracia, que será realizado a partir do capítulo dois. 

Quando dizemos que soluções dogmáticas não resolvem os problemas, apenas os 

mascaram, isso serve também para o argumento do constitucionalista dogmático, aquele para 

quem o Poder Judiciário, quando enuncia os Direitos Fundamentais, lastreia sua decisão na 

“vontade da constituição”, portanto, também, na soberania popular e isso basta. Porque a 

“vontade da constituição” não é uma personificação concreta autônoma, que se faça presente 

nos tribunais, tal como deuses antigos nos oráculos. Sua construção será hermenêutica, 

experiencial, vivencial, e passará pela pessoa do intérprete. E a mítica soberania popular 

também não é essa tábua de salvação, mas também uma construção teórica, um conceito quase 

fictício que parte de muitas abstrações. Aliás, se conceito algum é tábua de salvação, não seria 

para o Direito, apesar da moderna tradição lógico conceitual desse. 

Diante da colisão entre a “vontade da constituição”39 (externada na decisão judicial) e a 

“vontade da comunidade política presente e real”, que, nos espaços convencionais de 

manifestação política, tende a se confundir com a vontade da maioria, percebe-se que a 

realização dos Direitos Fundamentais (que queremos substantivo-dialógica) implicará no 

necessário diálogo entre essas duas vontades. Esse diálogo precisará realizado e ouvido pelo 

Poder Judiciário, que, ao mesmo tempo, participará dele. Nesse diálogo, evidenciam-se e se 

contrapõem temas tradicionais da legitimidade política, tais como democracia, a república e a 

soberania política. A partir deste tópico, exporemos parte do que o diálogo institucionalizado 

já produziu a esse respeito, na tradição em que estamos imersos. 

 

2.3.1 Democracia, república e soberania política 

 

O estudo dos temas da democracia, república e soberania insere-se na temática do poder 

político e, apesar de caro ao ramo da filosofia política, não se mostra fácil dada a mudança que 

o emprego desses termos sofreu ao longo da evolução histórica dessa área do conhecimento 

humano. Razão pela qual não é possível falar de democracia sem relacioná-la aos conceitos de 

república e soberania política. 

                                                        
39 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio A. 

Fabris. Editor, 1991. 
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O tema da democracia é antigo na tradição da filosofia política. Bobbio40 assevera que 

Heródoto já traçara o esboço de uma classificação das formas de governo ao narrar a discussão 

entre Otané, Megabizo e Dario sobre a futura forma de governo da Pérsia. Platão, na República, 

descreveu cinco formas de governo – aristocracia, timocracia, oligarquia, democracia e tirania 

– e considerou somente a aristocracia como boa. Não é por acaso que a democracia está contida 

na obra República, afinal, a república é um conceito mais geral e abstrato. Na Política Platão 

considera a democracia como a mais infeliz das formas legais de governo, considerando-a 

melhor apenas do que as formas ilegais. 

Outra célebre tipologia é a aristotélica41. Aristóteles apresenta a monarquia (governo de 

um só), a aristocracia (governo de poucos) e a politia (governo da maioria ou da multidão) 

como formas puras de governo. Suas formas degeneradas seriam, respectivamente, a tirania 

(governo de vantagem para um só), a oligarquia (governo de vantagem para os ricos) e a 

democracia (governo de vantagem para os pobres). Ainda que seja o governo da parte mais 

numerosa, para Aristóteles, a democracia é má porque é o governo de uns contra outros e, além 

disso, no governo democrático, soberana é a massa e não a lei. Segundo Bobbio42, a tipologia 

aristotélica das formas de governo segundo o detentor do poder foi acolhida pelo pensamento 

ocidental pelo menos até Hegel. 

Percebe-se, portanto, que desde a Antiguidade não há que se falar em democracia sem 

se referir à questão de quem é o detentor do poder político soberano. Logo, não se pode fazer 

nenhuma análise acerca da democracia sem ao menos se visitar a teoria da soberania. Apesar 

de abordada, indiretamente, na Antiguidade, e de ter contado com teóricos de relevo na Idade 

Média43, seu contorno moderno, que produz efeitos até a atualidade – apesar de alguns 

temperamentos – se deu pela pena de Jean Bodin. 

Dentre as contribuições de Bodin44, como o rompimento com o postulado da plenitude 

do poder dos papas, a elaboração da distinção entre formas de governo e formas de Estado e o 

desenvolvimento das características da soberania, uma nos chama atenção em especial, a que 

                                                        
40 BOBBIO, Norberto, MATTENCCI, Nicola e PASQUINO, Giafranco. Dicionário de política. Trad. Carmen C. 

Variable [et al.]. 7. ed. Brasília: UNB, 1995. v.2. 
41 ARISTÓTELES. Política. Trad. de Mário da Gama Kury. 3. ed. Brasília: UNB, 1997. 
42 BOBBIO, Norberto; MATTENCCI, Nicola; PASQUINO, Giafranco. Dicionário de política. Trad. Carmen C. 
Variable [et al.]. 7. ed. Brasília: UNB, 1995. v.2. 
43 Bobbio afirma que os juristas medievais elaboraram a teoria da soberania popular a partir de algumas conhecidas 

passagens do Digesto, tiradas principalmente de Ulpiano. Destaca Azo, glosador para quem o povo jamais abdicou 

de inteiramente do seu poder e Marsílio de Pádua, autor de Defensor Pacis, certamente uma das obras do 

pensamento político medieval que mais forneceu substrato ao pensamento político moderno. BOBBIO, Norberto; 

MATTENCCI, Nicola; PASQUINO, Giafranco. Dicionário de política. Trad. Carmen C. Variable [et al.]. 7. ed. 

Brasília: UNB, 1995. v.2. p. 321-322. 
44   BODIN, Jean. Os seis livros da República. Livro Dois. Trad. José Ignacio Coelho Mendes Neto. São Paulo: 

Icone, 2011 (Fundamentos do Direito). 
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se tem denominado “o paradoxo bodiniano”. Por meio dele, Bodin apontou incoerências lógicas 

na fórmula da soberania popular. Para ele, essa expressão é uma contradictio in adjecto, uma 

inconsistência lógica entre o substantivo (soberania) e o seu adjetivo qualificante (popular). O 

paradoxo bodiniano se refere à possibilidade teórica e à impossibilidade prática da soberania 

popular. Razão pela qual prefere, expressamente, a monarquia, ou mesmo a aristocracia, à 

democracia como detentora da soberania. Günther Maluschke explica bem o “paradoxo 

bodiniano”: 

 
Quando o Estado se torna democrático ele perde tanto sua alma quanto seu corpo: o 
povo é soberano sem súditos, governado sem governador, ele é ao mesmo tempo 

superior e subordinado a si mesmo, governador e governado por si. O povo não pode 

auto-obrigar, como também é impossível que o soberano exija um juramento de 

lealdade de si mesmo45. 

 

O próximo grande teórico da soberania será Jean-Jacques Rousseau46. Ele mantém, na 

linha de Bodin, a soberania como absoluta, ilimitada e indivisível. Entretanto, de maneira 

diversa, para Jean-Jacques Rousseau, o único detentor legítimo da soberania é o povo. Günther 

Maluschke47 esclarece que, para alçar a soberania à qualidade de soberania popular, Rousseau 

resolveu o paradoxo bodiniano por meio da teoria do duplo status. Segundo a Teoria do duplo 

status, qualquer indivíduo do povo, tomado coletivamente, é soberano e participa da formação 

da vontade geral. Entretanto, se tomado individualmente, está subordinado a essa vontade, 

portanto adquire o status de súdito. Desse alicerce advém a legitimidade da submissão 

individual à vontade geral. O indivíduo se submete porque ele participou da formação dessa 

vontade. 

Cumpre salientar que, em Rousseau, a vontade geral não é a vontade majoritária e não 

padece dos vícios de representação, pois o autor parte do homem universal e da democracia 

direta. Rousseau estabelece a premissa de que nos vários interesses individuais existe algo em 

comum, o liame social. Assim, a república seria criada pela união voluntária dos cidadãos, por 

conseguinte, fruto do poder constitutivo do povo, isto é, da própria vontade dos cidadãos. 

Rousseau pondera que em Estados com forte liame social não há grande disparidade entre a 

                                                        
45 MALUSCHKE, Günther. A soberania popular: enigma não resolvido da Democracia. Philósophos – Revista 

de Filosofia, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 63, set. 2010. ISSN 1982-2928. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos/article/view/11324/7446>. Acesso em: 30 out. 2013. p. 63 
46 ROUSSEAU. O Contrato Social: princípios de Direito político. Trad. Edison Darci Heldt. 4. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. 
47 MALUSCHKE, Günther. A soberania popular: enigma não resolvido da Democracia. Philósophos – Revista 

de Filosofia, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 63, set. 2010. ISSN 1982-2928. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos/article/view/11324/7446>. Acesso em: 30 out. 2013.  
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vontade geral e os interesses individuais. Esse Estado, no caso, nem mesmo tem necessidade 

de muitas leis. 

Mas adverte que o liame social se rompe “quando interesses privados começam a se 

fazer sentir e pequenas sociedades a influenciar a maior, o interesse comum altera-se e encontra 

oponentes; a unanimidade não mais prevalece nos votos; a vontade geral não é mais a vontade 

de todos”48. Rousseau admite que nos Estados em que o liame social não é forte, por grande 

diversidade cultural ou por vasta extensão territorial, o uso do poder coercitivo pode ser 

necessário, como se percebe em uma carta sua a Mirabeau, de 1767: 

 
Eis aí, entre minhas velhas ideias, o grande problema na política ... Achar uma forma 

de governo que coloque a lei acima do homem... Se infelizmente essa forma não for 

achável, e confesso ingenuamente que acredito que não se encontra, é minha opinião 

que se deva passar para o outro extremo e colocar de uma vez só o homem tanto acima 
da lei quanto possível: gostaria de que o déspota pudesse ser Deus. Numa palavra, não 

vejo meio termo entre a democracia mais austera e o hobbesismo mais perfeito, porque 

o conflito entre os homens e as leis, que coloca uma contínua guerra interna no Estado, 

é o pior de todos os estados políticos49. 

 

Para Rousseau, portanto, o regime democrático só seria viável para um povo pequeno 

e homogêneo. A compatibilização teórica das democracias com países de grande extensão 

territorial se deve aos federalistas norte-americanos, como se percebe no artigo 10 dos 

federalistas, de autoria de James Madison:  

 
Os dois grandes pontos de diferença entre uma democracia e uma república são: 

primeiro, a delegação do governo, nesta última, a um pequeno número de cidadãos 

eleitos pelos demais; segundo, o maior número de cidadãos e a maior extensão do 

país que a última pode abranger50. 

 

Para Madison51, a democracia se refere a um “pequeno número de cidadãos, que se 

reúnem e administram o governo em pessoa”, enquanto a república é um “governo no qual 

                                                        
48 ROUSSEAU. O Contrato Social: princípios de Direito político. Trad. Edison Darci Heldt. 4. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006, p. l08. 
49 In: MALUSCHKE, Günther. A soberania popular: enigma não resolvido da Democracia. Philósophos – Revista 

de Filosofia, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 61-80, set. 2010. ISSN 1982-2928. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos/article/view/11324/7446>. Acesso em: 30 out. 2013.  
50 MADISON, James. A Utilidade da União como Salvaguarda contra a Facção e Insurreições Domésticas 

(continuação). In: MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os Artigos Federalistas. 
Apresentação: Isaac Kramnick; tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, 

p. 6. Disponível em: <http://www.arcos.org.br/cursos/teoria-politica-moderna/federalista>. Acesso em: 30 out. 

2013. 
51 MADISON, James. A Utilidade da União como Salvaguarda contra a Facção e Insurreições Domésticas 

(continuação). In: MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os Artigos Federalistas. 

Apresentação: Isaac Kramnick; tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, 

p. 6. Disponível em: <http://www.arcos.org.br/cursos/teoria-politica-moderna/federalista>. Acesso em: 30 out. 

2013. 
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existe o esquema de representação”. Para ele, a república (ou seja, a representação) consegue 

“filtrar” e “refinar” melhor os interesses do país dos interesses “parciais” e “temporários”, 

enquanto a democracia, na qual inexiste esse filtro, está mais suscetível à “turbulências” e 

“discórdias” causadas pelos interesses de ‘facções”. Madison ressalta que os teóricos políticos 

que propuseram a democracia imaginaram, equivocadamente, que dar aos homens igualdade 

política também lhes daria igualdade de opiniões e paixões. Dessa mudança da noção de 

democracia operada pelos federalistas, que, a princípio, parece simples, advém muitas 

consequências, algumas dentre as quais impactarão, ainda que indiretamente, a maior ou 

menor aceitação, da legitimidade da intervenção judicial em processos políticos decisórios, 

lato sensu. 

Percebe-se na contribuição dos federalistas certa confusão entre os conceitos de 

democracia e república, se considerarmos como parâmetro as tipologias propostas pelos 

filósofos políticos da Antiguidade. A república de Madison equivaleria ao que hoje chamamos 

de democracia representativa. Consoante Cícero Araújo52, livre docente em teoria política pela 

USP, entre os pensadores políticos gregos e romanos, o termo república é com frequência 

empregado para designar a comunidade política ideal. Enquanto democracia, o governo de 

muitos ou da multidão é uma forma de governo real, histórica, cuja principal referência é a 

experiência ateniense. Madison tomou democracia e república como formas concretas de 

governo. Talvez a confusão de conceitos tenha se iniciado porque em Jean-Jacques Rousseau 

os conceitos distintos de república – a comunidade política soberana – e democracia – forma 

de governo concreta – irão, de certa maneira, coincidir, já que em Rousseau todos os membros 

da comunidade política são também membros do governo. 

 

2.3.2 Tensão entre república e democracia: virtuosismo versus inclusão 

 

Cícero Araújo53 irá demonstrar que os conceitos de república e democracia, além de não 

se confundirem, guardam uma estreita relação de tensão entre si. Para boa parte dos autores da 

Antiguidade, a democracia é uma das maiores perversões da república, enquanto comunidade 

política ideal. O ideário da democracia tem a preocupação de ampliar a participação política, 

                                                        
52 ARAÚJO, Cícero. República e democracia. Lua Nova [on-line]. 2000, n.51, p. 5-30. ISSN 0102-6445. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452000000300002>. Acesso 

em: 30 out. 2013. 
53 ARAÚJO, Cícero. República e democracia. Lua Nova [on-line]. 2000, n.51, pp. 5-30. ISSN 0102-6445. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452000000300002>. Acesso 

em: 30 out. 2013. 
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enquanto para o Republicano a ampliação de sujeitos participantes do poder ameaça a 

homogeneidade da unidade política e pode levar à degeneração do governo. Nessa concepção 

republicana, a heterogeneidade dos membros da comunidade política leva os sujeitos a 

buscarem mais à satisfação de interesses “parciais” do que ao interesse comum. Nessa 

perspectiva, desde os teóricos da antiguidade clássica, a república se identificaria mais com o 

ideal do virtuosismo e a democracia com o ideal da inclusão. 

Segundo Cícero Araújo, somente após as Revoluções Americana e Francesa a 

democracia deixa de ser vista apenas como uma forma de governo para ser vista como uma 

forma de sociedade, associada à ideia de igualdade de condições. Mas, ainda assim, a 

perspectiva da igualdade de condições permanece distinta para a tradição republicana e 

democrática. No primeiro caso, a igualdade supõe laços profundos entre os cidadãos, atados 

por alguma noção de destino comum entre eles. No segundo, é um direito, independentemente 

de visões comuns. Para republicanos, a expansão da cidadania cria problemas para as exigências 

de fraternidade e de virtude dos membros54. Para democratas, ao contrário, é a sua restrição que 

cria problemas para as exigências de universalidade no exercício dos direitos políticos. 

Robert Dahl55 esclarece dois aspectos do critério de inclusão do ideal democrata: 1) a 

ideia de que a virtual universalidade da cidadania implica a admissão de uma profunda 

heterogeneidade da comunidade política; e 2) a ideia de que, apesar dessa heterogeneidade, seus 

membros devem ter igual direito de influenciar suas decisões. Wanderley Guilherme dos Santos 

sintetiza bem a questão da inclusão com a legitimidade: 

 
A Democracia é a única forma de exercício do poder político que reconhece como 

legítimas demandas a que não pode atender [...] Não há registro de outra sociedade 

organizada de acordo com o mesmo princípio. Todas as aspirações geradas em ordens 
políticas anteriores, se inalcançáveis por questões naturais, eram, por definição, 

ilegítimas, quando não ilegais56. 

 

Em nossa análise, nas democracias contemporâneas, a clássica tensão entre o 

virtuosismo republicano e a inclusão democrática foi reforçada por decorrências de 

acontecimentos como as duas guerras mundiais e as experiências socialistas que se seguiram, 

que tiveram como impacto mais imediato a inclusão das mulheres e trabalhadores ao regime 

                                                        
54 Cícero Araújo destaca que a regra da maioria que para se tornar também minimamente operacional, precisa do 

suporte, derivado do ideal cívico, de uma noção mínima de consenso. ARAÚJO, Cícero. República e democracia. 

Lua Nova [on-line], n. 51, p. 5-30, 2000. ISSN 0102-6445. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452000000300002>. Acesso em: 30 out. 

2013. 
55 DAHL, Robert A. A democracia e seus críticos. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 
56 SANTOS, Wanderley G. dos.  O Paradoxo de Rousseau: Uma Interpretação Democrática da Vontade Geral. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2007. 
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democrático. Experiências como o holocausto, o apartheid e a resistência pacífica de Gandhi, 

por exemplo, levam a questão política da inclusão democrática para o nível de uma profunda 

reflexão moral e para o cenário internacional. Por sua vez, a “globalização” – do consumo, das 

informações e da internet – produz fusões, nem sempre harmônicas, de visões de mundo, que, 

a seu modo, reclamam por inclusões democráticas à moda ocidental – a exemplo da Primavera 

Árabe, embora não possamos nos alongar nesse aspecto. 

É preciso ressaltar que, apesar dessa constante relação de tensão, os ideais de 

virtuosismo e inclusão não se excluem na prática política. Os crescentes movimentos de 

inclusão, apesar de abalarem fortemente o virtuosismo, não impedem que esse busque se 

fortalecer pela qualificação contínua dos sujeitos políticos. A lógica do cenário político não 

implica, necessariamente, que tese e antítese produzam sínteses reconfortantes. Ao contrário, 

essa dialética há de ser pré-socrática, ou seja, tese e antítese podem conviver e reforçar-se, 

mútua e indefinidamente. 

 

2.3.3 Direito, democracia e legitimidade 

 

Não podemos nos propor a desenvolver uma teoria substantivo-dialógica de 

legitimidade democrática do Poder Judiciário para a concretização dos Direitos Fundamentais 

sem averiguarmos o conceito de legitimidade. Um conceito basal para legitimidade e por isso 

mesmo elucidativo é o de Jheremy Beethan. Para ele, legitimidade é a justificativa para a 

utilização do poder57. Outro conceito é o de Bobbio, para quem a legitimidade é atributo do 

Estado que consiste na presença, em parcela significativa da população, de um grau de consenso 

capaz de assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em 

casos esporádicos58. Esse consenso se dá em torno de valores nucleares, como fica claro no 

conceito de José Eduardo Faria, para quem legitimidade é o “resultado de um acordo em torno 

de valores delineados como modelo de uma comunidade”59. Em sociedades complexas e 

representativas, esse consenso pode ser artificial e reduzido a dispositivos formais de fixação 

de competências. 

Na democracia, em que o poder político é do povo, essa justificativa refere-se à 

utilização do poder consoante a vontade do seu titular. Daí a legitimidade ter sido associada à 

                                                        
57 BEETHAN, David. The legitimation of the hanspshire. London: Macmilan, 1991. 
58 BOBBIO, Norberto, MATTENCCI, Nicola e PASQUINO, Giafranco. Dicionário de política. Trad. Carmen C. 

Variable [et al.]. 7. ed. Brasília: UNB, 1995. v. 2. 
59 FARIA, José Eduardo. A crise constitucional e restauração da legitimidade. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 1985. 
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soberania popular. Na tradição política, estabeleceu-se que se verifica a vontade do povo por 

meio do sistema representativo e do princípio majoritário. No entanto, esse critério não é 

suficiente. Aliás, depreendemos da evolução dos conceitos de democracia e república que a 

noção de representatividade pode se afastar, e muito, da ideia de inclusão do povo (enquanto 

massa heterogênea), conforme abordamos. 

Reduzir a soberania popular ao princípio majoritário é um equívoco. Zippelius60 adverte 

que o conceito de legitimidade não coincide simplesmente com o de maioria. Tocqueville61 

acentua que o princípio majoritário é restrito por dispositivos constitucionais prévios sob pena 

de se criar a tirania da maioria62. Razão pela qual a própria soberania popular, por meio do 

poder constituinte, institui os Direitos Fundamentais como limitadores do princípio majoritário. 

O ponto é que o conceito de democracia é maior do que o princípio majoritário. Esse 

serviu bem para a concepção liberal dos séculos XVII e XVIII, responsável pela ênfase na 

soberania popular e no poder legislativo. Mas a concepção de democracia muda com o tempo. 

A concepção social do século XIX, resultado do confronto entre liberalismo e socialismo, 

acentuou a tônica na participação e na igualdade. Verdade que ambas as concepções – liberal e 

social – sofreram – e ainda sofrem, na medida em que se aproximaram e, de certa forma, se 

confundem sob o manto do neoliberalismo63 em curso. Isso se percebe pela hipertrofia 

legislativa, a transferência da função normativa a outros sujeitos que não o Estado, a falta de 

participação política dos cidadãos, a falta de identificação entre representantes e representados, 

a ameaça de tutela paternalística do Welfare State, o desenraizamento do indivíduo 

contemporâneo dos vínculos sociais64 e a desconstrução da vontade geral diante do pluralismo, 

da força de lobbies de oligopólios econômicos e da persuasão midiática65. 

Diante dessa ambiguidade, contemporânea e paralelamente, predomina o debate acerca 

das concepções de democracia formal e de democracia substancial. A primeira destaca os meios 

de participação na formação da vontade democrática, defende as regras do jogo, o 

funcionamento do debate no espaço público. A segunda destaca os fins a serem realizados pela 

democracia. Embora concepções substancialistas possam conter algumas das preocupações 

procedimentais e vice-versa. 

                                                        
60 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. 3. ed. Trad. Karin Praefk-Aires Coutinho. Lisboa: Calouste 

Gulbenkian, 1997. 
61 TOCQUEVILLE, de Alexis. Da Democracia na América. Lisboa: Relógio D’Água, 2008. 
62 É certo que as restrições pensadas por Tocqueville são de cunho liberal. 
63 Sobre neoliberalismo ler: PERRY Anderson. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo 

(Orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 
64 GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. O guardião das promessas. Rio de Janeiro: Revan, 2001. 
65 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Filosofia Política. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

http://www.almedina.net/catalog/index.php?editoras_id=36
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Algumas teorias da democracia colocam questões de substância na própria descrição da 

democracia, a exemplo da democracia popular, experimentada em vários países nos pós-guerras 

e influenciada pelo socialismo, para a qual nenhuma sociedade é democrática se a sua 

distribuição de renda é muito desigual. Não obstante, na prática, não raro tenham descambado 

para regimes autoritários. Outra concepção de democracia bastante conhecida é a dos 

utilitaristas, para quem os processos democráticos são justos se têm mais probabilidade que 

outros de produzir decisões que maximizem a utilidade. Ou seja, para os utilitaristas, uma ação 

é boa quando ela é útil ou serve para o benefício da maioria. 

As teorias procedimentais sublinham que a democracia é um processo para tomar 

decisões políticas, que deve ser definido independentemente de qualquer descrição das decisões 

efetivamente tomadas. Definem a democracia como um conjunto de processos que governam a 

participação dos cidadãos na política – processos sobre votar, falar, fazer petições e exercer 

pressão – e não incluem, de modo geral, restrições quanto ao conteúdo dessas decisões. 

Para Dworkin66, autor de uma teoria substancialista completamente diversa dos 

exemplos trazidos acima, teorias procedimentalistas e utilitaristas estão erradas porque as 

pessoas realmente têm direitos que estão acima da maximização da utilidade irrestrita e das 

decisões majoritárias que servem à utilidade irrestrita. Qualquer legislação que possa ser 

justificada apenas pelo recurso às preferências da maioria nega a igualdade. 

Contra as concepções procedimentalistas de democracia, Dworkin aduz que direitos de 

participar no processo político são igualmente valiosos para duas pessoas apenas se esses 

direitos tornarem provável que cada um receba igual respeito e os interesses de cada um 

recebam igual atenção não apenas na escolha de funcionários políticos, mas nas decisões que 

esses funcionários tomam.  

De outro lado, uma das concepções procedimentais de maior relevo acerca da relação 

entre Direito e política e, que por isso, toca a questão da legitimidade, é a Habermas, para quem: 

 
A legitimidade – como também a normatividade jurídica – é um processo e não uma 

substância, uma essência ou mesmo uma qualidade de textos. A legitimidade é por 

igual um processo que reage à realidade, configurando-a ao mesmo tempo; dito em 

outras palavras, ela aparece na sua elaboração [Bearbeitung].67 

 

                                                        
66 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Trad. Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2005. 
67 HABERMAS, Jürgen. Faticidade e Validade: uma introdução à Teoria Discursiva do Direito e do Estado 

Democrático de Direito. Trad. Menelick de Carvalho, p. 108 (no prelo). 
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Abramovay68 propõe um esquema procedimental em que a legitimidade política provém 

da possibilidade de constante aferição se cada uma das decisões tomadas pelo poder público é 

constituída por argumentos que poderiam ter sido utilizados por um único sujeito, o povo. No 

entanto, ele sugere que povo seja compreendido como uma comunidade de princípios que se 

constitui e é constituído pela organização política em torno de princípios (algo que lembra 

Dworkin). Mas perceba-se que esses princípios serão fixados no espaço público, na esteira da 

herança habermasiana. 

De tudo o que foi dito, muitas críticas têm sido feitas às democracias contemporâneas 

existentes, que, em geral, se firmaram como democracias liberais representativas, ainda que 

com algumas promessas de bem-estar. Quanto à soberania popular, tem-se questionado se em 

sociedade complexas há, de fato, liame social forte, tampouco, vontade geral. Ingeborg Maus 

apud Günther Maluschke69 irá dizer que o conceito rousseauniano de povo, sobre o qual se 

firma a tradição democrática ocidental, é um conceito fictício e abstrato. Como consequência, 

nas democracias contemporâneas predominariam processos sistêmicos anônimos e impessoais 

de decisão. Nesse ponto, concordamos com a autora. 

Günther Maluschke70, a partir das notas de Charles Edwyn Vaughan71 às obras de 

Rousseau, questiona como manter a indivisibilidade da soberania popular, já que o povo, no 

momento da decisão, sempre se divide em dois: a maioria, que, no momento da decisão de fato 

torna-se soberana, e a minoria, que, pela decisão da parte majoritária, reduz-se ao status de 

súdita. Nesse ínterim, Maluschke provoca se o paradoxo bodiniano quanto à soberania popular 

continua sem resolução. A partir dessas colocações, percebemos como conceitos basilares à 

dogmática jurídica se mostram mais movediços quando defrontados com a filosofia política. 

Nas democracias contemporâneas, diante do refinado aparato de representação, as 

minorias encontram dificuldades para se fazer representar efetivamente. Os instrumentos de 

                                                        
68 ABRAMOVAY, Pedro Vieira. A separação de Poderes e as medidas provisórias em um Estado 

Democrático de Direito. 2010. 97 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/7700/1/2010_PedroVieiraAbramovay.pdf>. Acesso em: 11 set. 2013. 
69 Em obra ainda não traduzida do alemão. MAUS, Ingeborg. Zur Aufkärung der Demokratietheorie. Rechts- und 

demokratietheoretische Überlegungen  in Anschluss an Kant. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992 apud 

MALUSCHKE, Günther. A soberania popular: enigma não resolvido da Democracia. Philósophos – Revista de 

Filosofia, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 61-80, set. 2010. ISSN 1982-2928. Disponível em: 
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de Filosofia, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 61-80, set. 2010. ISSN 1982-2928. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos/article/view/11324/7446>. Acesso em: 30 out. 2013.  
71 VAUGHAN, C.E. (Ed.). The Political Writings of Jean-Jacques Rousseau. Cambridge: University Press, 

1915. v. II. Vaughan foi um estudioso Inglês que editou as obras de Rousseau e escreveu no Romantismo Inglês. 

Ele era Professor de Inglês e Literatura na Unversity de Leeds. 
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acesso das minorias à formação da suposta “vontade geral” não têm produzido muitos efeitos72. 

Quanto à representação, muito se tem questionado acerca de sua legitimidade. Por sua vez, as 

democracias que se colocaram como sociais-democracias na perspectiva de ampliar a 

participação às massas não realizaram esse intento. 

Ingeborg Maus73 propõe que a soberania pertença ao povo livre e concreto e não a uma 

metáfora da vontade abstrata da razão pura prática. Ela sugere um procedimento pelo qual se 

descubra o comum dentro da disparidade e estabelece o princípio de generalização como um 

princípio de seleção. O homem concreto entraria no processo de legislação e seus interesses 

seriam filtrados pelo procedimento, restando os universalizáveis. 

Sob nossa ótica, a perspectiva de Ingeborg Maus, bem como outras perspectivas 

procedimentais da democracia, que, de modo geral, estabelecem princípios de filtragem e 

seleção a partir de interesses universalizáveis, possuem as seguintes limitações: 1) a 

perspectiva de descobrir o comum na disparidade não se aparta da noção abstrata de homem; 

2) a perspectiva de descobrir o comum na disparidade é totalitária com as minorias detentoras 

de interesses que podem ser compreendidos como não universalizáveis; 3) a perspectiva de 

descobrir o comum na disparidade a partir de sujeitos concretos é mais facilmente realizável 

no ideal do virtuosismo, mas encontra óbices sob o ideal da heterogeneidade e da inclusão; 4) 

por esses motivos, defendemos que a perspectiva de descobrir o comum na disparidade não 

pode prescindir do diálogo com conteúdos substantivos de igualdade e dignidade. Apesar da 

“vagueza” semântica desses signos. 

 

2.4 A legitimidade da jurisdição constitucional 

 

As discussões sobre direitos do homem concreto versus homem universal, da maioria 

versus minoria, heterogeneidade e inclusão; soberania, legitimidade e autoridade da decisão 

política em sociedades democráticas alcançam, claro, a jurisdição constitucional e nela ganham 

grande repercussão. Na medida em que cabe ao Poder Judiciário definir o sentido dos 

dispositivos normativos, inclusive dos enunciadores de Direitos Fundamentais, criados pelos 

representantes políticos, caberá a ele preencher o conteúdo desses signos. Isso fez com que se 
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outros. 
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construísse uma discussão teórica acerca da legitimidade da jurisdição constitucional, que, a 

nosso ver, é apenas mais um capítulo no tema da legitimidade na filosofia política. 

 

2.4.1 John Hart Ely e Cass Sunstein: a tutela dos procedimentos democráticos 

 

John Hart Ely74 fundamenta a legitimidade da jurisdição constitucional na igualdade de 

participação dos cidadãos nas decisões políticas. Para ele, a base dessa legitimação não está em 

conteúdos constitucionais, mesmo que sejam os Direitos Fundamentais, mas nos procedimentos 

assecuratórios do regime democrático. Consonante seu posicionamento, a função da tutela 

constitucional é corrigir os desvios do processo de representação popular, não verificar se 

substratos materiais (substantive merits) contidos na Constituição estão sendo observados pelas 

normas infraconstitucionais. 

Para Ely, a Constituição (ele se refere à americana, mas seu raciocínio pode ser 

expandido) é um documento preponderantemente procedimental, voltado a viabilizar o 

autogoverno de cada geração. Nessa perspectiva, a função dos tribunais é defender a realização 

do processo democrático, com a inclusão do maior número de cidadãos e da forma mais 

politicamente igualitária75 possível, a fim de evitar que maiorias momentâneas possam cercear 

direitos da minoria na participação das decisões políticas. 

Sob a perspectiva do self-restraint e da teoria da igualdade de participação política dos 

cidadãos de Ely, a função dos juízes da Suprema Corte é verificar se as normas 

infraconstitucionais contrariam os mandamentos constitucionais de representação, assegurado 

o acesso das minorias. Ou seja, elas se referem ao funcionamento da democracia enquanto 

processo. A proteção da jurisdição constitucional às minorias se restringe a assegurar-lhes a 

participarem do processo político, no entanto, não lhes garante nenhuma pauta substantiva não 

deliberável pela vontade majoritária. Isso porque, para Ely, o grande perigo para as sociedades 

hodiernas não é a fragilidade da concretização dos Direitos Fundamentais, mas o risco do mau 

funcionamento do regime democrático. No entanto, parece-nos claro que apenas assegurar o 

acesso das minorias ao processo político restará como um simulacro formal, uma representação 

de um jogo do qual já se sabe de antemão o resultado. 

                                                        
74 ELY, John Hart. Democracia e Desconfiança. Uma Teoria do Controle Judicial de Constitucionalidade. Trad. 

Juliana Fontes. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
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Em decorrência da fragmentação social, Ely não acredita na existência de princípios 

morais consensuais, daí, para ele, a atuação da jurisdição constitucional orientada por pautas 

substantivas privilegiaria determinados setores sociais sem que seus juízes dispusessem de 

legitimidade para tal tarefa. Para Ely, os princípios morais vigentes em uma sociedade devem 

ser estabelecidos pelos representantes eleitos pelo povo, que gozam de legitimidade para efetuar 

tais decisões. 

Também não acreditamos na existência de princípios morais consensuais concretos, mas 

em princípios morais dialogicizados. Não vemos problemas que decisões “beneficiem” 

interesses de determinados setores sociais enquanto deixem outros descontentes. Discordamos, 

entretanto, que os juízes não possuam legitimidade democrática para tomar essas decisões. Ou 

que essas caibam, exclusivamente, aos representantes eleitos. Primeiro, porque já falamos das 

limitações da representação e da concepção procedimental de democracia, o que se relaciona e 

requer o papel contramajoritário do Poder Judiciário. Segundo, porque o Poder Judiciário detém 

legitimidade democrática substantivo-dialógica, que desenvolveremos no capítulo quatro. 

Em teoria que possui pontos semelhantes, Cass Sunstein76 defende que os Direitos 

Fundamentais, de forma geral, não são o alicerce primordial para legitimar a atuação da 

jurisdição constitucional. Apenas poderiam exercer essa função as prerrogativas que garantam 

a livre participação dos cidadãos no regime democrático, consideradas dados pré-políticos e 

limites à soberania popular. Para Sunstein, a maior parte dos Direitos Fundamentais é 

caracterizada como produto inexorável do processo deliberativo e para sua proteção é mais 

relevante a defesa do funcionamento do regime democrático, segundo os parâmetros de 

liberdade e participação ativa dos cidadãos, do que a proteção dos Direitos Fundamentais, por 

si só, através da jurisdição constitucional. Assim, os direitos inerentes à participação política, 

ao mesmo tempo em que constituem precondição para o exercício da cidadania, 

proporcionariam o engajamento de todos os cidadãos, independentemente de qualquer 

condição, são também responsáveis pela criação de outros Direitos Fundamentais a partir do 

basic rights of polítical participation77. 

Ao contrário de Dworkin, Sunstein não defende que a solução para os hard cases se dê 

através de princípios constitucionais que guardem uma estreita relação com os princípios 

morais. Para ele, esses princípios podem até mesmo dificultar a solução dos casos concretos, 

pois, como são genéricos e abstratos, tendem a gerar muitas polêmicas em torno de seu 

                                                        
76 SUNSTEIN, Cass. Free Speech now. In: The bill of rigths in the modern State. Chicago: The University 

Chicago Press 1992, p. 313. 
77 SUNSTEIN, Cass. Republic.com. New Jersey: Princeton University, 2002. 
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conteúdo. As discussões sobre o conteúdo desses princípios provocariam uma partidarização 

no seio da opinião pública, que deveria ser resolvida nas devidas instâncias do regime 

democrático e não nos tribunais. 

Sunstein78 considera que, quando a decisão é sobre uma questão polêmica, tolher da 

seara política a resolução, se por um lado pacifica a controvérsia, por outro retira do espaço 

público de discussão a possibilidade de sua solução, no que mitiga o processo democrático. 

Para ele, em um regime democrático, o local mais apropriado para o debate de temas polêmicos 

é a seara política e não uma Corte Constitucional ou órgão similar. Entretanto, acreditamos que 

essa perspectiva, além de superdimensionar o espaço do debate político clássico, pressupõe, 

erroneamente, que o espaço do Poder Judiciário não é um espaço público de discussão. 

Ressaltamos que as teorias produzidas sobre legitimidade da jurisdição constitucional 

são imprescindíveis na problematização acerca da legitimidade democrática do Poder 

Judiciário, sobretudo, em razão de enfrentarem a relação entre Direitos Fundamentais e o papel 

das Cortes Constitucionais no contexto da democracia. Apesar disso, acreditamos que são 

insuficientes, por não incluírem em suas análises a discussão de teorias ontológicas de verdade.  

Para nós, é imprescindível que modelos de legitimidade de jurisdição constitucional incluam 

teorias ontológicas de verdade, sob pena não construírem a legitimidade pretendida, como se 

demonstrará no capítulo quatro. 

 

2.4.2 Considerações sobre o ativismo Judicial 

 

A questão de tratar de decisões polêmicas sobre Direitos Fundamentais no âmbito da 

Suprema Corte, que deslocam opções de moralidade ou de política do âmbito do Poder 

Legislativo para o âmbito do Poder Judiciário, conduzem, inevitavelmente, ao tema do ativismo 

judicial. O termo ativismo judicial79 teria sido empregado pela primeira vez em artigo publicado 

na Fortune, nos EUA, escrito pelo historiador e político democrata Arthur Schlesinger Júnior, 

em 1947. Nesse artigo, o historiador traçara o perfil dos juízes integrantes da Suprema Corte 

norte-americana, na época do New Deal, e classificara-os como ativistas judiciais pelo papel 

ativo que desempenharam na promoção do bem-estar social. 

                                                        
78 SUNSTEIN, Cass. Legal reasoning and political conflict. New York: Oxford University, 1996. 
79 Para aprofundar, ler:  SOARES, José de Ribamar Barreiros. Ativismo judicial no Brasil: O Supremo Tribunal 

Federal como arena de deliberação política. 2010. 193 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto de 

Estudos Sociais e Políticos (IESP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. Disponível 

em: <http://www.iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2012/10/Jose-de-Ribamar-Barreiros-Soares.pdf>. Acesso em: 

outubro de 2011. 
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O ativismo judicial pode ser conceituado como uma “participação mais ampla e intensa 

do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no 

espaço de atuação dos outros dois Poderes”80. Acontece por meio da revisão judicial dos atos 

dos demais Poderes do Estado, legislativos ou não, comissivos ou omissivos, inclusive no caso 

de omissões normativas; pelo controle de políticas públicas e controle de constitucionalidade. 

Substancialmente, confere uma ampliação da margem de conformação do Poder Judiciário às 

questões políticas e sociais. 

Opõe-se ao ativismo judicial a perspectiva da autocontenção judicial, ou self-restraint. 

Segundo Barroso81, a atitude autocontensiva do Judiciário é vista como uma participação 

reduzida na realização dos valores constitucionais e uma menor interferência na esfera de ação 

dos demais Poderes. Ao atuar dessa maneira, o Poder Judiciário não aplica a Constituição de 

forma direta aos casos não previstos em Lei, pois aguarda o pronunciamento do Poder 

Legislativo. Utiliza métodos mais conservadores e rígidos para a declaração da 

inconstitucionalidade dos atos e omissões do Poder Público. Por fim, abstém-se de participar 

da concretização dos Direitos Fundamentais e das Políticas Públicas. 

Na tradição norte-americana, essas duas perspectivas encontraram suas raízes em dois 

modelos distintos de interpretação: a) os interpretativistas e b) os não interpretativistas. 

Resumidamente, os interpretativistas buscariam o sentido literal82 do texto da Constituição ou 

o sentido determinado pelos foundations fathers, enquanto que os não interpretativistas não se 

prendem a esses dois critérios. Mas é claro que essa distinção é simplificada e pode ser melhor 

detalhada. Segundo Keith Whittington83, para os interpretativistas, “a interpretação busca 

significados já existentes no texto constitucional”, enquanto que os não interpretativistas “vão 

além da mera interpretação, indo além do texto, importando valores da política corrente e os 

incorporando às decisões judiciais”. Para Eduardo Appio84, as variações de concepções 

                                                        
80 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática, p. 6. Revista 

Eletrônica do Conselho Federal da OAB, Brasília, n. 4, jan./fev. de 2009. Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em: 11 out. 2011. 
81 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática, p. 6. Revista 

Eletrônica do Conselho Federal da OAB. n.4, jan. e fev. de 2009. Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em: 11 out. 2011. 
82 Segundo John Manning, os textualistas contemporâneos, não se apegam ao sentido literal das palavras 
(literalismo) como faziam seus predecessores ainda no início do século 20. Muito pelo contrário, sugerem que a 

linguagem das leis, como qualquer tipo de linguagem, somente tem um sentido porque a comunidade linguística 

acrescenta entendimentos comuns para palavras e frases, impondo convenções comuns sobre a sua forma de 

aplicação em determinados contextos. In: MANNING, John. Textualism and the equity of the statute. Columbia 

Law Review, New York: Columbia University, 2001, v. 101, n. 1, jan. 2001, p 1-127.   
83 WHITTINGTON, Keith. Constitutional interpretation: textual meanings, original intent, and judicial review. 

University Press of Kansas: Lawrence, 1999, p. 10. 
84 APPIO, Eduardo. A Tutela Jurisdicional das Minorias. Curitiba: Programa de Pós-Doutorado em Direito da 

Universidade Federal do Paraná, 2007. 
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interpretativistas são vastas e estão relacionadas aos conceitos de textualismo85, originalismo e 

objetivismo. 

Segundo Eduardo Appio86, para interpretativistas, os órgãos legislativos são os 

legítimos representantes do povo. De modo que o poder político democrático e a Constituição 

escrita limitam a ação fiscalizadora por parte do Judiciário. Portanto, nos casos em que não 

exista regra a ser aplicada pelo Judiciário, a decisão jurídica seria da competência dos órgãos 

eleitos pelos cidadãos, não da Corte Constitucional. Desse modo, para interpretativistas, o 

ativismo judicial seria um mal que enfraqueceria a democracia, o Estado de Direito, a 

objetividade, a segurança jurídica, o pluralismo ideológico, além de favorecer que o Poder 

Judiciário usurpasse as competências dos demais Poderes constituídos. Isso significaria o 

prelúdio de uma “juristocracia”87 desmedida. 

Diversa e expressamente, os não interpretativistas pregam que a interpretação 

constitucional deva ir além da literalidade da Constituição e da busca da vontade dos 

foundations fathers. Eles possuem uma visão substancial da Constituição e defendem a 

aplicação direta dos seus princípios pelo Judiciário contra os atos e omissões do Poder Público, 

inclusive para além da vontade dos foundations fathers. Para os não interpretativistas, a 

intepretação progressiva calcada nos princípios, nos conceitos éticos e no contexto social é 

forma de realizar plenamente os Direitos Fundamentais, e a mediação entre norma jurídica e a 

realidade social é o papel primordial do Poder Judiciário. 

Interessante observar que a concepção de democracia dos não interpretativistas 

incorpora a Supremacia da Constituição e o Controle de constitucionalidade ao arcabouço das 

instituições fundamentais da democracia (soberania popular, separação dos Poderes, Direitos e 

Garantias Fundamentais). Não interpretativistas consideram que a criatividade jurisprudencial 

é inevitável num sistema de normas e princípios abertos como o delineado nas Constituições 

contemporâneas e que isso possibilita a manutenção da ordem constitucional, tamanhas são as 

transformações sociais, econômicas e culturais pelas quais passam as sociedades. 

                                                        
85 Para a vertente textualista, não existe necessidade de buscar fora da Constituição elementos e valores que se 

mostrem irrelevantes quando a própria Constituição já se mostra clara, nem mesmo as intenções originais dos 
fundadores da Constituição (vertente originalista) ou mesmo qual é o sentido moral que deve ser empregado no 

caso (vertente moralista), bastaria o significado comum das palavras decorrente de técnicas de interpretação. Esse 

seria o caso do interpretativismo proposto por John Hart Ely, estritamente procedimental e formalista. In: APPIO, 

Eduardo. A Tutela Jurisdicional das Minorias. Curitiba: Programa de Pós-Doutorado em Direito da 

Universidade Federal do Paraná, 2007. 
86 APPIO, Eduardo. A Tutela Jurisdicional das Minorias. Curitiba: Programa de Pós-Doutorado em Direito da 

Universidade Federal do Paraná, 2007. 
87 HIRSCHL Ran. Towards juristocracy. The origins and consequences of the new constitutionalism. Cambridge: 

Harvard University Press, 2007. 
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O não interpretativismo pode focar na importância dos diversos atores sociais e de um 

ativismo político que pode produzir a mudança da cultura jurídica sobre temas que já pareciam 

definitivamente resolvidos pelo Judiciário. Conforme Jack Balkin, “Através do ativismo 

político e da advocacia, determinadas partes podem trazer opiniões que estavam fora do debate 

para dentro do debate. Efetivamente, esta é a história padrão da maioria dos movimentos sociais 

bem-sucedidos” 88. 

Apesar de ser um tema consolidado na doutrina, classificar o pensamento de alguns 

autores não é tarefa fácil, a exemplo do construtivismo hermenêutico de Dworkin. 

Whittington89 distingue o não interpretativismo do construtivismo, na medida em que, para os 

não interpretativistas, não há sentido em, previamente, buscar uma interpretação originalista do 

texto, enquanto que o construtivismo o admite, pelo menos em sua fase inicial. Numa 

classificação a partir de Whittington, portanto, o construtivismo de Dworkin seria 

interpretativista. Eduardo Appio90 esclarece que isso é possível segundo uma versão moderada 

do interpretativismo, para a qual não importa o verdadeiro desejo dos pais da Constituição mas 

as intenções que estão intensamente inseridas no texto, vertente denominada de originalismo 

intencional interpretativista, na qual se insere o argumento de Ronald Dworkin de que a 

intenção dos pais da Constituição norte-americana foi outorgar aos futuros intérpretes da 

Constituição uma ampla margem de liberdade, uma vez que a linguagem utilizada teria sido, 

propositalmente, elaborada em termos genéricos. 

Consoante Eduardo Appio91, ativismo e autocontenção são formas de interpretação 

constitucional no bojo de uma situação fático-jurídica. A suprema corte americana foi pioneira 

nos dois sentidos. Ficou conhecida a alternância entre posturas conservadoras e progressivas 

face aos ideais políticos e sociais vigentes no país à época do New Deal. O Vanguardismo do 

chief justices Warren e o Conservadorismo do chief justices Rehnquist tiveram repercussão 

mundial92. 

                                                        
88 BALKIN, Jack. Wrong the day it was decided: lochner and constitutional historicism. Boston University Law 

Review, Boston, v. 85, p. 677, jun. 2005. Disponível em: 

<http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/lochnerandconstitutionalhistoricism1.pdf>. Acessado em: 12 de 
abril de 2014. 
89 WHITTINGTON, Keith. Constitutional interpretation: textual meanings, original intent, and judicial review. 

University Press of Kansas: Lawrence, 1999, p. 10. 
90 APPIO, Eduardo. A Tutela Jurisdicional das Minorias. Curitiba: Programa de Pós-Doutorado em Direito da 

Universidade Federal do Paraná, 2007, p. 261. 
91 APPIO, Eduardo. A Tutela Jurisdicional das Minorias. Curitiba: Programa de Pós-Doutorado em Direito da 

Universidade Federal do Paraná, 2007. 
92 Exemplos da Corte Warren: Case Brown v. Broard of Education of topeka; Exemplos da Corte Rehnquist: Case 

Powell v. McCormack, e case Hustler Magazine v. Falwell. 

http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/lochnerandconstitutionalhistoricism1.pdf
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Na tradição política norte-americana, o tema do ativismo judicial dialoga com o 

republicanismo. Para essa concepção, a atuação da Suprema Corte é possibilitar o 

funcionamento do processo democrático. “A finalidade principal da Jurisdição Constitucional 

para o republicanismo clássico é garantir a realização das condições procedimentais de 

participação política que legitimam a formação institucional da opinião pública, baseada na 

autonomia dos cidadãos.”93 Desse modo, a Suprema Corte poderia julgar contra a lei apenas 

em favor das regras procedimentais de participação política. Segundo Wálber de Moura Agra94, 

dessa forma, o republicanismo clássico poderia até ser compreendido como fonte do ativismo 

judicial. Pois a jurisdição constitucional deveria compensar o desnível existente entre o ideal 

republicano e a realidade constitucional, mas apenas no que diz respeito às regras do 

funcionamento democrático, portanto, dentro de um campo de atuação muito limitado. Em 

nosso entendimento, tão limitado que se compreende porque se torna estranho compatibilizá-lo 

com a ideia de ativismo judicial, ainda que se saiba que esse tem parâmetros. 

Ao se considerar que o republicanismo funda a representação nos ideais do virtuosismo 

e da fraternidade, é difícil imaginar que ele apoie o ativismo judicial em decisões que contrariem 

as decisões do legislativo. Afinal, como expusemos, o pressuposto republicano da ideia de 

representação é que ele funciona para selecionar os melhores representantes. Diversamente, o 

outro ideal a que se opõe ao virtuosismo, o da inclusão95, a que nos referimos no capítulo 

anterior, pode defender que a atuação da jurisdição constitucional possa divergir da vontade da 

maioria da população, com a missão de, por meio da abertura dos valores estabelecidos nos 

dispositivos constitucionais, incluir as minorias na agenda política. Percebemos, portanto, uma 

relação ambígua entre ativismo judicial e republicanismo no que toca aos ideais de virtuosismo 

e inclusão, que acolhemos para a nossa análise. Habermas96 percebe essa relação ambígua e 

afirma que é interessante observar que o republicanismo, ao contrário do que sua inspiração 

democrático-radical talvez faça supor, não se transforma no advogado do autocontrole judicial, 

mas é a favor de um ativismo constitucional, para compensar o já referido desnível, na medida 

em que a política deliberativa é renovada através do espírito da política aristotélica. No entanto, 

                                                        
93 AGRA, Wálber de Moura. A Reconstrução da Legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Densificação 

da Jurisdição Constitucional Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 175. 
94 AGRA, Wálber de Moura. A Reconstrução da Legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Densificação 

da Jurisdição Constitucional Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 175. 
95 Ver ARAÚJO, Cícero. República e democracia. p. 5-30. Lua Nova [on-line], São Paulo, n. 51, 2000. ISSN 

0102-6445. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64452000000300002>. Acesso em: 30 out. 2013. 
96 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 343. 
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esse conceito permanece referido às virtudes do cidadão orientado pelo bem comum, o que não 

o relaciona, necessariamente, com o critério da inclusão. 

Outra Corte Constitucional que é destaque no assunto do ativismo judicial é o Tribunal 

Constitucional Alemão97, que, ao conceber a Lei Fundamental de Bonn como estrutura 

normativa ligada a elementos éticos axiológicos, estabeleceu uma hierarquia dos valores a ser 

obedecida pelo legislador. Destarte, assumiu para si função legislativa concorrente, e, além de 

compelir o legislador a sanar suas omissões (nas decisões conforme), assumiu competência 

suplementar na omissão ao emitir sentenças aditivas e de dupla pronúncia para regulamentar 

situações transitórias. 

O posicionamento do Tribunal Constitucional Alemão sobre a hierarquia dos valores 

divide os teóricos. Para Casalini Brunella98, ele confere maior previsibilidade às decisões 

judiciais. Para Portinaro99, as decisões políticas (e legislativas) ficam condicionadas ao 

posicionamento do tribunal constitucional, o que causa a judicialização da política. Para 

Habermas100, a jurisprudência dos valores provoca a indeterminação do conteúdo das decisões 

judiciais e confunde Direito com valor, o que é negativo. Para ele, o ativismo judicial é incabível 

por conta da impossibilidade de se chegar ao consenso, já que discursos desse tipo devem ser 

travados no espaço público. Distintamente de Habermas, não nos opomos que discussões 

valorativas sejam travadas no espaço judicial. Reconhecemos a co-originariedade entre Direito 

e moral e não consideramos que a diferenciação sistêmica seja motivo suficiente para que 

discussões valorativas (e, consequentemente, decisões de teor também valorativo, mas não 

somente) não se deem nesse espaço. 

Para nós, diante da complexidade do real e da abertura da linguagem, a criatividade 

jurisprudencial é inevitável, a partir de uma compreensão fenomenológica de legitimidade 

democrática e de Direitos Fundamentais, da tradição, no diálogo com a alteridade, com as 

pressurizações e diferenças ontológicas, com as pessoas concretas que estão aí. A realização 

hermenêutica dos Direitos Fundamentais dependerá da entrada correta no círculo, do 

reconhecimento da tradição, da primazia da pergunta, da reformulação dos projetos. Sua 

correção e legitimidade dependerá de perceber o projeto compreensivo existencialmente, para 

                                                        
97 AGRA, Wálber de Moura. A Reconstrução da Legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Densificação 

da Jurisdição Constitucional Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
98 CASALINI, Brunella. Sovranità Populare, Governo della Legge e Governo dei Giudice negli Stati Uniti 

d’America. In: Lo Stato di Diritto. Storia, Teoria, Critica: Milano. Feltrinelli, 2003, p. 224 ss. 
99 PORTINARO, Pier Paolo. Oltre lo Stato di Diritto. Tirannia dei giudici o anarchia degli avvocati? In: Lo Stato 

di Diritto. Storia, Teoria, Critica. Milano: Feltrinelli, 2003, p. 386 ss. 
100 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 343. 



45 

 

que essa percepção seja capaz de unir preocupações ontológicas de definição de sentidos 

corretos às preocupações com a abertura para a dialogicidade democrática. Ou seja, quase uma 

síntese da preocupação de substancialistas e procedimentalistas, que têm se apresentado como 

propostas excludentes num constante e fértil debate que examinaremos no próximo capítulo. 
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3 DIREITO, DEMOCRACIA E LEGITIMIDADE: DIMENSÕES SUBSTANTIVAS E  

   PROCEDIMENTAIS 

 

Fixado o problema da legitimidade democrática do Poder Judiciário e da concretização 

de Direitos Fundamentais no campo da moralidade prática e analisada a literatura sobre os 

temas correlatos à legitimidade política e à democracia, na delimitação do nosso corte, é hora 

de nos voltarmos para três outros marcos teóricos que possibilitarão o cumprimento do nosso 

objetivo. Neste capítulo, abordaremos a relação entre Direito, democracia e legitimidade em 

suas dimensões processuais e substantivas. Revisaremos a teoria substancialista dos direitos 

morais e da igualdade política de Ronald Dworkin e, posteriormente, a teoria procedimentalista 

de Jürgen Habermas, que coloca o Direito, a moral e a política na teoria da razão comunicativa. 

As duas teorias servirão de arcabouço para a construção da nossa proposta substantivo-

dialógica. Duas concepções que, de maneira diversa, valorizam a moralidade prática, mas que, 

em nossa perspectiva, mostram-se insuficientes, por si sós, para calcar a legitimidade 

democrática do Poder Judiciário. Finalizaremos com análise do procedimentalismo de 

pretensão corretiva de Alexy e elucidaremos por que, a nosso ver, ele não serve ao nosso 

propósito de fixar a legitimidade democrática do Poder Judiciário. 

 

3.1 A teoria substancialista de Ronald Dworkin: os direitos morais, a igualdade política  

      e a resposta correta 

 

Ronald Dworkin101 questiona em que sentido o conceito de democracia é um conceito 

processual distinto de um conceito substantivo. Para ele, essa distinção não faz sentido, visto 

que propõe uma concepção de Estado centrado nos direitos e a sua concepção de direitos é 

moral. Na concepção dworkiniana de Direito como integridade, os direitos são questões de 

princípios, e, por isso, exigências de alguma dimensão de moralidade. Trunfos que o indivíduo 

possui perante a maioria de ter os seus direitos respeitados mesmo diante de argumentos 

utilitaristas ou contra a vontade majoritária. 

Duas ideias fundamentam a proteção dos direitos morais. A primeira é a dignidade 

humana, de origem kantiana, para a qual existem maneiras de tratar um homem que são 

incompatíveis com a sua condição de humano. A segunda é a ideia da igualdade política pela 

                                                        
101 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Trad. Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2005. 



47 

 

qual todos os membros da comunidade política têm direito à mesma consideração e ao mesmo 

respeito. Ambas as noções estão intimamente ligadas. 

A concepção de democracia de Dworkin, portanto, parte da igualdade política, que, 

guiada pela ideia da dignidade, implica que todo homem deve ser tratado com igual 

consideração e respeito, independentemente da vontade majoritária. Ou seja, pela sua 

concepção comunitária de democracia, o indivíduo tem direitos morais, vinculados por 

princípios, os Direitos Fundamentais, que não podem ser objeto de deliberação pela maioria 

política. Sua concepção de democracia, portanto, está intimamente relacionada à proteção dos 

Direitos Fundamentais, ou ao que ele denomina de questões de princípio. E, por isso, é uma 

teoria substantiva. Em sua teoria, não há como compreender democracia sem compreender os 

Direitos Fundamentais e vice-versa. Compartilhamos com Dworkin de sua fundamentação 

moral dos Direitos Fundamentais, de sua concepçãoo de democracia e, por conseguinte, do 

papel contramajoritário que o Poder Judiciário exerce. 

A teoria dworkiniana de que as questões de princípios são trunfos da minoria perante a 

maioria porque decorrem de uma dimensão de moralidade, do direito de ser tratado com igual 

consideração e respeito como um corolário da igualdade e, principalmente, da dignidade, 

implica na noção de Direitos Fundamentais. Refere-se àquela característica de não tratar um 

homem como menos que um homem, nunca tratá-lo como meio, como diria Kant, guardando 

por esse homem um profundo respeito pelo simples fato de que ele, como todos os outros, é um 

exemplar da humanidade, e, nesse ponto, é igual a todos os demais. Até aqui concordamos com 

Dworkin. 

Mas a concepção de direitos morais, em Dworkin, não vale para os direitos sociais. 

Porque esses, aparentemente, ao contrário de reconhecer aquilo que identifica os homens, 

reconhece exatamente aquilo que os desassemelha, para, diante dessa diferença, dispensar-lhes 

tratamento diferenciado e alguma dose de bem-estar. Por isso, não decorreriam, em princípio, 

de alguma dimensão de moralidade. Seriam cumpridos, apenas, como meios para a promoção 

do bem-estar. Entretanto, esse raciocínio não nos parece correto. Se é verdade que os direitos 

sociais reconhecem no mundo fenomênico da faticidade exatamente aquilo que desassemelha 

os homens, para dispensar-lhes tratamento diferenciado e alguma dose de bem-estar, o fazem, 

exatamente, para realizarem, no plano econômico, social e/ou político, uma igualdade moral 

que lhes é pré-condição. Os direitos sociais dispensam tratamentos diferenciados a partir das 

desigualdades fáticas para realizar, na maior medida possível, a igualdade fática como uma 

decorrência da dignidade. Se, no plano ideal, todos os homens são dignos de igual consideração 
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e respeito, a ordem normativa deve buscar realizar a igualdade para que, de fato, todos gozem 

de igual consideração e respeito. 

Os direitos sociais, ao reconhecer exatamente aquilo que desassemelha os homens, na 

perspectiva fática, para diante dessa diferença, dispensar-lhes tratamento diferenciado e alguma 

dose de bem-estar, realmente não são fins em si mesmos; são meios para a promoção da 

igualdade fática porque exigência da dimensão moral da igualdade e da dignidade dos homens 

enquanto, esses sim, fins em si mesmos. Os direitos sociais, apesar de figurarem como diretrizes 

políticas coletivas, concluem-se no indivíduo e são também exigências da dignidade humana. 

Na dimensão analítica dos Direitos Fundamentais, abordagem que não é primordial ao 

nosso recorte, Dworkin102 realiza a distinção entre normas-princípio e normas-regra como uma 

distinção lógica, quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à 

maneira do tudo-ou-nada, enquanto os princípios possuem uma dimensão de peso que as regras 

não têm. Justamente em razão da acentuada dimensão de moralidade que lhes é intrínseca. 

Inclusive, Dworkin se refere aos princípios que enunciam Direitos Fundamentais, diversas 

vezes, como direitos morais. 

Quando se trata da aplicação desses direitos morais, fica evidente o viés hermenêutico 

da teoria de Dworkin. Para ele, “o Direito é um conceito interpretativo”103 e requer o que ele 

denomina de interpretação construtiva: “a interpretação construtiva é uma questão de impor um 

propósito a um objeto ou prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do 

gênero aos quais imaginam que pertençam”104. 

Dworkin sublinha que o valor da hermenêutica se sobressai porque o sistema 

constitucional institui a proteção dos direitos morais contra o governo, embora não garanta esses 

direitos nem estabeleça quais são eles. Tarefa que caberá ao Judiciário, que nem sempre contará 

com a concordância daqueles que não compartilharem de seu entendimento105. Nesse momento, 

intensificam-se os debates acerca da legitimidade do Poder Judiciário para a determinação de 

sentido desses direitos. Para Dworkin, não há razão para crer que decisões tomadas pelo 

parlamento possam ser mais acertadas do que as tomadas pelos juízes. Pelo contrário, quando 

se tratarem de questões de princípio, é justamente o contrário que ocorre. 

                                                        
102 DWORKIN, Levando os Direitos a sério. Trad. Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007 
103 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Luís Carlos Borges 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 

p. 89. 
104 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Luís Carlos Borges 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 

p. 63-64. 
105 DWORKIN, Levando os Direitos a sério. Trad. Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 

p. 286. 
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Desse modo, pode-se dizer que a legitimidade do Poder Judiciário para a determinação 

do sentido dos Direitos Fundamentais é hermenêutica porque se trata de interpretação de 

princípios, que, como tais, cabem ao Judiciário por dois motivos: primeiro porque são jurídicos, 

e segundo porque sendo questões de moralidade prática, trunfos do indivíduo contra a maioria, 

não poderiam estar confiados aos órgãos majoritários. Como disse Dworkin, “não parece justo 

ou coerente permitir que a maioria julgue em causa própria”106. 

Para Dworkin, a justiça é uma questão de resultados, de modo que uma decisão política 

provoca injustiça, por mais equitativos que sejam os procedimentos que a produziram, quando 

nega às pessoas algum recurso, liberdade ou oportunidade que as melhores teorias sobre justiça 

lhes dão o direito de ter107. Segundo o direito como integridade, as proposições jurídicas são 

verdadeiras se constam, ou se derivam, dos princípios de justiça, equidade e devido processo 

legal que oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade108. 

Dworkin afirma que, embora os valores morais não possam ser provados, as práticas da 

interpretação e da moralidade dão a essas afirmações todo o significado de que necessitam, ou 

que poderiam ter. É nesse sentido que Dworkin prevê a possibilidade de se chegar a uma única 

resposta correta109. Para ele, o que torna uma interpretação de uma prática social melhor que 

outra são os argumentos de princípio, a dimensão de moralidade, o princípio da igualdade 

enquanto obrigação de tratamento com igual consideração e respeito110. 

Nesse ponto, Dworkin cria a polêmica figura do juiz Hércules e a ele impõe as 

obrigações de considerar a todos com igual consideração e respeito, atentar para a concepção 

de Direito como integridade, conhecer todos os precedentes judiciais acerca do assunto em 

análise, elencar diversas possíveis interpretações e fundamentar a sua decisão da maneira 

coerente e racional. Hércules não está impedido de inovar, desde que não esqueça 

completamente a tradição a qual pertence. 

Segundo o próprio Dworkin, Hércules não é um juiz jusnaturalista porque não acha que 

a Constituição é apenas o que de melhor produziria as teorias da justiça e da equidade abstratas. 

É guiado pelo senso de integridade constitucional e seu julgamento sobre qual é a melhor 
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interpretação é sensível à grande complexidade das virtudes políticas subjacentes a essa 

questão. Sem falar que Dworkin funda Hércules na tradição gadameriana. 

Dworkin ressalta que Hércules não é um ativista nem um passivista. Não é um 

passivista, pois rejeita a ideia rígida de que os juízes devem subordinar-se às autoridades eleitas, 

independentemente do sistema constitucional em questão. Considerará que o objetivo de 

algumas disposições é, ou inclui, a proteção da democracia, e que irá interpretar tais disposições 

nesse espírito. No entanto, decidirá que o objetivo de outras disposições é, ou inclui, a proteção 

de indivíduos e de minorias contra a vontade da maioria, e que, ao decidir sobre as exigências 

de tais disposições, não irá ceder àquilo que os representantes da maioria consideram correto. 

O que não faz dele um ativista, pois vai recusar-se a substituir seu julgamento por aquele do 

legislador quando acreditar que a questão em jogo é fundamentalmente política, e não de 

princípios111. 

Para Dworkin, a legitimação da jurisdição constitucional não reside nos procedimentos 

do regime democrático, como defendem os procedimentalistas; nem na literalidade das normas 

jurídicas, como defendem os formalistas, a exemplo de Kelsen. Ela decorre de uma comunidade 

moral de princípios, que, sim, transcende às normas jurídicas, mas nem por isso é metafísica, 

pois também decorre da tradição da comunidade política organizada em torno de valores. 

As críticas que os procedimentalistas dirigem à Dworkin se centralizam, basicamente, 

nas alegações de usurpação de funções do Poder Legislativo, de comprometimento da 

segurança jurídica em razão da possibilidade de decisões inovadoras baseadas em princípios, 

de déficit democrático do Poder Judiciário, de risco de decisões discricionárias, de não 

faticidade do juiz Hércules e da debilitação da cidadania ativa. 

Sobre a crítica de Learned Hand, para quem a teoria de Dworkin conduziria à ameaça 

de que a democracia fosse governada por juízes filósofos, Dworkin responde que se trata de 

uma hipérbole injustificável, pois, em sua teoria, apesar de o Tribunal desempenhar um papel 

muito importante, não exerce um protagonismo112. De modo que não há usurpação de funções 

do Poder legislativo. Tampouco há déficit democrático, porque a ideia de democracia é de 

pouquíssima utilidade sem a procura de respostas substantivas corretas. Conceber a democracia 

como procedimento seria válido apenas se não houvesse lugar para a discordância, o que, por 

si só, já não é democrático. 
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Quanto ao receio de comprometimento da segurança jurídica em razão da possibilidade 

de decisões inovadoras baseadas em princípios – a exemplo de Frank Michelman, o qual teme 

que o órgão que exerce a jurisdição constitucional possa agir de modo arbitrário –, Dworkin113 

responde que os direitos políticos são criações tanto da história quanto da moralidade, de tal 

modo que aquilo a que um indivíduo tem direito, na sociedade civil, depende tanto da prática 

quanto da justiça de suas instituições políticas. Destarte, desaparece a alegada tensão entre 

originalidade judicial e história institucional. Os juízes devem fazer novos julgamentos sobre 

os direitos das partes, mas os novos posicionamentos acerca de direitos políticos emanam 

também das comunidades políticas mais do que a elas se opõem. Quando um juiz opta entre a 

regra estabelecida por um precedente e uma nova regra que se considera mais justa, portanto, 

ele não está fazendo uma escolha entre a história e a justiça. 

Sobre a crítica de que nenhum juiz de verdade tem os poderes de Hércules e é absurdo 

apresentá-lo aos outros como um modelo a ser seguido, Dworkin responde que Hércules deixa 

à mostra a estrutura de suas sentenças, deixando-as assim abertas ao estudo e à crítica. Quanto 

à acusação de debilitação da cidadania ativa, no eixo habermasiano, nós responderíamos que 

ela pressuporia um fechamento do Poder Judiciário ao espaço púlico. Mas pode haver abertura 

e comunicação entre esses espaços. A tarefa hermenêutica do juiz Hércules pode, e deve, contar 

com aberturas compreensivas heterorreflexivas, como se verá no capítulo quatro. Por ora, pode-

se dizer que o juiz Hércules, de Dworkin, é uma proposta hermenêutica de matriz gadameriana, 

que, imerso na tradição, constrói a resposta correta. Hércules se orientará pela concepção de 

direito como integridade e pelo princípio moral de que todos os homens são dignos de igual 

consideração e respeito, ambos os princípios presentes na tradição da qual Hércules faz parte. 

 

3.2 A Teoria Procedimentalista de Jürgen Habermas: razão comunicativa, Direito e  

      moral 

 

O diálogo e a tomada de decisões no espaço público é imprescindível para a 

configuração da democracia habermasiana, que assume feição discursiva e passa a ser regida 

pela razão comunicativa. Ela universaliza a participação de todos e regulamenta o 

funcionamento adequado do espaço público. De igual modo, a razão comunicativa passa a ser 

a base do Direito que é entendido, do ponto de vista constitutivo, a partir do diálogo no espaço 

público. Desse modo, Habermas dispensa vinculações axiológicas hierarquizadas para o 

                                                        
113 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2007, p. 136. 



52 

 

Direito. “Sem a retaguarda de cosmovisões metafísicas ou religiosas, imunes à crítica, as 

orientações práticas só podem ser obtidas, em última instância, através de argumentações, isto 

é, através de formas de reflexão do próprio agir comunicativo.”114 

O Direito, em Habermas, tem como função estabilizar expectativas de comportamento. 

“Em sociedades funcionalmente diferenciadas, ele se especializa em generalizar 

consensualmente expectativas na dimensão temporal, social e objetiva.”115 A função de 

estabilizar expectativas de comportamento, a validade social das normas (ou eficácia), que se 

funda em sua possível aceitação fática no círculo dos membros do Direito, trabalha com uma 

noção artificial de faticidade. Não é a mesma faticidade das formas de vida consuetudinárias e 

tradicionais, mas a faticidade artificial da ameaça de sanções definidas conforme o Direito116, 

que decorrem desse consenso imaginário e, desse modo, a nosso ver, deslocam a faticidade para 

o campo da validade, ou, pelo menos, a aproxima muito desse espaço formal fora do mundo 

concreto. Essa é apenas uma das consequências problemáticas de derivar o Direito desse 

consenso que se dá em situações ideais de fala. Contudo, retomaremos esse ponto um pouco 

mais à frente. 

Segundo Habermas, os discursos constituem o lugar no qual se pode formar uma 

vontade racional117. Por esse motivo, ele funda a legitimidade do Direito no arranjo 

comunicativo, não em seus conteúdos morais. Além disso, Habermas está preocupado em 

manter a primazia da autonomia privada dos cidadãos em face da autonomia política, como se 

percebe no seguinte trecho: “O sistema dos Direitos não pode ser reduzido a uma interpretação 

moral dos Direitos, nem a uma interpretação ética da soberania do povo, porque a autonomia 

privada dos cidadãos não pode ser sobreposta e nem subordinada à sua autonomia política118”. 

Essas premissas serão de grande importância para o desenvolvimento da teoria habermasiana. 

Acreditamos que, interpretar a política e o Direito à luz da teoria do discurso (de Habermas) 

resolve, hermeneuticamente, o problema da racionalidade da jurisprudência através da inserção 

contextualista da razão no complexo histórico da tradição119. 
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Habermas reconhece que sem a moral o Direito não possui fundamento nem 

legitimidade. Em sua obra, o Direito adquire uma relação com a moral através dos componentes 

de legitimidade da validade jurídica. Entretanto, essa relação não subordina o Direito à moral. 

A moral autônoma e o Direito positivo, que depende de fundamentação, encontram-se numa 

relação de complementação recíproca120. Trata-se de uma relação que se estabelece, 

procedimentalmente, no espaço público. 

Para Habermas121, o Direito não consegue o seu sentido normativo pleno per se através 

de sua forma, ou através de um conteúdo moral dado a priori, mas através de um procedimento 

discursivo que instaura o Direito e é também político. Ressalta que o poder político não chega 

ao Direito a partir de fora, uma vez que é pressuposto por ele e que o entrelaçamento natural 

entre Direito e Poder político só se torna um problema nas sociedades de transição do início da 

Idade Moderna. Afirma que o conceito de autonomia política, apoiado na teoria do discurso, 

esclarece que a produção do Direito legítimo implica a mobilização das liberdades 

comunicativas dos cidadãos, que não pertence a ninguém, isoladamente. 

A teoria da razão comunicativa produzirá outras consequências sobre os princípios 

basilares da teoria política. O princípio da soberania popular interpretado à luz da teoria da 

razão comunicativa traz três implicações. A primeira, o princípio da ampla garantia legal do 

indivíduo, proporcionada através de uma justiça independente. A segunda, os princípios da 

legalidade da administração e do controle judicial e parlamentar da administração. A terceira, 

o princípio da separação entre Estado e sociedade, que visa impedir que o poder social se 

transforme em poder administrativo, sem passar antes pelo filtro da formação comunicativa do 

poder. Da teoria da razão comunicativa resultam também como necessários o princípio do 

pluralismo político e a necessidade de complementar a vontade parlamentar através da opinião 

na esfera pública política, aberta a todos os cidadãos. 

Wálber Araújo Carneiro122 nos lembra que, em Habermas, o atendimento à democracia 

será imprescindível para a autonomia do Direito em face da moral, mas não afastará o princípio 

do discurso moral, regra geral do consenso válido em qualquer forma de argumentação prática. 

Desse modo, o princípio do discurso se converte na forma jurídica do princípio democrático123. 
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De modo que haverá complementariedade entre a sua ética discursiva e o Direito. “O princípio 

do discurso moral (U) rege os discursos práticos e, como tal, é condição de validação de toda e 

qualquer norma, enquanto que o princípio da democracia (D) impele os indivíduos a uma 

efetiva participação nesses discursos.”124 

Consoante Wálber Araújo Carneiro:  

 
Com esse modelo co-originário e complementar, Habermas busca um direito 

autônomo que promova a redução da tensão entre a faticidade da imposição do Direito 

por parte do estado e a validade legitimadora do procedimento de produção do direito, 

formando um universo de discursos de fundamentação que servirá de parâmetro para 

ações futuras125. 

 

Habermas buscará a legitimidade do sistema jurídico mediante sua validade 

procedimental, mas transcender as noções estritas de procedimento e adentrará nas condições 

de validade epistemológica, ao enaltecer a democracia e definir a função imprescindível para 

os debates no espaço público. Desse modo, criará um diálogo entre sistema e mundo da vida 

“na medida em que a formação do primeiro sob as condições procedimentais impediria a 

colonização do segundo e ainda permitiria, pragmaticamente, a pacificação do convívio em 

sociedades complexas marcadas pela contingência das ações de seus membros”126. A 

perspectiva de traçar um modelo que coloque em diálogo sistema e mundo da vida, faticidade 

e validade, é digna de deferência e talvez seja uma das maiores contribuições de Habermas. 

Mas, a nosso ver, se desvirtua quando pragmatiza o mundo da vida a situações ideais em nome 

da validade do discurso e do consenso. 

No que toca à delicada questão das minorias, segundo Habermas, elas estão 

resguardadas no processo de deliberação política porque minorias só dão o seu consentimento 

e autorização para a maioria se ficar assegurada a possibilidade de que elas possam vir a 

conquistar a maioria no futuro, na base de melhores argumentos, podendo, assim, modificar a 

decisão corrente. Nesse ponto, precisamos apontar a limitação reconhecida pelo próprio 

Habermas, a de que sua teoria da razão comunicativa é válida para falantes em igualdades de 

condições no espaço ideal de fala. Ou seja, no mundo concreto, é difícil pensar na faticidade de 

que minorias historicamente retiradas dos espaços de decisão venham a conquistar a maioria 

pelo uso do argumento. 
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Outra pseudogarantia para as minorias, na teoria habermasiana, é a limitação imposta às 

decisões da maioria pelos Direitos Fundamentais. Habermas reconhece que Direitos 

Fundamentais tenham esse poder limitador, pois os cidadãos, no exercício de sua autonomia 

política, não podem contrariar o sistema de Direitos que constitui essa mesma autonomia. A 

questão é que numa teoria em que os Direitos Fundamentais também emanam do espaço 

público, sem quaisquer atrelamentos substantivos, eles também terão sido determinados pela 

maioria. Nesse ponto, parece-nos válido lembrar da advertência de Dworkin127, para quem não 

parece justo que a maioria julgue em causa própria. Esse nos parece o caso quando o conteúdo 

das limitações impostas pelos Direitos Fundamentais à maioria decorre da própria vontade da 

maioria à época da determinaçãodestes direitos (portanto, ainda que pretérita), sem que 

estivesse vinculada a limites materiais. 

Interessante observar como a teoria habermasiana evidencia a relação entre Direito, 

política e moralidade prática. Habermas adverte que o poder político se estabelece em formas 

de Direito e só pode desenvolver-se através de um código jurídico institucionalizado na forma 

de Direitos Fundamentais. A concepção dos Direitos Fundamentais, em Habermas, é 

procedimental e passa pelo crivo do debate no espaço público. Segundo Habermas128, o nexo 

interno entre soberania do povo e os Direitos Humanos reside no conteúdo normativo de um 

modo de exercício da autonomia política, que é assegurado através da formação discursiva da 

opinião e a vontade, não através da forma das leis gerais. Através do médium de leis gerais e 

abstratas, a vontade unificada dos cidadãos está ligada a um processo de legislação democrática 

que exclui per se todos os interesses não universalizáveis, permitindo apenas regulamentações 

que garantem a todos as mesmas liberdades subjetivas. 

Para nós, processos de filtragem dos interesses universalizáveis merecem as críticas que 

já fizemos no capítulo anterior às perspectivas universalizantes; não se apartam da noção 

abstrata de homem; são totalitárias com as minorias detentoras de interesses que podem ser 

compreendidos como não universalizáveis; encontram óbices sob o ideal da heterogeneidade e 

da inclusão. Por esses motivos, não são viáveis, sobretudo para produzir Direitos Fundamentais. 
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2007, p. 223. 
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de valores, que liga a justiça e o legislador à eticidade substancial de uma determinada forma de vida: “Judicial 

review is a deliberately countermajoritarian institution”. In: HABERMAS. Direito e Democracia: entre 

facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.  
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Habermas129 abordou a necessidade de concretização dos enunciados normativos diante 

da relação entre Direito e moral. Para ele, na medida em que a argumentação jurídica se abre 

em relação a argumentos morais de princípio e a argumentos políticos visando à determinação 

de fins, a jurisprudência, orientada por normas fundamentais, precisa voltar-se para problemas 

do presente e do futuro, o que há de requerer do Judiciário a concretização dos princípios. 

Habermas assim define a concretização: “Concretização é o preenchimento criativo, apenas 

conforme a orientação ou ao princípio, de algo determinado, que no mais continua aberto, 

necessitando da determinação complementadora para se transformar numa norma 

exequível”130. Consideramos sua definição de concretização precisa e acertada. 

Habermas reconhece que conteúdos teleológicos/axiológicos fazem parte do discurso 

jurídico, mas ressalta que “o sistema de Direitos, [sic] é capaz de domesticar as orientações 

axiológicas e colocações de objetivos do legislador através da primazia estrita conferida a 

pontos de vista normativos”, e por isso aqueles que “pretendem diluir a Constituição numa 

ordem concreta de valores desconhecem seu caráter jurídico específico”.131 Ele afirma ainda 

que normas e princípios possuem uma força de justificação maior do que a de valores, uma vez 

que podem pretender, além de uma especial dignidade de preferência, uma obrigatoriedade 

geral devido ao seu sentido deontológico de validade. Concordamos com Habermas somente 

quanto a uma diferenciação sistêmica; não comungamos das conclusões que ele retira daí 

quanto à impossibilidade de realização dos valores por meio da concretização dos enunciados 

normativos. 

Para Habermas, o Tribunal Constitucional, ao deixar-se conduzir pela ideia da 

realização de valores materiais, dados preliminarmente no Direito Constitucional, transforma-

se numa instância autoritária. Já que os valores têm que ser inseridos, caso a caso, numa ordem 

transitiva de valores, e, uma vez que não há medidas racionais para isso, a a realização ocorre 

de modo arbitrário ou irrefletido, seguindo ordens de precedência e padrões 

consuetudinários132. Por isso, para ele, o ceticismo de Ely133 volta-se, com razão, contra uma 

compreensão paternalista do controle jurisdicional da constitucionalidade, a qual se alimenta 
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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 maioria134. 

Quanto às conclusões de autoritarismo, ausência de racionalidade, arbitrariedade e 

irreflexão, numa possível postura substancialista da Corte Constitucional, temos a dizer que 

elas servem de advertência imprescíndivel para o desenvolvimento de um substancialismo 

aberto para o diálogo e para a heterorreflexividade, comprometido com a racionalidade que 

cabe na hermenêutica fenomenológica, no mundo da linguagem. Esse ponto será abordado no 

debate Habermas-Gadamer. 

Segundo Habermas135, perante o legislador político, o tribunal não pode arrogar-se o 

papel de crítico da ideologia; ele está exposto à mesma suspeita de ideologia e não pode 

pretender nenhum lugar neutro fora do processo político. Que o tribunal não pode pretender 

nenhum lugar neutro fora do processo político, concordamos, mas que não pode construir 

críticas por isso, somos obrigados a discordar. Não há como sairmos de nosso lugar no mundo 

para conhecer e enunciar o mundo. Essa é a aporia do ser. Somos a linguagem que habitamos, 

ensinou-nos Heidegger136. 

Em Habermas, portanto, a função da jurisdição constitucional é assegurar que haja a 

livre participação na formação do discurso racional. Nesse diapasão, uma atuação mais 

extensiva da jurisdição constitucional apenas auferiria legitimidade se fosse para amparar os 

Direitos Fundamentais inerentes à autonomia privada, base de um regime democrático e o 

supedâneo sob o qual os demais Direitos são construídos. Apesar da teoria habermasiana não 

ter sido diretamente pensada para a aplicação do Direito às situações concretas, ele tece algumas 

considerações137 acerca das possibilidades teóricas disponíveis para essa finalidade e, nesse 

ponto, enfrenta as hermenêuticas de Dworkin e Gadamer, com quem trava produtivo debate. 

Habermas reconhece que a hermenêutica filosófica teve o mérito de romper com o modelo 

subsuntivo138, mas acredita que seu condicionamento às pré-compreensões determinará como 

parâmetro de legitimação das decisões a história efeitual, que estaria ligada ao 
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contingenciamento de vida do juiz e não aos padrões consensuais decorrentes do diálogo 

democrático. 

Para Habermas, Dworkin aposta, ao contrário do positivismo, na racionalidade das 

decisões e, ao contrário de Gadamer, teria substituído a história efeitual pela história 

institucional do Direito. Com isso, teria fundido a busca pela aceitabilidade racional das 

decisões com a substituição do fundamento moral por um fundamento deontológico (o próprio 

Direito). Na adequação dos discursos de fundamentação resultantes do consenso democráticos 

a situações concretas, Dworkin recorreria a um procedimento de interpretação construtiva que 

permitiria ao juiz chegar, em todos os casos, a uma decisão idealmente válida que compensaria 

a indeterminação do Direito. No entanto, em seu compromisso moral com questões de princípio, 

com a resposta correta, o juiz de Dworkin se afastaria, monologicamente, do espaço público, 

na leitura habermasiana. 

A preocupação de Habermas com uma decisão judicial proveniente de um juiz 

gadameriano é a preocupação com a legitimidade dessa decisão, pois acredita que a vinculação 

do juiz à história efeitual e à tradição pode afastá-lo dos padrões consensuais decorrentes do 

diálogo democrático. Apesar da preocupação habermasiana, Gadamer insiste que “o sujeito que 

reflete, mesmo nas ciências da compreensão, não consegue evadir-se do contexto histórico-

efeitual de sua situação hermenêutica, visto que sua compreensão sempre estará implicada neste 

acontecer”139. O próprio Habermas admite que “tiene razón la hermenéutica cuando dice que 

un Verstehen [compreensão], por controlado que sea, no puede saltarse simplemente los plexos 

de tradición a que pertenece el intérprete”140. Todavia, não aceita inteiramente o postulado 

gadameriano. Para ele, o postulado hermenêutico seria suspenso pelo uso disciplinado da 

compreensão e do discurso. Gadamer141, por sua vez, insistirá na universalidade hermenêutica 

e reafirmará que “o ser que pode ser compreendido é a linguagem”. A linguagem, na condição 

de “jogo em que todos participamos”, envolve-nos mesmo quando “vislumbramos preconceitos 

e desmascaramos subterfúgios que desfiguram a realidade. 

Uma análise mais acurada, realizada por Stein142, mostrará que a base da discordância 

entre Habermas e Gadamer se deve a um conflito paradigmático entre matrizes analíticas e 

hermenêutico-fenomenológicas que foi ignorado nos debates entre ambos. Gadamer trabalha 
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na linguagem filosófica com a dupla estrutura designada por Heidegger de “enquanto 

hermenêutico” e “enquanto apofântico”. Por sua vez, a preocupação pragmática de Habermas, 

ainda que contendo o mundo da vida, não supre o problema da dupla estrutura da linguagem143 

assumida por Gadamer. 

Gadamer, ao assumir uma matriz heideggeriana, assume o postulado de que a verdade 

não cabe no logos e, a partir daí, assume também o ônus das nossas limitações epistemológicas. 

Desse modo, a universalidade da hermenêutica que ele afirma se refere à dimensão pré-

reflexiva, antecipadora e estruturante equivalente ao “como hermenêutico” de Heidegger. Essa 

dimensão da linguagem – a qual pertencemos, e não o contrário – é o que proporciona as nossas 

possibilidades no mundo, na medida em “o ser que pode ser compreendido é linguagem”. Já 

Habermas, quando nega a universalidade da hermenêutica, toma por base a linguagem na sua 

perspectiva apofântica, a dimensão secundária que admite o neologismo artificial dos sistemas 

científicos, segundo Heidegger. 

Esse é o grande impasse entre Gadamer e Habermas. Enquanto esse vê a linguagem 

como um mecanismo que viabiliza a comunicação, aquele – que não ignora as possibilidades 

artificiais do apofântico – vê como inexorável o fato de estarmos sempre implicados no plano 

hermenêutico. Não há – e aqui concordamos com Habermas – uma universalidade da 

linguagem apofântica, razão pela qual a artificialidade da ciência pode ultrapassar os limites 

de uma tradição do dito tradicional. A universalidade reside no “como hermenêutico”, local 

em que se encontra tanto a verdade como a não verdade; tanto a emancipação como a 

submissão; tanto a autenticidade da tradição como a sua inautenticidade em face da razão144. 

Habermas desconsidera que não precisamos nos comunicar apofanticamente para 

compreender o mundo, porque já somos comunicação; ao dizermos algo, já compreendemos 

e, portanto, estaremos necessariamente na tradição. O lugar onde o ser se vela e des-vela é o 

hermenêutico e isso não impede que, nas nossas construções artificiais e temporárias, 

possamos nos valer de instrumentos que consigam superar a tendência para o encobrimento145. 
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Como esclarece Wálber Araújo Carneiro146, por isso que Gadamer afirma a todo o momento 

que não há uma contraposição implícita e necessária em seu título Verdade e método. 

Em Verdade e Justificação, Habermas conclui que seu conceito discursivo de verdade 

foi movido por uma “generalização excessiva do caso especial da validade de normas e juízos 

morais”, o que exigiria uma “diferenciação mais precisa entre verdade e correção”147. Ele 

estabelece uma autocrítica ao seu modelo discursivo-epistêmico pautado na situação ideal de 

fala. Reconhece que, embora a verdade de um enunciado não possa ser mais compreendida 

como correspondência com algo no mundo – pois isso implicaria em sair da linguagem –, seria, 

entretanto, possível pensar essa correspondência não mais entre palavra e coisa, mas entre a 

assertiva e a sua justificação. Todavia, como bem salientou Wálber Araújo Carneiro148, as 

investigações de Habermas se desenvolvem dentro de um modelo teórico de análise descentrada 

de mundo e, em sendo assim, as conclusões sobre a verdade não podem ser, necessariamente, 

transportadas para a correção, que se relaciona com os problemas do mundo ético. 

Desse modo, diferentemente da pretensão de verdade – que ultrapassa a justificação –, 

a assertibilidade idealmente justificada de uma norma dependerá, necessariamente, do discurso 

de fundamentação. Com isso, para que uma norma moral seja válida, é necessário que a sua 

construção se dê em condições ideais de justificação, o que faz da correção um “conceito 

epistêmico”149 em que a validade normativa – correção – é igual a consenso. Portanto, a 

manifestação pragmática da verdade, isto é, a “assertibilidade racionalmente justificada”, 

poderá ou não corresponder ao verdadeiro. Enquanto os falantes concordarem com as regras do 

jogo e estiver cessada a interpretação, elas serão presumidas como dados correspondentes. 

Wálber Araújo Carneiro150 ressalta que o reconhecimento, por parte da Habermas, de 

que a verdade no sentido transcendental não depende do consenso não deixa de ser uma 

aproximação, ainda que pontual, entre Habermas e a hermenêutica. Ao admitir que a verdade, 

embora transcendental, não pode ser acessada diretamente, mas, somente, por meio da 
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linguagem151 e do diálogo, Habermas assume uma consciência falibilista152 (a mesma que leva 

Gadamer a propor a vigilância como um elemento necessário ao acontecer da verdade). 

Entretanto, no que toca à correção, Habermas abre mão de um mundo referencial e, 

consequentemente, de uma concepção transcendental de validade moral, acentua sua 

perspectiva pragmática e, desse modo, afasta-se do paradigma hermenêutico. Em Verdade e 

justificação, Habermas desenvolve um modelo transcendental de validade e o constrói no que 

se refere ao mundo natural, mas o abandona no que toca à correção moral-prática. Esse impulso 

é provocado pelo arrefecimento das possibilidades do consenso e pela admissão de dificuldades 

práticas de implementação das condições epistemológicas necessárias à validade do acordo. Ele 

abre mão de estabelecer uma correlação direta entre verdade e consenso, e um dos motivos 

dessa mudança foi, justamente, a dificuldade de realização de seu modelo ideal em situações 

concretas. 

Por esse motivo, Wálber Araújo Carneiro153 esclarece que a opção pelo diálogo e a 

necessária relação entre ele e a resposta correta em Direito não é uma determinação a priori 

para o conhecimento válido, não está ligada à essência da verdade, mas à verdade da essência 

historial do homem e, desse modo, à autenticidade da tradição democrática, da igualdade e da 

alteridade, como será abordado no próximo capítulo. Antes, porém, não podemos desconsiderar 

que, a partir da doutrina habermasiana e de seu aspecto discursivo, a preocupação com a 

legitimidade do Direito, a correção e a racionalidade das decisões jurídicas também será 

preocupação da teoria de Robert Alexy, conforme analisaremos a partir do próximo tópico. 

 

3.3 O procedimentalismo de pretensão corretiva de Robert Alexy 

 

Neste tópico, questionamos se a Teoria de Robert Alexy (Teoria da Argumentação 

Jurídica e Teoria dos Direitos Fundamentais, em conjunto) realiza a fusão da perspectiva 

procedimentalista com pontos substantivos de partida, se resolve a antinomia entre as 

concepções substantiva de Dworkin e procedimentalista de Habermas e, principalmente, se é 

capaz de sustentar um modelo de legitimidade (ainda que racionalizante).  
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3.3.1 A Teoria dos Direitos Fundamentais 

 

A abordagem feita por Robert Alexy dos Direitos Fundamentais, à primeira vista, parece 

não se distinguir muito da realizada por Dworkin, a quem se refere. A diferença reside, 

sobretudo, no aspecto estrutural da teoria alexyana, que lhe imprime uma tônica analítica 

neopositivista, em direção oposta à pressurização ontológica da dimensão de moralidade da 

teoria dworkiniana. Tal como Dworkin, Alexy reconhece a existência de normas-regra e 

normas-princípio. Ele destaca que, do ponto de vista estrutural, em razão da necessidade de 

ponderação, os princípios podem ser comparados aos valores. Entretanto, a vinculação entre 

Direito e moral, para Alexy, não é material, mas procedimental154. Para sua dogmática analítica, 

como ele mesmo intitula sua teoria, os princípios não são exigíveis em razão de sua dimensão 

de moralidade, mas de sua positivação. Apesar de o seu constitucionalismo discursivo155 

construir a figura de uma pretensão de correção, esta apresentará fragilidades, dadas as 

premissas epistemológicas em que se assenta, como veremos adiante. 

Para Alexy, princípios são mandamentos de otimização, ou seja, devem ser realizados 

o máximo possível diante das circunstância fáticas e jurídicas do caso concreto. Desse modo, 

eles têm eficácia prima facie, o que significa que podem ser restringidos, no caso concreto, 

quando em colisão com outros Direitos Fundamentais. Esse conflito irá requerer do intérprete 

o “sopesamento”, como em Dworkin. Mas, em Alexy, o sopesamento, a que ele denominará de 

ponderação, buscará ganhar a precisão o cálculo da proporcionalidade, como veremos em 

breve. 

Alexy distingue os princípios dos valores na medida em que aquilo que, no modelo de 

valores, é prima facie, o melhor é, no modelo de princípios, prima facie devido; e aquilo que é, 

no modelo de valores, definitivamente o melhor é, no modelo de princípios, definitivamente 

devido. Para ele, por não haver objetividade no conceito dos valores, o modelo dworkiniano de 

sopesamento não seria um modelo racional, ficaria sujeito ao arbítrio daquele que sopesa, e, 

dessa maneira, abriria espaço para o decisionismo. Nesse ponto, Alexy, declaradamente, 

separa-se de Dworkin. Irá se deter analiticamente sobre o assunto e desenvolverá algumas 

fórmulas matemáticas para que o juiz aplique aos princípios em conflito e descubra qual será o 

princípio prevalente no caso concreto. 
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Segundo Alexy, apesar de ser impossível atribuir-se uma pontuação ou classificação 

hierárquica rígida a valores ou princípios, seria possível conferir-lhes uma ordenação flexível, 

por meio de preferências prima facie em favor de um determinado valor ou princípio e de uma 

rede de decisões concretas sobre preferências. O subjetivismo seria afastado por meio de 

decisões fundamentadas dentro de um processo racional de ponderação para o qual Alexy cria 

algumas fórmulas matemáticas. O procedimento de Alexy consiste em verificar se a restrição 

de um princípio pelo outro é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Tomemos 

os princípios Pj e Pi. A restrição de Pj será adequada se promover Pi. A restrição de Pj será 

necessária se não houver outro meio de realizar o princípio Pi. Por fim, a restrição de Pj será 

proporcional se o resultado do cálculo da proporcionalidade for ≥ 1. 

O cálculo da proporcionalidade156 é feito pelo emprego da fórmula peso. Alexy propõe 

uma formulação triádica para a ponderação, no sentido de melhor amoldá-la à sua Teoria da 

Argumentação Jurídica. A fórmula resumida é: 

GPijC=IPiC/WPjC 

G significa o peso de Pi (princípio colidente) em relação a Pj (outro princípio colidente) 

em C (na situação concreta), que é igual ao índice de afetação de Pi em concreto dividido pelo 

índice de afetação (W) de Pj em concreto. Como os princípios poderão assumir pesos abstratos 

diferentes e como a colisão poderá envolver mais de um princípio, a fórmula deverá assumir 

uma forma mais complexa: 

GPi-(n)C = IPiC . GPiA / WPjC . GPiA + WPnC . GPnA 

Pi é um princípio colidente. Pj é outro princípio colidente. A fórmula poderia ter vários 

outros princípios, representados por n. C significa em concreto. I significa índice de afetação. 

G significa o peso concreto de Pi. A significa o peso em abstrato de Pi e Pj.  

De modo que o peso concreto de Pi em conflito com n (tantos quantos forem os 

princípios), no caso concreto, é igual ao índice de afetação de Pi em concreto multiplicado pelo 

índice de afetação em abstrato de Pi, dividido pelo índice de afetação de Pj em concreto 

multiplicado pelo índice de afetação em concreto multiplicado pelo índice de afetação em 

abstrato de tantos quantos princípios estiverem em conflito, representados por n. 

Conforme Alexy, o sopesamento diz respeito a uma regra que prescreve como se deve 

sopesar, produzindo a definição de curvas de indiferença corretas. Ou seja, não diz respeito à 

importância que alguém confere a dois ou mais princípios, mas à definição de qual deve ser a 

importância que se deve objetivamente conferir a esses princípios, como resultado desse 
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cálculo. “[...] o sopesamento é tudo, menos um procedimento abstrato ou generalizante. Seu 

resultado é um enunciado de preferências condicionadas, ao qual, de acordo com a lei de 

colisão, corresponde uma regra de decisão diferenciada”157. 

A fórmula, por si só, asseguraria racionalidade e objetividade, entretanto ela precisa ser 

preenchida com variáveis. Acontece que esses índices não existem previamente em algum 

catálogo, nem poderiam existir, pois serão definidos in concreto, pelo intérprete. Para Alexy, 

será a Teoria da Argumentação Jurídica que possibilitará ao intérprete, racionalmente, encontrar 

o valor desses índices, segundo a qual existem ônus argumentativos densos para a restrição de 

Direitos Fundamentais. Nesse ponto, fica a dúvida acerca de Alexy ter conseguido garantir a 

objetividade pretendida. 

Para Alexy, as obrigações impostas por Dworkin a Hércules de considerar a todos com 

igual consideração e respeito, atentar para a concepção de Direito como integridade, conhecer 

todos os precedentes judicias acerca do assunto em análise, elencar diversas possíveis 

interpretações e fundamentar a sua decisão de maneira coerente e racional não pareceram 

suficientes, mas fica a dúvida se ele conseguiu se sair melhor do que Dworkin. Em razão dos 

postulados gadamerianas hermenêuticos, desconfiamos que não seja possível que a Teoria da 

Argumentação Jurídica consiga realizar esse intento. Parece que o juiz de Alexy, a despeito de 

todas suas equações matemáticas, terá de ser mais Hércules do que o de Dworkin. 

Não obstante isso, precisamos dizer que a legitimidade democrática do Poder Judiciário 

para a concretização dos Direitos Fundamentais, do ponto de vista procedimental alexyano, 

decorreria da racionalidade da argumentação jurídica e da teoria dos princípios na utilização da 

fórmula de ponderação. Apesar de não acreditarmos na viabilidade dessa proposta, por conta 

de seu projeto fundado numa racionalidade abstrata. 

 

 

3.3.2 A Teoria da Argumentação Jurídica e o problema da fundamentação das decisões  

judiciais 

 

Sinteticamente, em razão da necessária ordenação flexível de preferências prima facie 

de princípios para a racionalização da decisão judicial, Alexy desenvolve a sua Teoria da 

Argumentação Jurídica. As decisões fundamentadas dentro de um processo racional de 

ponderação, e cheio de regras, afastariam o subjetivismo e a discricionariedade. 
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Para Alexy, o discurso jurídico é um caso especial do discurso prático geral158. Por essa 

razão, um enunciado normativo só será correto se for o resultado de um determinado 

procedimento159 que observe as regras do discurso prático racional. Alexy firma uma teoria 

discursiva analítica, na medida em que faz a análise da estrutura lógica dos argumentos, mas 

também normativa, já que estabelece critérios para a racionalidade do discurso160, ainda que 

procedimentais. Porém, admite que o cumprimento das regras pragmáticas desse procedimento 

não garante a “certeza definitiva de todo o resultado”161 e reconhece que modelos analíticos, 

como o seu, não estão isentos de fragilidades162. 

A partir do modelo de fundamentação pragmático-universal elaborado por Habermas, 

Alexy163 propõe um modelo que, a partir de conexões entre os diferentes modelos de 

fundamentação (a fundamentação técnica, a fundamentação empírica, a fundamentação 

definitória e a fundamentação pragmático-transcendental164), estabelece um completo conjunto 

de regras sobre a o discurso prático geral e, especificamente, o discurso jurídico. 

Alexy dividirá o conjunto do discurso prático geral, do qual o discurso jurídico faz parte, 

em seis diferentes grupos de regras165: 1) o das regras fundamentais, que estabelece as condições 

para qualquer comunicação linguística; 2) o das regras da razão, decorrente da pretensão de 

racionalidade que reveste o discurso; 3) o das regras sobre a carga de argumentação, que 

distribui o ônus argumentativo entre os agentes envolvidos diretamente no discurso; 4) o das 

formas de argumento, que traduz a estrutura lógica dos diversos padrões presentes no discurso; 

5) o das regras de fundamentação, responsável pela garantia da generalizabilidade do discurso, 
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pela verificação das condições genéticas do argumento e pela constatação de realizabilidade do 

discurso; 6) o das regras de transição, que viabilizam a fungibilidade entre os tipos de discurso, 

bem como o questionamento da linguagem ou do próprio modelo discursivo. 

Mas Alexy é consciente dos limites do discurso prático geral e de sua perspectiva 

procedimental. Segundo ele, as regras “aumentam, certamente, a probabilidade de alcançar um 

acordo racional nas questões práticas, mas não garantem que se possa obter um acordo para 

cada questão, nem que qualquer acordo alcançado seja definitivo e irrevogável”166. Ele 

reconhece que isso se dá porque a situação ideal de fala, pressuposta por Habermas e 

incorporada ao seu modelo, não pode ser atingida faticamente167. 

Por esse motivo, segundo ele, as próprias limitações do discurso prático geral 

fundamentam a necessidade de vinculação a um direito vigente168. A argumentação jurídica 

(discurso jurídico) vai se caracterizar por essa vinculação e sofrerá com as limitações daí 

decorrentes. Não por acaso, Alexy excluirá do âmbito de sua teoria da argumentação questões 

relacionadas à legitimidade do sistema jurídico. Tal como na sua teoria dos princípios, Alexy 

pressupõe uma ordem social racional e justa169 e limita a validade de seus postulados à 

identificação de decisões jurídicas corretas no âmbito da ordem jurídica válida170. Nesse ponto, 

já antevemos porque a abordagem analítica de Alexy não nos serve. Mas continuemos. 

A análise estrutural alexyana das decisões jurídicas revela dois padrões de justificação: 

o da justificação interna, que verifica se a decisão se segue logicamente das premissas que se 

expõem como fundamentação, e o da justificação externa, que verifica a correção dessas 

premissas171. Para a justificação interna, Alexy estabelece regras que seguem o padrão da lógica 

formal, inclusive ilustradas em forma de equações. Sinteticamente, as regras se referem à 

universalidade do discurso. Prescrevem que, de modo geral, a fundamentação de uma decisão 

jurídica deve apresentar pelo menos uma norma universal e que a decisão jurídica deve derivar 
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logicamente ao menos de uma norma universal (J.1)172. Esse seria o esquema mais básico, que 

pode, no entanto, admitir variações em razão da complexidade da situação. 

Nesse caso, o esquema básico não seria suficiente quando uma norma contivesse 

diversas propriedades alternativas do fato hipotético; quando sua aplicação exigisse um 

complemento através de normas jurídicas explicativas, limitativas ou extensivas; quando 

fossem possíveis diversas consequências jurídicas; ou quando na formulação da norma houver 

expressões que admitam diversas interpretações173. Em razão disso, Alexy elabora uma 

derivação da fórmula básica, uma fórmula mais completa (J.2) que abarque essa variáveis (‘Sa' 

significará a descrição dos fatos e ‘Mn’ as várias propriedades alternativas do fato) e que 

resultará em outras regras de justificação interna. Como a regra de que, sempre que houver 

dúvida sobre propriedades alternativas do fato, deve-se apresentar uma regra que decida a 

questão (J.3); que são necessárias várias etapas de desenvolvimento as quais permitam formular 

expressões cuja aplicação ao caso em questão não seja discutível (J.4); que se deve articular o 

maior número possível de etapas de desenvolvimento (J.5). 

Ainda que Alexy tenha proposto regras mais complexas para a justificação interna, ele 

mantém a perspectiva lógico-dedutiva do raciocínio da lógica formal que não será capaz, em 

nossa análise, de dar conta da complexidade do real. Aliás, como ele próprio intuiu a respeito 

do seu modelo, que “não leva em conta a possibilidade de estruturas mais complicadas de 

hipóteses de fato e consequências jurídicas174”. 

A justificação externa tem como objeto a fundamentação das premissas usadas na 

justificação interna. Dos três tipos de premissas dos quais ela pode se valer, na perspectiva 

alexyana (as regras de direito positivo, os enunciados empíricos e as premissas que não são 

enunciados empíricos nem regras de direito positivo175), apenas às últimas cabem na 

argumentação jurídica176. Nesse campo de delimitação, Alexy estabelece seis grupos de regras 

e formas de justificação externa que se relacionam com 1) a interpretação; 2) a argumentação 

dogmática (também chamada argumentação da ciência do direito); 3) o uso dos precedentes; 4) 

a argumentação empírica; 5) as formas especiais de argumentos jurídicos; 6) a argumentação 
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1 

prática geral177. Caberá à justificação externa “a análise lógica das formas de argumentação que 

se reúnem nestes grupos”, o que revelará a possibilidade e a necessidade de conexões recíprocas 

entre os diferentes padrões argumentativos178. 

No primeiro grupo, o das regras e formas ligadas à interpretação, Alexy realiza uma 

análise lógico-estrutural dos cânones de interpretação, na linha de Perelman e Tyteca179, e 

conclui que não se tratam de regras da argumentação, visto que “não indicam o que se deve 

fazer ou se deve alcançar condicionada ou incondicionalmente”, mas formas de argumento, 

pois um cânone não determina o que se deve afirmar, porém, “mostra como se deve proceder 

para se alcançar um resultado racional”180. Contudo, diante da possibilidade de que diferentes 

cânones proporcionem soluções completamente diferentes181, Alexy cria a regra de saturação 

(J.6), que determina o esgotamento de todas as possibilidades argumentativas derivadas dos 

cânones de interpretação182. 

Todavia, Alexy percebe que a regra da saturação dos argumentos não resolverá a 

possibilidade de contradições entre as soluções decorrentes de diferentes argumentos. 

Reconhece, então, que a teoria do discurso não oferece respostas definitivas, embora possa “dar 

uma contribuição para a solução do problema ao mostrar de que maneira deve-se usar, 

oportunamente, as diferentes formas de argumentos”183. 

Desse modo, apenas com o objetivo de aumentar a probabilidade para que se chegue a 

uma conclusão racional, propõe outra regra (J.7) pela qual os argumentos que expressam de 

modo mais imediato vinculação com Direito vigente tenham prima facie um peso maior184. Com 

isso, oferece uma regra a partir da qual “os argumentos que expressam uma vinculação ao teor 

literal da lei ou à vontade do legislador histórico prevalecem sobre outros argumentos, a não 

ser que possam apresentar motivos racionais que deem prioridade a outros argumentos” 185. 
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Embora (J.7) deixe a determinação dos pesos dos cânones em aberto e livre para os participantes 

no discurso186, ela deve ser mantida para casos semelhantes, uma exigência decorrente do 

princípio da universalidade e viabilizada segundo outra regra, a da ponderação (J.8)187. 

No grupo das regras e formas ligadas à argumentação dogmática – em suas três 

dimensões; a empírica, a analítica, e normativa –, Alexy estabelece a regra da fundamentação 

(J. 10) e a regra comprovação (J.11). Para ele, a fundamentação está ligada à argumentação 

prática geral, enquanto a comprovação se realiza mediante uma análise sistemática entre os 

próprios enunciados dogmáticos (comprovação sistemática em sentido estrito), ou frente aos 

próprios fundamentos da argumentação prática geral (comprovação sistemática em sentido 

amplo)188. O discurso jurídico deve observar ambas. 

Apesar de estar apoiada na argumentação prática geral, Alexy reconhece funções 

específicas para a argumentação jurídica no que toca ao controle de consistência do sistema 

jurídico. Entre elas estão a fixação de determinadas soluções práticas (estabilização e controle), 

a ampliação do debate e torno de um locus institucionalizado (progresso), a desoneração da 

carga argumentativa frente a auditórios especializados (descarga), a viabilização do ensino e o 

aprendizado da matéria jurídica (técnica) e a organização e a abertura do debate para novas 

perspectivas (heurística)189. 

Alexy adverte que o uso de argumentos provenientes da dogmática jurídica também 

reclama o princípio da saturação, sob pena de seu uso acarretar no encobrimento dos 

verdadeiros motivos da decisão190. Dessa exigência, surge outra regra (J.l2), a qual estabelece 

que, se forem possíveis argumentos dogmáticos, esses devem ser utilizados. 

O terceiro grupo de tipos e formas de argumentos identificado por Alexy é o dos 

precedentes jurisprudenciais. O fundamento para a utilização dessa forma argumentativa é 

encontrada no discurso prático geral, na medida em que o princípio da universalidade ali 

estabelecido exige que casos iguais sejam tratados igualmente, sob pena de se verificar o 

desvirtuamento da concepção formal de justiça191. Entretanto, muitas vezes a verificação da 

                                                        
186 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 243. 
187 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 
justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 243. 
188 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 254-255. 
189 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 256. 
190 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 263. 
191 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 265. 



70 

 

semelhança exige a determinação da relevância das diferenças192, o que não é tarefa simples. 

Para essas situações, Alexy criou as regras referentes à carga da argumentação, pelas quais a 

carga da argumentação recairá naquele que pretenda se afastar da linha previamente traçada 

pelo precedente (J. 14), ainda que caiba a todos citar um precedente que seja favorável ou 

contrário a uma decisão (J. 13)193. 

Alexy ressalta que o uso dos precedentes assume funções semelhantes àquelas atribuídas 

aos argumentos dogmáticos, devido à conexão recíproca entre os precedentes e a dogmática, na 

medida em que um incorpora o outro em seus discursos194. Destaca, no entanto, as funções de 

estabilização, progresso e descarga pela relação direta que o uso dos precedentes possui com a 

segurança jurídica e com a proteção da confiança195. 

O quarto grupo de formas e regras do discurso jurídico é o da argumentação empírica, 

o qual refere-se à “justificação de enunciados empíricos empregados na justificação externa de 

enunciados não empíricos”196, sendo que esse tipo de argumentação jurídica trabalha nas 

conexões entre enunciados empíricos e não empíricos. Uma zona de transição que remete à 

argumentação prática geral e à regra (J6.1) segundo a qual “para qualquer falante e em qualquer 

momento é possível passar a um discurso teórico sobre o universo empírico”197. Em razão disso, 

na fundamentação das premissas empíricas, recorre-se a uma “escala completa de formas de 

proceder que vão desde os métodos das ciências empíricas, passando pelas máximas da 

presunção racional, até as regras de ônus da prova no processo”198. São formas e regras de 

argumentos que se referem ao fato, seja para comprovar a sua existência ou a sua 

impossibilidade (ciências empíricas), seja para dispensar a necessidade de prova em face de sua 

obviedade (máximas da presunção racional), seja para justificar sua presunção em face da 

ausência de provas (ônus da prova). 

O quinto grupo descrito por Alexy é composto por formas de argumentos jurídicos 

especiais. Utilizados largamente pela metodologia jurídica, apesar de não serem métodos, pelo 

                                                        
192 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 265. 
193 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 267. 
194 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 
justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 266. 
195 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 267. 
196 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 227. 
197 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 206-207. 
198 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 226. 
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menos não no sentido cartesiano, Alexy os classifica como formas de argumentos, tais como a 

analogia, o argumentum a contrario, o argumentum a fortiori e o argumentum ad absurdum199. 

Não raro demandam o uso de argumentos adicionais e valorações. Essa análise leva Alexy à 

descrição de três formas – (J.15), (J.l6) e (J.17) – e a criar regra de saturação dos argumentos 

(J.18). 

O sexto, e último grupo, é o dos argumentos ligados ao discurso geral prático. O papel 

do discurso geral prático no discurso jurídico está na fundamentação das premissas normativas 

requeridas para a saturação das diferentes formas de argumentos; na fundamentação da escolha 

de diferentes formas de argumentos que levam a diferentes resultados; na fundamentação e 

comprovação de enunciados dogmáticos; na fundamentação dos distinguishing e overruling; e, 

diretamente, na fundamentação dos enunciados a serem utilizados na justificação interna200. 

Desse modo, embora a argumentação jurídica decorra, como vimos, das limitações do discurso 

prático geral, essa continua presente na argumentação jurídica, embora não elimine a incerteza 

sobre a correção dos resultados alcançados201. 

Segundo Alexy, a racionalidade da argumentação jurídica, na medida em que é 

determinada pela lei, sempre é relativa à racionalidade da legislação202. Mas, para tratar da 

racionalidade da legislação, segundo o próprio Alexy, seria necessário ampliar a teoria do 

discurso racional prático geral até uma teoria da legislação, e essa, até uma teoria normativa da 

sociedade, da qual a teoria do discurso jurídico faria parte, o que foge aos limites de sua teoria, 

que, segundo ele, está restrita ao âmbito de um ordenamento jurídico válido203, isto é, que se 

presume como válido. Alexy buscará moderar esse posicionamento ao criar um elo entre seu 

modelo de direito e uma moral corretiva que impediria situações de notória injustiça. Embora 

isso possa ser entendido como uma incoerência ao seu modelo ou como uma tentativa que 

restou mal acabada. 

 

3.3.3 Constitucionalismo discursivo: a dimensão procedimental da correção prática 

 

                                                        
199 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 
justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 268-269. 
200 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 273. 
201 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 276. 
202 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 276. 
203 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 276. 
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Alexy204 coloca como premissa a tese de que o Direito promove uma pretensão de 

correção, sendo essa sua dimensão ideal ou discursiva205. A correção aplica-se quanto ao 

conteúdo e ao procedimento e implica em fundamentabilidade. Segundo o autor, promover a 

pretensão de correção consiste na afirmação da correção, na garantia da fundamentabilidade e 

na esperança do reconhecimento da correção. 

Consoante o próprio Alexy, sua teoria do discurso é uma teoria procedimental da 

correção prática, pela qual uma norma é rigorosamente correta quando resulta de dado 

procedimento, a argumentação. Nesse caso, o procedimento é definido pelas regras do discurso, 

que estabelecem condições do argumentar prático e racional. Dentre as regras do discurso do 

Direito, algumas são regras gerais de racionalidade, tais como a liberdade de contradição, a 

universalidade no sentido de um uso consistente dos predicados empregados, a clareza 

conceitual idiomática, a verdade empírica, a consideração das consequências, o ponderar, a 

troca de papéis e a análise da origem das convicções morais. Alexy admite que essas regras 

valham também para os monólogos, mas ressalta que assumem relevância no discurso 

heterológico. Sobretudo as regras segundo as quais cada um tem permissão de pôr em questão 

cada afirmação, para introduzir uma afirmação no discurso e manifestar suas colocações, 

desejos e carências. 

A aprovação discursiva universal de uma norma depende da condição de que todos 

aceitem as consequências de seu cumprimento para a satisfação do interesse de cada um. Entre 

a aprovação universal sob condições ideais e os conceitos de correção e de validez moral existe 

uma relação necessária. Nesse ponto, Alexy concorda com Habermas: válidas seriam as normas 

que poderiam ser aprovadas por todos os possíveis afetados como participantes em discursos 

racionais206. 

Alexy chama a atenção para a relação entre segurança jurídica e correção. Para ele, os 

argumentos clássicos do positivismo jurídico da certeza e segurança jurídica desconsideram 

que entre certeza jurídica e correção quanto ao conteúdo existe uma relação de alternatividade, 

complemento, penetração e intensificação, sendo essas duas últimas condições de legitimidade 

do Direito. Segundo Alexy, o limite da primazia da certeza jurídica sobre o correto esbarra no 

                                                        
204 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Trad. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2007. 
205 A decretação de acordo com a ordem e a eficácia social formam o lado fático e institucional do Direito, para 

Alexy.  
206 HABERMAS apud ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Trad. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 27. 
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limite quando a contradição de uma lei positiva com a justiça obtém uma medida insuportável. 

“Antijuridicidade extrema não é Direito”207, diz o autor. 

Mas Alexy reconhece que, no sistema jurídico, o correto depende do que foi 

determinado/fundado em autoridade ou institucionalmente. Segundo ele, nos hard cases, 

quando a lei e a dogmática não trazem solução ao caso concreto, em que se fazem necessárias 

valorações adicionais, a teoria do discurso assume relevo. Desse modo, a pretensão de correção 

e as questões de justiça, no plano da aplicação do direito, fundiriam a união entre o Direito e a 

moral208. Contudo, como vimos, sua argumentação jurídica está cheia de regras que remetem ao 

ordenamento posto. Sua pretensão de correção não existe ontologicamente, consensualmente, 

pragmaticamente, ou seja, não convence. 

Uma parte interessante do pensamento de Alexy, que ele herda de Habermas, é a sua 

análise da democracia. Para ele, a teoria do discurso possibilita a argumentação prática racional, 

e, dessa forma, o próprio Estado Democrático Constitucional209. Daí advém a ligação, em Alexy, 

entre a legitimidade discursiva do Judiciário e a democracia. A união entre o discurso e Direito 

compõe o Estado Constitucional Democrático. Vejamos: “o discurso precisa do Direito para 

obter realidade e o Direito do discurso para obter legitimidade”210. Até aqui ele segue os passos 

de Habermas. Porém, como se trata de Alexy, ele cria uma categorização. Em Alexy, a 

democracia é exemplo da categoria do necessário discursivamente. O que não significa que, em 

Habermas, a democracia já não fosse uma necessidade discursiva. Mas, a partir daí, Alexy irá 

criar dois conceitos que chamam a atenção: o de democracia deliberativa e o de representação 

argumentativa. 

 

3.3.4 Constitucionalismo discursivo e representação argumentativa 

 

                                                        
207 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Trad. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2007, p. 32. 
208 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Trad. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2007. 
209 O autor identifica ainda as categorias do “impossível discursivamente” e do “meramente possível 

discursivamente”, sendo essa última um limite para a teoria da argumentação, pois a teoria do discurso não conduz 

sempre a um resultado, mas a um espaço amplo do “meramente possível discursivamente”. É o que ele denomina 
“problema do conhecimento”, ao qual acrescenta dois outros: o problema da imposição e o problema da 

organização. O problema da imposição advém do fato de que o conhecimento da correção ou da legitimidade de 

uma norma não leva, necessariamente, ao seu cumprimento: “a apreciação concordante, alcançada em um discurso, 

de uma norma como justa e, por conseguinte, correta, não tem necessariamente, o seu cumprimento por todos 

como consequência”. O problema da organização refere-se ao alto grau de organização necessário à administração 

do Direito. In: ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Trad. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2007, p. 30. 
210 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Trad. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2007, p. 33. 
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Para Alexy, a democracia é necessariamente discursiva e deve se tornar deliberativa, 

aquela que institucionaliza o discurso como meio de tomada de decisão e admite, portanto, a 

representação argumentativa. O autor afirma que a representação do povo pelo parlamento é, 

simultaneamente, volicional e discursiva, o que demonstra que representação e argumentação 

não são incompatíveis. Já a representação do povo pelo Tribunal Constitucional é, meramente, 

argumentativa. Para firmar sua categoria de representação argumentativa, Alexy traz o conceito 

de representação de Leibholz, para quem a representação deve abranger valores ideais, e de 

Kelsen, para quem representação é algo mais que mera “substituição” e mais que algo 

meramente “existencial” ou fático. Na síntese de Alexy: 

 
Representação é como tal, necessariamente orientada para algum ideal. Isso significa 

que representação é definida pela união de uma dimensão normativa, uma fática e uma 

ideal. Na representação democrática, como caso da representação, o ideal é a ideia de 

correção. Um conceito plenamente formado da representação democrática deve, por 

isso, abarcar, ao lado da decisão, o discurso como elemento ideal211. 

 

Segundo Alexy, argumentos bons ou plausíveis bastam para a representação, mas não 

para a deliberação. Para que o Tribunal Constitucional pronuncie os argumentos do cidadão, é 

preciso que um número desses cidadãos aceite esses argumentos como corretos. Como somente 

pessoas racionais estão capacitadas para aceitar um argumento por causa de sua correção ou 

validade, existem duas condições fundamentais de representação discursiva autêntica: a 

existência de argumentos válidos e corretos e a existência de pessoas racionais capazes de 

reconhecerem isso. A partir daí, Alexy sustenta a primazia da representação argumentativa 

sobre a fundada nas eleições, na medida em que “o constitucionalismo discursivo é a tentativa 

de institucionalização da razão e correção. Se existem argumentos válidos e corretos e pessoas 

racionais, então razão e correção serão institucionalizadas melhor com Jurisdição 

Constitucional, que sem elas”212. O constitucionalismo discursivo, diz o autor, nasce do enlace 

entre Direitos Fundamentais, ponderação, discurso, jurisdição constitucional e representação. 

Alexy afirma que a jurisdição constitucional, como uma representação argumentativa 

dos cidadãos, está mais próxima dos ideais discursivos que o processo político e é reconhecida 

pelos cidadãos em discussão e reflexão crítica como sua própria. Para Alexy, o Tribunal 

Constitucional também exerce representação do povo. Não a representação política, mas a 

argumentativa. Cremos que o conceito de representação argumentativa é relevante nas 

                                                        
211 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Trad. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do 
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discussões acerca da legitimidade democrática do Judiciário e merece ser revisitado a partir de 

outras perspectivas, na sua relação com os Direitos Fundamentais. Para nós, o que Alexy chama 

de representação argumentativa é a manifestação da tradição da comunidade político jurídica 

em torno de seus valores comunitários, da comunidade moral de Dworkin, da tradição 

gadameriana, enfim, do mundo da vida, do experiencial, do vivido, em perspectivas 

heideggerianas. Só que observado por uma perspectiva analítica. Mas acreditamos que, para a 

nossa proposta, utilizar-se do termo representação, ainda que argumentativa, traz o risco de 

trazer com ele toda o arcabouço procedimentalista no qual foi gestado e o perigo de ocultar do 

enfoque no desvelamento ontológico moral prático e da função contramajoritária que daí pode 

decorrer. Se tivéssemos de escolher uma terminologia, optaríamos por “presentação” 

argumentativa. Desde que o argumentativo, nesse caso, fosse atrelado a uma dimensão 

substantivo-dialógica, conforme exporemos no capítulo quatro. 

Alexy firmou a relação entre Direitos Fundamentais e democracia como de reforço e de 

colisão. Para o autor, os Direitos Fundamentais garantem a democracia porque asseguram a 

existência das pessoas e o exercício de direitos e prerrogativas que a viabilizam. Por outro lado, 

os Direitos Fundamentais contrariam a democracia quando subtraem da maioria parlamentar o 

poder de decisão213. Para Alexy, essa subtração, por vezes, faz-se necessária, pois à atividade 

parlamentar é intrínseco o risco de que a maioria cometa erros graves (novamente aparece o 

parâmetro de correção), e o Tribunal Constitucional, ao atuar nesses casos, não se dirige contra 

o povo, mas “em nome do povo, contra seus representantes políticos”214 (apesar de essa 

abordagem nos remontar ao conceito fictício de povo a que nos referimos no segundo capítulo). 

Também salienta que a representação argumentativa dá bons resultados quando o 

tribunal constitucional é aceito como instância de reflexão do processo político, quando os 

argumentos do Tribunal encontram repercussão no público e nas instituições políticas215. Nesse 

ponto, Alexy sinaliza com a “abertura necessária do Direito”, representada pela vagueza da 

linguagem do Direito, da possibilidade de contradições normativas e da falta de normas, e da 

própria possibilidade de, em casos especiais, também se decidir contra o texto de uma norma216. 

Mas sua perspectiva dogmática não lhe permitiu ir além. 
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Acreditamos que a relação de tensão entre democracia e Direitos Fundamentais, 

apontada por Alexy, faz-se notar no espaço da aparência, o que não significa incompatibilidade 

ôntica entre ambos nem invalida nossa dworkiniana concepção comunitária de democracia. 

Visto que a igualdade política (postulado basilar da democracia) implica no reconhecimento da 

igualdade moral (porque se todos os membros da comunidade política não forem tratados com 

igual consideração e respeito a igualdade está aniquilada) e, assim, requer os Direitos 

Fundamentais. 

Defendemos que o enfrentamento teórico da legitimidade da decisão judicial - que, 

como uma questão de moralidade prática, conduz à questão da decisão correta, constituída nas 

discussões de consensos ou desvelamentos da verdade, a partir da hermenêutica 

fenomenológica -  confere ao jurídico, tendencioso a dogmatizar a alta reflexidade da situação 

comunicativa heterológica, maior abertura e flexibilidade. 

 

3.3.5 Críticas à teoria de Alexy: a inexequibilidade das fórmulas racionalizantes do discurso 

e a insuficiência teórica dos pontos substantivos de regulação 

 

O modelo de Alexy de racionalização das decisões judiciais, que une sua Teoria dos 

Direitos Fundamentais, sua Teoria da Argumentação Jurídica e o constitucionalismo discursivo, 

esbarra em sérios limites epistemológicos. O problema mais aparente consiste no fato de que 

uma teoria que pretende concretizar Direitos Fundamentais, sustentada na tensão entre a 

democracia deliberativa e as regras contramajoritárias da Constituição, não pode admitir que 

um mesmo caso prático possa ser resolvido por duas decisões diametralmente opostas e 

considerar ambas racionais e corretas à luz dessa teoria217. Alexy poderia defender, 

procedimentalmente, a racionalidade das decisões opostas, contudo, para defender a correção, 

nesse contexto procedimental, precisaria assumir integralmente uma matriz pragmática da 

verdade, tal como Habermas, o que ele não faz. 

O próprio Alexy reconhece que um sistema de regras e formas específicas do 

argumentar não conduz a um único resultado em cada caso concreto, sendo necessárias, em 

casos minimamente problemáticos, valorações adicionais que não são dedutíveis do material 

normativo preexistente218. Mas, se a sua argumentação racionalizadora foi pensada para o 

Direito positivo, então essas valorações adicionais são livres e discricionárias, e todo o seu 
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minucioso trabalho matemático pode ter sido em vão. O esforço analítico de Alexy rumo ao 

máximo aproveitamento da racionalidade, o “esgotamento da discricionariedade, a sua 

coerência epistêmica e a sua integridade intelectual, paradoxalmente, não permitem que ele 

atinja o objetivo que ele mesmo traçou, na medida em que, ao final, dá margem a um amplo 

campo de discricionariedade”219. 

Wálber Araújo Carneiro220 tece diversas críticas a Alexy que nos interessam. Segundo 

Wálber: 1) Alexy se mostra reticente até mesmo para escolher a matriz da sua visão semântica 

de norma, que não se apresenta totalmente integrada ao modelo estrutural, numa ambiguidade 

que ora o aproxima do modelo clássico, ora de um modelo pragmático; 2) sua perspectiva 

estrutural não ajuda na identificação da juridicidade da norma, tampouco na caracterização de 

uma eventual fundamentalidade. Para a identificação da norma de direito fundamental, Alexy 

recorre ao conceito meramente formal decorrente do sistema constitucional positivo; 3) apesar 

da influência original do modelo discursivo de Habermas, Alexy se afastou do caráter dialético 

daquele e seguiu a tradição analítica da jurisprudência conceitual e do positivismo lógico. 

Embora afirme o caráter prático do Direito, não o coloca na praxis aristotélica, mas como uma 

estrutura identificada sob os ditames de critérios lógico-formais previamente adotados; 4) a 

derivação da teoria de Alexy a partir de Habermas não responde como seria possível considerar, 

empiricamente, a existência de um interesse pelo consenso, e não pela libertação através da 

luta, por exemplo. Tampouco responde como se dá a conexão entre tais interesses e o modelo 

lógico-sistemático que caracteriza sua estrutura, muito menos questiona se o resultado 

provocado por um procedimento estruturado na lógica-formal corresponde aos efetivos 

interesses dos participantes no discurso; 5) outro grave problema epistemológico é o da 

mixagem de matrizes na fundamentação221. Ao não escolher uma matriz de fundamentação, mas 

utilizar recursos de todas elas, Alexy é obrigado a se valer da lógica formal como se esse fosse 

o padrão sobre o qual se estrutura a argumentação jurídica. 

Outra crítica interessante é feita pelo próprio Habermas, inspirador do viés discursivo 

de Alexy. Habermas critica a tese alexyana de que o direito é um caso especial do discurso 

moral-prático. Para ele, a primazia heurística do discurso moral-prático não autoriza concluir 

que os discursos jurídicos devam ser entendidos como um subconjunto das argumentações 
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morais222. Para Habermas, a única maneira coerente de Alexy combater as críticas quanto à 

indeterminação que o seu procedimento discursivo gera é sustentar que as regras e formas de 

argumentação não fazem mais que especificar as condições procedimentais do discurso prático 

no tocante ao direito vigente. 

Habermas não descarta a possibilidade de analisar discursos jurídicos a partir do modelo 

dos discursos morais de aplicação, já que, em ambos os casos, trata-se da aplicação de normas, 

mas deixa claro que a validade das normas jurídicas envolve questões muito mais complexas, 

o que proibiria a assimilação da sua correção com a validade dos discursos morais e, 

consequentemente, a colocação do discurso jurídico como um caso especial de discursos 

morais223. 

Aderimos à posição de Wálber Araújo Carneiro224, para quem ver o Direito como algo 

diretamente conectado com a moral não é, sob a perspectiva hermenêutica, um problema, desde 

que mantida a diferenciação sistêmica. O problema não está na relação entre Direito e moral, 

mas em como essa relação é proposta por Alexy (e, por outras razões, por Habermas). A partir 

da distinção entre a argumentação prática geral enquanto conteúdo (moral) e enquanto regras 

ou formas (procedimento), a questão se clarifica. As condições especiais continuariam como 

regras e formas típicas da argumentação jurídica, enquanto o conteúdo dos argumentos 

ultrapassaria o caráter deontológico do sistema jurídico e atingiria a moral. Como esclarece 

Wálber, a relação entre direito e moral não é, sob o ponto de vista hermenêutico, uma relação 

de fronteira. 

 
Cremos que o desenvolvimento do modelo de direito de Alexy enfrenta um constante 

conflito entre as pretensões de seu autor, as limitações do modelo analítico e a 

tentativa de manter a coerência interna de sua proposta teórica. Isso faz com que os 
problemas sejam “empurrados” da moral para os princípios, dos princípios para as 

regras, das regras para a argumentação e, ao final, de volta para a moral, fechando um 

ciclo vicioso225. 
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Mais uma vez, concordamos com Wálber Araújo Carneiro226, quando afirma que, da 

perspectiva fenomenológica, o problema da proposta de Alexy é o grande problema das 

matrizes analíticas, aquilo que Stein denominou de “enigma da pequena diferença”227. Isto é, 

enquanto as matrizes analíticas partem de uma estrutura do sentido, negligenciando a sua 

fundamentação histórica – na medida em que a delega para o universalismo onipresente da 

lógica formal –, a hermenêutica se perguntará pelo sentido da estrutura. 

A ausência de reflexão sobre os fundamentos da estrutura que propõe provoca duas 

consequências: a redução do potencial de racionalidade do método proposto (já abordada) e o 

encobrimento e a alienação proporcionados pela técnica moderna. Os resultados ambíguos do 

procedimentalismo de Alexy estão previamente condicionados pela técnica moderna e 

constituem a ilusão de que seria possível utilizar um modelo matemático no Direito. De modo 

que “a teoria analítica de Alexy para o Direito é uma estrutura cujo fundamento se ignora”228. 

A proporcionalidade alexyana e a sua estrutura analítica não é outra coisa senão a 

tentativa da instrumentalização tecnológica da razão prática. Mas essa não é instrumentalizável. 

O cálculo da proporcionalidade e a Teoria da Argumentação Jurídica podem ser equiparados 

ao que Heidegger chamou de “institucionalização prévia do espaço de jogo”, um fenômeno 

inerente à questão da técnica. “Se concebermos um elo não estratégico de razão moral prática 

veremos que a estrutura da proporcionalidade se tornará inadequada para mediar o debate 

daqueles que argumentam em torno da decisão proporcional.”229 

A proporcionalidade de Alexy exige não só a relação de um meio com um fim, como 

também a existência de um meio já existente, sob pena de não ser possível avaliar a necessidade. 

Sua estrutura, portanto, empurrará a argumentação para um campo previamente estruturado e 

colabora com a alienação provocada pela técnica. Isso não quer dizer que as decisões no Direito 

não devam ser “proporcionais”, preocupação que também estava presente em Aristóteles 

quando ele afirmava que a virtude não é compatível com os extremos. Mas a proporcionalidade 

da moralidade prática está mais próxima da praxis do que da técnica, da prudência aristotélica, 

da retórica não analítica e não sofística, da aletheia. 

                                                        
226 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. Porto 
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228 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 201, p. 223. 
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Alexy justifica a utilidade de seu modelo na ausência de melhores alternativas, na 

abrangência limitada de sua teoria e na inconveniência de teorias ontológicas230. Há que se 

ressaltar que “teses ontológicas no sentido de metafísicas não estão presentes na hermenêutica 

filosófica, ainda que essa permita o atravessamento de um sentido ontológico do direito”231. 

A racionalidade procedimental da teoria de Alexy exige que ele admita a possibilidade 

de existir duas (ou mais) respostas diametralmente opostas e, ao mesmo tempo, igualmente 

corretas para um único caso concreto. Há uma tentativa de compensar essa consequência a partir 

da pretensão de correção como ideia reguladora, na medida em que os participantes do discurso 

prático devem formular a pretensão de que sua resposta é a única correta. Desse modo, abre 

mão de um referencial ontológico que una a todos, a exemplo do que ocorre com a 

hermenêutica. Por isso, não terá alternativa a não ser reconhecer que “a insegurança quanto aos 

resultados do discurso no âmbito dos Direitos Fundamentais leva à necessidade de decisões 

dotadas de autoridade”232, o que exigiria alguma forma de jurisdição constitucional, na qual o 

tribunal não iria apenas argumentar, mas também decidir. Ao final, a solução é o poder233. 

Em uma perspectiva hermenêutica, o modo de conexão entre a razão moral prática e o 

direito não só confere aos princípios um papel decisivo, como não nega que as decisões devam 

ser proporcionais. Entretanto, as condições de possibilidade dessa proporção passam muito 

mais pela prudência aristotélica, compensadas pela retomada de modelos retóricos (não 

sofísticos), do que pelo agir estratégico moderno mediado analítica e procedimentalmente. Por 

isso, acreditamos que o modelo epistemológico adequado para enfrentar o fenômeno jurídico 

em sua totalidade, que o distinga da moral, mas, ao mesmo tempo, o conecte com ela, e, dessa 

maneira, também a questão da legitimidade democrática do Poder Judiciário é o da 

hermenêutica fenomenológica heterorreflexiva. 

  

                                                        
230 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, 2005: a teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica. Trad. Cláudia Toledo. São Paulo: Lady, 2005, p. 300. 
231 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 201, p. 223. 
232 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 574. 
233 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. Porto 
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4 UMA TEORIA SUBSTANTIVO-DIALÓGICA DE LEGITIMIDADE 

 

Como já dissemos, acreditamos que o problema da legitimidade democrática do Poder 

Judiciário para a concretização dos Direitos Fundamentais é um problema da moralidade 

prática, que, no nosso entendimento, só será devidamente solucionado a partir de uma teoria 

substantivo-dialógica de fundo hermenêutico-fenomenológico. É primordial, portanto, para que 

desenvolvamos, adiante, a nossa teoria substantivo-dialógica de legitimidade, que exploremos 

a hermenêutica fenomenológica e filosófica de Heidegger e Gadamer. 

 

4.1 Hermenêutica fenomenológica filosófica Heidegger-Gadamer 

 

A fenomenologia, em Heidegger, é o método de busca do ser, que se mostra a si mesmo, 

enquanto fenômeno, na linguagem. Daí, etimologicamente, o termo que deriva dos termos 

fenômeno e logos. Fenômeno é o ser que se mostra “em si mesmo”. Por isso, o conceito de 

fenomenologia para Heidegger é “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal 

como se mostra a partir de si mesmo”234. Pelo mesmo motivo concluirá que a ontologia só é 

possível como fenomenologia235, já que essa é a via de acesso e o modo de verificação para se 

determinar o que deve constituir o objeto daquela. 

Conforme Walber Araújo Carneiro236, a fenomenologia heideggeriana é um método que 

busca o acesso a essa linguagem que se projeta como o “ser mesmo”, muito embora ele saiba 

que esse acesso só pode ocorrer na diferença ontológica, ou seja, no jogo entre a manifestação 

do ente e o desvelamento fenomenológico do ser. O ser é incontornável e, ao mesmo tempo, 

inacessível, pois estamos sempre nele. É justamente o direcionamento ao sentido do ser que faz 

da fenomenologia heideggeriana uma fenomenologia hermenêutica. Essa não constrói sentidos 

para o ente, apenas potencializa o acontecer daquilo que já pode se mostrar. 

Em Heidegger, a compreensão possui um caráter existencial, ou seja, sempre 

compreendemos; estamos condenados à compreensão. A compreensão é o modo de ser do 

Dasein que, ao compreender, compreende a si mesmo. O ente pode vir a ser determinado em 

seu ser sem que, para isso, seja necessário dispor de um conceito explícito sobre o sentido do 

                                                        
234 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Trad. Márcia Sá Cavalcante Shuback. 14 ed. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 
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ser. Nossa compreensão dos entes (que aí estão o mundo tal como nós) já está previamente 

determinada pela nossa existência. 

Estar no mundo é estar em um mundo de linguagem, que é construído pela interação 

recíproca com o outro “nesse diálogo que nós desde já e sempre somos”237. Perceber a própria 

existência implica perceber a existência do outro. A abertura ao outro nos lança no projeto 

compreensivo, que se antecipa na compreensão, e, ao mesmo tempo, limita-nos. Somos, 

portanto, limitados por um futuro que já somos. A temporalidade será, portanto, o fio condutor 

da analítica existencial heideggeriana, na medida em que é ela o sentido do Dasein. Logo, “ser 

é tempo”. 

Perguntar como compreendemos nos levará à nossa autocompreensão. O Dasein é um 

ente determinado em seu ser pela sua existência. Por isso, é condição ôntica do ser-aí 

compreender o ser, o que faz com que sua condição ôntica seja também ontológica. Isso 

caracteriza o primado ôntico (do Dasein) face à questão do ser. Dito de outra maneira: 

“Compreender é o ser existencial do próprio poder-ser da presença de tal maneira que, em si 

mesmo, esse ser abre e mostra a quantas anda seu próprio ser”238. 

Na perspectiva fenomenológica, a compreensão se dá na circularidade, na finitude, na 

temporalidade da presença. De modo que o método fenomenológico-hermenêutico não pode 

ser comparado aos métodos da filosofia da consciência de tradição cartesiana. A circularidade 

impõe que, ao nos depararmos com o ente, já possuímos a compreensão dele. A compreensão 

que o ente proporciona é aquela que já carregamos. “O sentido faz parte da própria estrutura 

prévia da compreensão, portanto, da estrutura do ser-aí, enquanto aquela é seu existencial.”239 

O fenômeno enquanto aquilo que se mostra só é compreendido porque o Dasein se 

antecipa na compreensão de seu todo e, partindo da interpretação de elementos particulares que 

se mostram posteriormente, pode reformular o projeto até o ponto culminante da compreensão. 

Os novos projetos não são viabilizados pela revisão pura e simplesmente, mas por novos 

desvelamentos que nela podem surgir. Esse movimento, para Heidegger, se dá como um 

movimento fenomenológico circular. Muito embora o círculo existencial conceba internamente 

esse ir/vir ao fenômeno, a compreensão, ainda que provisória, sempre estará presente como 

compreensão. Não há espaços entre a interpretação e a compreensão. Por isso, Gadamer240 
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afirma que não se interpreta se não for para verificar uma compreensão já antecipada e não se 

compreende sem que essa compreensão encontre na situação particular do intérprete aplicação 

e interpretação. Esse processo cessa quando a compreensão/interpretação não mais oferece 

novas indagações e, com isso, se estabiliza. 

Heidegger opera o giro linguístico ao tirar o ser da posição de objeto. O ser, 

transformado em sentido de um ente, torna-se linguagem. A estrutura cognitiva assume a 

posição sujeito-sujeito. A linguagem “determina” o sentido do ente; aquele sentido que já está 

desde sempre em nós e que se antecipa no momento em que o Dasein se depara como fenômeno. 

A linguagem passa a constituir “uma unidade em oposição da dicotomia sujeito-objeto, isto 

porque não descobrimos o mundo, nem seu sentido, independentemente, da linguagem”241. 

Conforme Rohden esclarece, a partir de Heidegger, a linguagem não é mais um puro 

instrumento de comunicação de um conhecimento já realizado; é, antes, a condição de 

possibilidade para a própria constituição do conhecimento enquanto tal242. Compreender, 

portanto, significa “o projetar-se em cada possibilidade de ser-no-mundo. O acontecer na 

história é o acontecer do ser-no-mundo. Com a existência do ser-no-mundo histórico, tanto o 

manual quanto o ser simplesmente dado sempre já estão inseridos na história do mundo”243. 

 
Pouco a pouco se tornou claro que se tratava, no caso da “reviravolta linguística” 

(linguistic turn), de um novo paradigma para a filosofia enquanto tal, o que significa 

dizer que a linguagem passa de objeto de reflexão filosófica para a “esfera dos 
fundamentos” de todo pensar, e a filosofia da linguagem passa a poder levantar a 

pretensão de ser a “filosofia primeira” à altura do nível de consciência crítica de 

nossos dias. [...] A linguagem é o espaço de expressividade do mundo, a instância de 

articulação de sua inteligibilidade244. 

 

 A partir do giro linguístico heideggeriano, a linguagem, em relação direta com o ser, 

assume uma dupla estrutura: a hermenêutica e a apofântica. Conforme esclarece Walber Araújo 

Carneiro245, o sentido das coisas se dá no plano hermenêutico; compreendemos no plano 

hermenêutico; emocionamo-nos no plano hermenêutico; valoramos no plano hermenêutico. O 

plano apofântico, do logos, da palavra, consiste na síntese precária de um fenômeno mais 

originário que se dá no plano hermenêutico, na tentativa de compartilhamento. Isso não 
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significa que o plano apofântico, por ser subordinado ao hermenêutico, não tenha funções 

importantes, a exemplo de sua função integrativa. Quer dizer, ele representa uma síntese – 

necessária e imprescindível – do mundo em que vivemos, mas não é o mundo em que vivemos. 

Heidegger demonstra que o plano apofântico é resultado de uma compreensibilidade 

prévia. Primeiro compreendemos as coisas para depois dizê-las. A compreensão se dá como 

desvelamento do ser, portanto como sentido. Esse sentido pode até ser descrito 

apofanticamente, mas ele não será o sentido. Ao dizer, necessitamos do logos, o que faz desse 

uma construção artificial do sentido. A linguagem no plano apofântico não representa um 

medium, na medida em que a fenomenologia hermenêutica ao exigir a ida às coisas mesmas 

nos desloca para o plano hermenêutico, fazendo do plano apofântico apenas um fenômeno 

índice que possibilita desvelamentos, mas que vela o que está “na dobra da linguagem”246. 

Como afirma Rohden247, “a linguagem de cunho lógico-analítico prende-se ao nível 

apofântico, ao passo que a linguagem da hermenêutica filosófica amplia os horizontes da 

linguagem, não excluindo outras formas de linguagem, como a ética, a arte, a política, a 

metafísica”. A dupla estrutura da linguagem e a colocação do plano apofântico como uma 

síntese precária do plano hermenêutico faz com que Heidegger abra uma nova possibilidade 

para a teoria da verdade, uma vez que ela não cabe no logos248. 

Para compreender melhor a inadequação da colocação da verdade no plano do discurso, 

é preciso voltar a Heidegger. Para ele, a compreensão equivocada do logos, enquanto discurso, 

deu margem à concepção de verdade como concordância com a realidade. A colocação da 

verdade no logos, ou seja, no juízo, teria como pano de fundo uma leitura equivocada do 

pensamento aristotélico e a deturpação do sentido grego de verdade. Para Heidegger, a 

proposição não é o lugar da verdade, a questão da verdade é mais originária pois o fenômeno 

da verdade remete ao âmbito da problemática ontológica fundamental. De modo que a “essência 

da verdade” não reside na concordância entre o juízo proposicional e seu objeto, nem na 

concepção de verdade como concordância. 

Heidegger acredita que Aristóteles, em nenhum momento, define a verdade como um 

fenômeno que remonta à proposição, sendo que, ao relacionar λόγος (proposição) com verdade, 

o faz de modo que a proposição é que é definida mediante a verdade e não a verdade mediante 
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a proposição. A expressão que os gregos utilizavam para “ser verdadeiro”, άληϑεύειν (aletheia), 

significa o mesmo que desencobrir no sentido de desvelar, retirar do ocultamento. O antônimo 

dessa expressão não será, tampouco, a expressão “falso”, já que aquilo que não está desvelado 

está velado. Assim, άλήθεια (aletheia) é o que hoje traduzimos pela expressão “verdade”, 

quando em grego vem precedida pelo prefixo “ά”, que indica a negatividade. Já o sentido 

contrário de άλήθεια é ψεΰδος, expressão que denota um sentido positivo. 

Desse modo, a proposição enquanto λόγος não é aquilo que carrega a verdade, mas, por 

uma perspectiva mais originária, aquilo que serve para des-velar. A proposição não carrega a 

verdade, não é o lugar da verdade, mas aquilo que se volta para o que deve ser des-velado, isto 

é, para aquilo que está velado. A partir do momento em que deslocamos a verdade para fora do 

enunciado (da proposição), perdemos um dos polos da comparação e somos, 

consequentemente, forçados a ir ao encontro do ente e deixar que ele venha à fala. O logos não 

é o lugar da verdade; ele é apenas algo que ilumina o ente e que faz com que ele seja visto. 

Mas, no acontecer fenomenológico do ser que se dá a partir da abertura, “a verdade não 

pertence, em hipótese alguma, à consistência essencial do ente por si subsistente”249. “Não se 

trata simplesmente de uma definição metafísica essencialista da verdade, mas de tomar a 

verdade na medida em que ela é a manifestação fenomenológica da questão do ser.”250 

Heidegger demonstra a relação imanente e necessária que existe entre uma teoria da verdade e 

uma ontologia fundamental. 

O que acontece é, portanto, o ser do ente. A rigor, nada e ninguém garantem que o ser 

que acontece é um ser verdadeiro, pois o lugar da verdade é também o da não verdade. Se o ser-

aí existe, ele é como tal na verdade, no desvelamento; necessariamente, ele é na verdade e na 

não verdade, ao mesmo tempo. Isso não é um defeito da verdade, mas uma imposição das nossas 

limitações compreensivas, ou seja, uma limitação decorrente da nossa finitude, da qual decorre 

que o Dasein estará sempre na verdade, bem como na não verdade. É que o acontecer da verdade 

é sempre um vir-a-ser de um ente que se mostra parcialmente. 

Sob um ponto de vista analítico-existencial, que denuncia nossas limitações diante de 

uma linguagem que já se deu, o diálogo se situa no plano secundário do logos. Dialogar é, antes 

de tudo, dizer algo ao outro. Sua estrutura básica é proposicional, e, enquanto proposição, o 

diálogo, portanto, não é o lugar da verdade, e, consequentemente, o consenso a que chegamos 

através dele – se chegarmos – não poderá ser equiparado à verdade. Enquanto a verdade se 
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encontra no plano descritivo e existencial, o diálogo se encontra no plano normativo e 

prescritivo. 

Em uma perspectiva hermenêutica, o diálogo não constrói sentido, mas ilumina o ente 

a partir de novas perspectivas. É o próprio ente que, ao ser visto em uma nova perspectiva, 

revelar-se-á em seu ser. O diálogo apenas revela o ente que já pode ser visto, razão pela qual 

não será possível concebê-lo a partir de um “grau zero”. De certo, o outro só verá aquilo que já 

pode ver, mas aquilo que o outro pode ver é muito mais do que ele via antes do diálogo, isto é, 

antes de ter o ente iluminado pela articulação dinâmica das proposições no diálogo. Na luta da 

verdade com a não verdade, o diálogo reduz o espaço do ocultamento, desvelando o ente que 

se mostra em seu ser. 

A hermenêutica filosófica de Gadamer, fundada na fenomenologia hermenêutica 

heideggeriana, além de possibilitar a articulação entre compreensão e orientação das ações, cria 

possibilidades para a retomada da racionalidade moral prática em sociedades de alta 

complexidade no âmbito do Direito. Para Gadamer, em Verdade e Método, na esteira de 

Heidegger, a estrutura da compreensão é circular. O intérprete, em contato com o texto, realiza 

sempre uma projeção do sentido desse. Esse primeiro projeto já é uma primeira compreensão e 

parte da pré-compreensão do intérprete. A interpretação começa com conceitos prévios, que 

vão sendo substituídos por outros mais adequados, numa constante reformulação do projeto, 

conforme se avança no texto. No entanto, a pré-compreensão do intérprete não é a pré-

compreensão de um sujeito solipsista, que pertence à história e à tradição. 

A primeira de todas as condições hermenêuticas é a pré-compreensão, pois, segundo 

Gadamer, a compreensão começa quando algo nos interpela. O sentimento de pertença é o 

momento da tradição no comportamento histórico-hermenêutico que se realiza através de 

preconceitos fundamentais e sustentadores e possibilita a interpretação. Assim como em 

Heidegger, a estrutura da compreensão é circular e parte da temporalidade da presença. 

Gadamer mantém o círculo da compreensão como ontológico. A pré-compreensão do 

intérprete, portanto, decorre de sua historicidade, de sua pertença à tradição, dos pré-conceitos 

que adquiriu ao longo de sua experiência enquanto ser temporal e finito. 

Para Gadamer251, é imperioso reconhecer que toda compreensão é preconceituosa, no 

sentido de que não ocorre apartada dos preconceitos. Ele esclarece que preconceito (Vorurteil) 

é “todo juízo (Urteil) que se forma antes do exame definitivo de todos os momentos 

determinantes segundo a coisa em questão”, e não significa, de modo algum, falso juízo, 
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podendo ser valorado positiva ou negativamente. A pertença do intérprete à tradição e sua 

historicidade são conceitos fundamentais para compreender a hermenêutica gadameriana. 

Gadamer reabilita a tradição como condição para que a compreensão se realize. “Na 

verdade, não é a história que nos pertence, mas somos nós que pertencemos a ela.”252 Ele 

adverte que o iluminismo levou os preconceitos e a tradição ao descrédito, negando-lhe validade 

porque não são fundamentados. “Se quisermos fazer justiça ao modo de ser finito e histórico 

do homem, é necessário levar a cabo uma reabilitação radical do conceito de preconceito e 

reconhecer que existem preconceitos legítimos.”253 No paradigma iluminista, a fonte última de 

toda autoridade, ao contrário das concepções arcaicas de mundo, não é a tradição, mas a razão. 

Para Gadamer, no entanto, “a razão somente existe como real e histórica [...] não é dona de si 

mesma, pois está sempre referida ao dado no qual exerce sua ação”254. 

Gadamer esclarece que a autoridade não deriva da obediência, mas do conhecimento 

que o outro detém e do reconhecimento que logra. Logo, autoridade não se confere, mas se 

alcança255. Portanto, não é irracional, mas algo que pode ser compreendido. Desse modo, o que 

é consagrado pela tradição e pela herança histórica possui autoridade que se tornou anônima e 

é por isso que não carece de fundamentação. Embora haja alguma contradição entre a tradição 

e a razão, essa não é absoluta. A tradição é essencialmente conservação, e essa, por sua vez, é 

um ato de razão, cuja validez se transmite e se conserva. Ademais, estamos sempre inseridos 

na tradição256. 

O círculo hermenêutico, em Gadamer, não é de natureza formal. Descreve a 

compreensão como a interpretação do movimento da tradição e do movimento do intérprete. 

Não é subjetivo, pois a antecipação de sentido, que guia a nossa compreensão de um texto, não 

é um ato da subjetividade, já que se determina a partir da comunhão que nos une com a tradição. 

Mas também não é objetivo, já que nossa comunhão com a tradição está submetida a um 

processo de contínua formação. Nossa relação com a tradição não é pressuposta nem de 

subjugação, a partir dela determinamos o círculo hermenêutico gadameriano: “nós mesmos 

vamos instaurando-a [a tradição], na medida em que compreendemos, em que participamos do 

acontecer da tradição e continuamos determinando-o [o círculo hermenêutico], assim, a partir 

                                                        
252 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 367. 
253 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 367. 
254 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 367. 
255 Nas sociedades atuais em que a autoridade dos aplicadores do Direito advém das normas de competência, a 

comunidade pode reconhecer nesses aplicadores o conhecimento e referendar sua autoridade, caso contrário os 

membros do Judiciário podem gozar de descrédito. 
256 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 371-374. 



88 

 

de nós próprios”257. Não é um círculo metodológico porque descreve um momento estrutural 

ontológico da compreensão. 

Gadamer chama de história efeitual a exigência de que a hermenêutica deva mostrar à 

realidade a história da compreensão. A consciência hermenêutica deve incluir a consciência 

histórica e ciência dos próprios preconceitos258. Negar a história efeitual é gerar uma real 

deformação do conhecimento, porque “entender é, essencialmente, um processo de história 

efeitual”. Mesmo que tentemos compreender um fenômeno histórico a partir da distância 

histórica que determina nossa situação hermenêutica, estaremos sob os efeitos dessa história 

efeitual. É ela que nos mostra o que há de questionável. Nós, logo, “esquecemos logo a metade 

do que realmente é, mais ainda, esquecemos toda a verdade desse fenômeno, a cada vez que 

tomamos o fenômeno imediato como toda a verdade”259. 

Somos seres históricos, portanto, o conhecimento ao nosso alcance também. “Ser 

histórico” significa não se esgotar nunca no “saber-se”, estar em constante mutação. A 

compreensão tem a estrutura dialética de pergunta e resposta. A consciência histórico-efeitual 

é um momento da realização da própria compreensão e atua na obtenção da pergunta correta. 

A essência da pergunta é abrir e manter abertas as possibilidades260. 

Do exposto, acreditamos que é necessário observar a questão da legitimidade 

democrática da concretização dos Direitos Fundamentais pelo Poder Judiciário sob o viés da 

hermenêutica fenomenológica, porque, em se tratando de discussão de legitimidade de 

realização de direitos, conteúdos morais, sobretudo quando fundamentais, estamos no plano de 

parâmetros da correção. Trata-se de um espaço de pressurização ontológica261 do justo, do 

correto, da verdade. E, nesse caso, nada mais ineficaz do que abordagens formais. É preciso 

estar aberto ao acontecer do ente, às novas perguntas, novas projeções compreensivas, novas 

possibilidades de respostas – ainda que condicionadas à finitude do projeto –, questões que 

possam interferir no juízo moral-prático sobre a conduta, que escapam à abordagem tradicional 

da clássica distinção entre questões de fato e de direito, entre sujeito e objeto. É ineficaz buscar 

nos princípios um conteúdo semântico que eles não possuem; e que, se possuíssem, os fariam 

perder o sentido e o propósito. Assim como é inócuo buscar uma solução tecnológica para a 

                                                        
257 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 389. 
258 Tomar consciência de um preconceito implica em suspender sua validez, pois, enquanto esse nos determina, 

não podemos identificá-lo. Do ponto de vista lógico, todo preconceito tem estrutura de pergunta. Cf. GADAMER, 

Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 397. 
259 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 397. 
260 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 400. 
261 Expressão de Wálber Araújo Carneiro. 
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institucionalização da razão moral prática, a partir de modelos metodológicos inapropriados e 

de logicizações inexistenciais. 

 

4.2 Arcabouço hermenêutico heterorreflexivo 

 

Abordagens substantivas têm sido acusadas de serem incompatíveis com o diálogo e, 

desse modo, de sofrerem de déficits democráticos, enquanto abordagens procedimentalistas 

operam, em nossa ótica, o esvaziamento ontológico e enfraquecem o sentido moral prático do 

Direito. Por isso, buscaremos construir uma teoria substantivo-dialógica de legitimidade 

democrática do Poder Judiciário. Acreditamos que a abertura ao diálogo põe em relevo a 

autenticidade da tradição democrática, a igualdade e a alteridade. Mas, antes disso, acreditamos, 

numa perspectiva fenomenológica (mas também ontológica e ética), que estar no mundo é estar 

em um mundo de linguagem, que é construído pela interação recíproca com o outro. Assim, 

perceber a própria existência implica perceber a existência do outro. Nesse ínterim, será de 

máxima relevância a hermenêutica jurídica heterorreflexiva de Wálber Araújo Carneiro, que 

exporemos a partir de agora. 

A hermenêutica heterorreflexiva de Wálber Araújo Carneiro parte da hermenêutica 

fenomenológica e filosófica, e, por isso, entende a linguagem em sua dupla dimensão, a 

hermenêutica, na qual se dá a compreensão, e a apofântica262, na qual se dá a enunciação e a 

reflexão. Propõe o acontecer fenomenológico do ente, e, desse modo, os desvelamentos de 

sentidos em perspectivas ontológicas e possibilidades temporais. Pois toda definição de sentido 

é uma pressurização ontológica263, é o ser que se desvela ao intérprete no limite de sua 

temporalidade e de sua linguagem. “A compreensão deve ser pensada menos como uma ação 

da subjetividade e mais como um retroceder que penetra num acontecimento da tradição, onde 

se intermediam constantemente passado e presente”264. Acentua, no entanto, a abertura ao 

diálogo e à heterorreflexividade. 

Da nomenclatura hermenêutica heterorreflexiva, extraímos o destaque na dupla 

estrutura da linguagem. Com isso, o autor chama a atenção para o fato de que: 1) 

compreendemos hermeneuticamente 2) que o espaço enunciativo e reflexivo do discursivo seja 

também heterorreflexivo na medida em que se abre ao outro e 3) que essa dimensão apofântica 

                                                        
262 Ver tópico anterior. 
263 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 236 ss. 
264 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 385. 
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heterorreflexiva volta a integrar a compreensão na formulação de novos projetos. Essa é uma 

teoria que nos interessa, também, por sua dinâmica voltada para alteridade. 

 

4.2.1 O primado metodológico do problema e o espaço lúdico do jogo  

 

Na linha de Castanheira Neves265 e Fernando Bronze266, a hermenêutica heterorreflexiva 

fixa a primazia metodológica do problema267, mas estabelece a relação desse com o sistema 

apofântico. A hermenêutica heterorreflexiva estabelece aberturas compreensivas a partir do 

manejo do problema no plano existencial. Para isso, vale-se do jogo gadameriano, e, assim, 

abre a circularidade hermenêutica ao diálogo e à heterorreflexividade268. Cumpre ressalvar, 

assim como faz o autor, que tomar o problema como um ponto de partida para a compreensão 

jurídica não traz insegurança, como se pode imaginar. Pelo contrário, pode servir para reduzir 

a complexidade de determinada situação concreta. Afinal, a segurança, como previsibilidade de 

condutas em abstrato, é um mito, pois parte de condições idealizadas de aplicação do texto. 

Na perspectiva da hermenêutica heterorreflexiva, é imprescindível perceber que o 

problema deve ser compreendido no jogo. A metáfora do jogo, desenvolvida por Gadamer para 

a estética artística, acentua a imersão no processo compreensivo e coloca o acontecer da verdade 

fora dos moldes metodológicos de matrizes cartesianas. “O jogo não se constitui de um 

movimento linear, mas se expressa na forma de um estar jogando”269. Trata-se de um modelo 

lúdico de experiência, no qual não há sujeitos, mas apenas um jogo a ser jogado. Segundo 

Gadamer, é precisamente em seu “sem para quê”, entretanto, acompanhado de um porquê, que 

o jogo deve ser tomado a sério. 

A marca do jogo é o dinamismo e a abertura e o que nele acontece é o resultado 

inesperado e decorrente do simples fato de estar jogando. “O jogo só acontece com propriedades 

subjetivas, tais como liberdade, risco, consciência de que apenas após ter jogado saber-se-á o 

resultado ou o processo experiencial”270. No jogo não há finalidades previamente contornadas. 

A metáfora gadameriana do jogo é oposta a qualquer ideia de institucionalização prévia do 

espaço de jogo, típica da racionalidade instrumental. 

 

                                                        
265 NEVES, A. Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. 
266 BRONZE, Fernando José. A metodonomologia entre a semelhança e a diferença: reflexão problematizante 

dos pólos da radical matriz analógica do discurso jurídico. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. 
267 Interessante perceber nesse modelo hermenêutico a utilização da primazia do problema, típica de matrizes 

tópico-retóricas. 
268 Neologismo do autor para indicar o espaço da reflexividade com o outro. 
269 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 256 
270 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 159. 
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No jogo, como comportamento lúdico, não desaparecem todas as referências finais ou 

regras, mas permanecem, por assim dizer, suspensas, pois quem joga sabe que o jogo 

não é mais que jogo e esse só cumpre o objetivo que lhe é próprio quando o jogador 

se abandona totalmente no jogo271. 

 

Ao se referir ao jogo, Rohden272 afirma que o jogo e o círculo são modelos estruturais 

da hermenêutica filosófica porque neles encontramos uma lógica em aberto, mais próxima do 

entimema que do silogismo apodítico. No campo da linguagem, se o jogador pretender se 

colocar como observador neutro diante do jogo, ou pretender objetificá-lo cientificamente, o 

jogo não acontece273. E explica que, embora Gadamer tenha criado a ideia do jogo para a estética 

das artes, ela se aplica a qualquer campo que trabalhe com o princípio da “experiência”274. 

O jogo traz abertura à compreensão do ente, enquanto a compreensão jurídica implica 

um fechamento, na medida em que terá de se diferenciar da moral. Essa tensão abertura/ 

fechamento será viabilizada pela iluminação do texto normativo, que apontará o caráter 

problemático de determinado caso. Esse jogo envolve um movimento dialético de abertura e 

fechamento que traduz a complexa relação entre sistema e problema. 

 
Compreender o direito levando em conta o primado metodológico do problema como 

jogo é, antes de tudo, estar aberto ao acontecer do ente [...], a novas projeções 

compreensivas e, consequentemente, novas possibilidades de respostas. É um espaço 

de abertura cognitiva, ainda que reflexiva – e, portanto, condicionada à finitude do 

projeto275. 

 

Desse modo, a hermenêutica heterorreflexiva fixa o relacionamento entre sistema e 

problema, dentro dos limites e possibilidades da matriz hermenêutica e com o primado 

metodológico do problema sobre o sistema. É importante dizer que aqui a noção de sistema 

não está associada a operações lógicas ou elementos conceituais, mas à ideia de organização 

inerente à circularidade hermenêutica relacionada ao resultado compreensivo decorrente da 

unidade entre o todo e a parte. Unidade que confere ao fenômeno compreensivo a juridicidade 

e, desse modo, diferencia o direito da moral. Utiliza-se da expressão sistema, portanto, na 

perspectiva da hermenêutica filosófica de Gadamer, dos sujeitos em sociedade marcados pela 

linguagem e o toma como o resultado de uma unidade compreensiva problemática; ou, ainda, 

na perspectiva da Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann, de uma sociedade contornada por 
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275 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. Porto 
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sujeitos marcada pela comunicação, concebendo-o como um subsistema funcionalmente 

diferenciado. Opções às quais nos alinhamos e que, nesse ponto, não se excluem. 

 

4.2.2 A abertura ao diálogo 

 

Segundo Wálber Araújo Carneiro276, a hermenêutica heterorreflexiva funciona em dois 

tempos. No primeiro tempo, o problema exige uma abertura cognitiva, a fim de ampliar o 

horizonte moral-prático que se desvela. Nesse jogo em que nos abrimos ao problema, também 

nos abrimos ao outro, ao diálogo. O jogo no problema e com o outro visa, pelo menos em um 

primeiro momento, a identificação dos verdadeiros motivos do dissenso. A abertura permitida 

pelo jogo e diálogo contratextuais amplia o horizonte de sentido, densifica as referências 

ontológicas que permitem consensos e, ao mesmo tempo, delimita a zona de conflito para 

atuação pragmática do sistema jurídico, o que ocorrerá no segundo tempo. 

No segundo tempo, uma filtragem sistêmica garantiria a manutenção da autonomia 

normativa do Direito em face da moral e a juridicidade da compreensão. Já que a abertura não 

garante a formação de consensos, surge a necessidade de mediação do processo dialógico pelo 

sistema jurídico. Mas isso não significa abandonar a razão moral prática por uma razão jurídica 

instrumental. 

O modelo heterorreflexivo não busca produzir consensos sustentados em balizas 

procedimentais, como Habermas, ou convencimento por procedimentos racionais de 

justificação, como Alexy. Tais modelos, distantes da fundamentação dos discursos de uma 

ontologia substancialista, operam no nível apofântico da linguagem e buscam nos discursos 

de fundamentação uma validade abstrata. Não obstante isso, deixaram uma inestimável 

contribuição – apesar de considerarem que os discursos de ontologia substancialista foram 

diluídos na complexidade contemporânea e não possuiriam força integrativa, com o que não 

concordamos – e levantaram questões fundamentais no que se refere ao diálogo democrático. 

Embora teorias procedimentais acusem teorias hermenêuticas de monológicas, como 

Habermas277 fez com Gadamer, a dialogicidade perpassa a hermenêutica filosófica. Em 

Gadamer278, a preocupação com a lógica do diálogo se percebe na sua primazia da pergunta, 

tão elementar para o seu pensamento. Não há, para Gadamer, proposição que não possa ser 
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compreendida como resposta a uma pergunta. Essa abertura é para o outro, mesmo quando se 

trata de um diálogo com a tradição, já que sua construção pressupõe o outro. Nisso, Gadamer 

honra sua filiação aristotélica. 

A importância do diálogo para o pensamento gadameriano será evidenciado no texto “A 

incapacidade para o diálogo”, inserido no volume II de Verdade e Método. Nele, Gadamer 

indaga se a “arte do diálogo está desaparecendo” a partir da consideração de que o diálogo é 

um “atributo natural do homem”279. O diálogo gadameriano se desenvolve dentro das 

imposições da circularidade, de um sentido prévio que se antecipa estabelecendo nossas 

possibilidades dentro da finitude. Nesse sentido, “o diálogo mostra a melhor dimensão do 

processo relacional do saber, enquanto o jogo e o círculo hermenêutico ressaltam a 

subjetividade afetada daquele que joga ou compreende compreendendo-se circularmente”280. 

O diálogo proposto por Wálber Araújo Carneiro, de matriz gadameriana, sustenta-se e, 

ao mesmo tempo, é impulsionado por um pano de fundo de sentido que estabelece, 

necessariamente, uma zona consensual a partir da qual se é possível, através do 

constrangimento ontológico decorrente da imunidade metafísica, identificar a verdadeira causa 

do dissenso, permitindo a abertura ao outro. E, por isso, interessa-nos. Acreditamos, assim 

como Wálber, que “no diálogo estão as condições de possibilidade para o trato da alteridade 

em sociedades complexas e plurais”281. Acreditamos que a heterorreflexividade traz o sentido 

comunitário-institucional de Dworkin, a tradição gadameriana, para o jogo. Ao abrir a estrutura 

da compreensão ao diálogo, sem mascaramentos analíticos, a hermenêutica heterorreflexiva 

viabiliza, sob uma nova perspectiva, a sociedade aberta de intérpretes, proposta por Häberle282. 

O modelo heterorreflexivo de compreensão do Direito é também um modelo de 

aplicação do Direito. Aliás, esse é um imperativo de sua matriz gadameriana. Portanto, as 

preocupações com o acontecer do ente decisão judicial, sua legitimidade e abertura dialógica, 

perpassam a “estrutura” da compreensão, sua circularidade e também o estudo do intérprete 

nessa circularidade: a sua entrada correta no círculo, a sua vigilância, a sua historicidade. Daí 

surge a figura do juiz Hermes283. 
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4.2.3 O juiz Hermes 

 

A partir das críticas feitas ao juiz Hércules de Dworkin, sobretudo de que esse agiria 

monologicamente, Wálber Araújo Carneiro desenvolve a figura do juiz Hermes284, como um 

juiz com maior disposição dialógica. O juiz Hermes transita entre o mundo institucionalizado 

do Direito e o mundo da vida e é responsável por traduzir juridicamente aquilo que compreende 

a partir do mundo da vida, tal como o antigo deus grego fazia a tradução do mundo dos homens 

para o mundo dos deuses. A maior preocupação metódica de Hermes é com o espaço do jogo 

reflexivo consigo e com o outro, ou seja, o espaço da heterorreflexividade. Para realizar sua 

tradução a contento, Hermes tem de realizar, ao menos, quatro tarefas285. 

1) Abertura compreensiva no jogo dialógico contratextual:  

Para realizar a tradução entre o mundo institucionalizado e o mundo da vida, Hermes 

precisa compreender o sentido ou os sentidos possíveis que um determinado fato assume na sua 

comunidade. Aqui se mostrará a principal diferença entre Hércules e Hermes. Hércules começa 

o seu trabalho realizando críticas às melhores interpretações para os precedentes judiciais e, 

com isso, é limitado pela precariedade dos textos do mundo institucionalizado. Hermes, pelo 

contrário, colocará diante de si, exclusivamente, o problema concreto e buscará para ele todos 

os possíveis sentidos da razão moral prática. Consideramos que essa abertura compreensiva 

diante da razão moral prática devolve o Direito ao seu local de origem. 

Wálber Araújo Carneiro, assim como Dworkin, acredita que o pluralismo de sociedades 

complexas encontra um pano de fundo comum. A partir dessa premissa, cabe a Hermes 

identificar o espaço consensual e o verdadeiro motivo das divergências. A identificação de 

zonas consensuais e das razões do dissenso permitiriam a Hermes mediar a ampliação do 

consenso e, através da imunização metafísica e do constrangimento ontológico, promover o 

alinhamento dos projetos compreensivos e a eliminação do conflito. 

Diante da complexidade e heterogeneidade das sociedades contemporâneas, já 

desconfiávamos da densidade desse pano de fundo comum e, consequentemente, da 

possibilidade da eliminação do conflito. Até mesmo da possibilidade de sua minimização nos 

                                                        
juez.pdf> Acesso em: 12 abr. 2014; Marcelo Neves cria o juiz Hidra em NEVES, Marcelo. Entre Hidra e 

Hércules. Princípios e Regras Constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
284 François Ost identifica o juiz Hércules de Dworkin com o paradigma do Estado social assistencialista, cria o 

juiz Júpiter, ligado ao paradigma liberal e o juiz Hermes, para o direito pós-moderno que se constrói em rede. 

Apesar de não comungar da análise de François Ost, Wálber Araújo Carneiro se vale da figura mitológica de 

Hermes para denominar o seu juiz. CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma 

teoria dialógica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 273. 
285 Cf. CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 275-280. 
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hard cases, o que sempre foi uma de nossas preocupações. Após o contato com a hermenêutica 

de Wálber Araújo Carneiro, ainda continuamos desconfiadas, até mais do que ele. Contudo, o 

motivo, agora, assume a gramática da hermenêutica fenomenológica. Passamos a acreditar que 

a dificuldade de se eliminar ou minimizar o conflito diante da heterogeneidade das sociedades 

contemporâneas não se dá no que se denomina hard cases por eles em si, mas pela inexistência 

da distância temporal, que opera o esgotamento da força desveladora do constrangimento 

ontológico, comum a esses cases. Hipótese que Wálber admite que ocorra. 

A proposta de Wálber Araújo Carneiro, nesses casos, é que o juiz Hermes mostre aos 

indivíduos ou grupo envolvidos que, não obstante o dissenso residual, a ausência de 

distanciamento temporal pede que as partes contraponham as suas razões umas às outras, e, por 

não haver alternativa, fixem um consenso temporário pragmático. Nesse ponto, 

acrescentaríamos uma diretriz substantiva para regular o consenso pragmático: a de que todo 

ser humano seja tratado com igual consideração e respeito. Sabemos da abertura desse 

enunciado e da necessidade de seu preenchimento, como de todo enunciado, e, por isso, não 

voltaremos a essa questão, já amplamente abordada. 

Segundo Wálber Araújo Carneiro, os envolvidos só refutarão a possibilidade do 

consenso pragmático provisório se a elas for dada a possibilidade do mascaramento metafísico. 

E, com isso, há que se tomar sempre muito cuidado. Ou, em uma atitude extremada, se 

assumirem o caráter autoritário de suas pretensões. Nesses casos, haverá de se recorrer ao 

sistema jurídico286, o que também precisará ocorrer se não forem possíveis a participação e 

consulta de todos os indivíduos ou grupos envolvidos sobre uma determinada solução 

pragmática. Desde que o próprio jogo dialógico contratextual mostre essa impossibilidade, não 

há que se presumi-la. Sabemos que, contemporaneamente, as tecnologias da informação têm 

muito a contribuir no alargamento de mecanismos de consulta e participação dialógicos. A 

maximização do diálogo contratextual da proposta heterorreflexiva contraria todas as 

tendências padronizadoras abstratas. Contra ela pesam as acusações de comprometimento da 

celeridade e de agravamento da crise da morosidade. Como se fosse possível dialogar 

democrática e genuinamente às pressas e como se o real motivo da crise fosse a inclinação ao 

diálogo. 

Na hipótese de não se alcançar o consenso provisório pragmático na abertura dialógica 

contratextual, por mascaramento metafísico, autoritarismo das pretensões ou impossibilidade 

                                                        
286 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 276. 
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da consulta e participação dos dialogantes, o juiz Hermes precisará dialogar com o sistema 

jurídico, sua segunda tarefa. 

2) Diálogo com o sistema jurídico (os textos normativos, a doutrina e a jurisprudência): 

Depois de explorado o espaço moral-prático apontado pelo problema e compreendido o 

sentido desse na comunidade, Hermes fará a tradução do problema para o sistema jurídico. A 

tradução requer o transporte das zonas consensuais obtida no jogo dialógico contratextual para 

o conteúdo substancial dos princípios constitucionais287 e a filtragem sistêmica dos sentidos 

residuais e divergentes. Hermes sabe que os textos normativos enunciadores de princípios 

dizem muito pouco sobre o seu conteúdo axiológico-deontológico e tem consciência da sua 

responsabilidade de traduzir a institucionalização dos sentidos comunitários de forma correta. 

Nesse processo, sabe que, embora não possa se despir de sua posição pessoal, precisa lutar 

contra ela através da vigilância reflexiva e da abertura dialógica. 

A correta identificação do conteúdo deôntico dos princípios permitirá a Hermes 

compreender corretamente as opções tecnológicas do sistema, as regras, a sua disposição, nunca 

o contrário. Hermes buscará uma tecnologia adequada para traduzir o sentido moral-prático 

institucionalizado nos princípios e, se encontrá-la, a utilizará na melhor medida possível. Mas 

a subsunção ou a ponderação não são técnicas aptas a isso, dadas as suas premissas 

epistemológicas analíticas, totalmente destoantes do paradigma proposto pela hermenêutica 

heterorreflexiva. Mas, qualquer que seja a tecnologia que Hermes escolha, ele deve estar atento 

ao sentido que a tradição institucional atribui ao uso dessas tecnologias e à autenticidade dessa 

tradição em face do alinhamento compreensivo identificado no jogo dialógico contratextual. 

Ele poderá afastar a tecnologia pela sua inautenticidade, o que implicará a sua 

inconstitucionalidade, ou por sua inaplicabilidade, a exemplo das hipóteses em que a técnica 

domesticar a razão prática e, consequentemente, colocar o sujeito à sua disposição. 

A tradução não está acabada no diálogo com os textos normativos. Hermes sabe que os 

possíveis sentidos jurídicos atribuídos ao problema após o diálogo com os princípios e com as 

regras podem estar limitados por sua finitude e por isso precisa dialogar com outros sujeitos, 

por isso, vê na doutrina a possibilidade de iluminar o seu problema. Em seu diálogo com aquela, 

ele se pergunta sobre o que ela diria sobre o seu caso e não sobre conceitos deslocados do 

                                                        
287 O conteúdo dos princípios não pode ser assumido a partir de uma suposta correlação semântica entre o seu texto 

e a suposta realidade por ele “copiada”. O conteúdo de um princípio jurídico se sustenta existencialmente, embora 

necessite do jogo dialógico contratextual como um mecanismo desvelador. Esse conteúdo – legitimado 

existencialmente e auditado dialogicamente – permitirá a entrada correta na circularidade entre os sentidos do 

problema e do sistema, bem como permitirá a ligação entre tradição comunitária e a tradição institucionalizada, 

ou seja, entre a moralidade axiológica e a institucionalização deontológica. 
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mundo. Recusa os modelos doutrinários abstratos, metafísicos, silogísticos. Pode percorrer as 

classificações e estruturas analíticas doutrinárias, mas está atento ao “enigma da pequena 

diferença” entre as estruturas de sentido e o sentido dessas estruturas. 

A decisão de Hermes integrará o sistema e, por isso, deverá ser coerente com ele. Tal 

como Hércules, ele está preocupado com a integridade do Direito. Hermes pode mudar o rumo 

de sua tradição institucional, desde que o alinhamento de projetos compreensivos decorrente da 

densificação ontológica proporcionada pelo jogo dialógico contratextual implique a revisão do 

conteúdo deontológico dos princípios. Nesse caso, estará legitimada a mutação constitucional. 

Se Hermes quiser analisar precedentes judiciais do modo correto, não deve se contentar 

com as ementas dos julgados, mas deve se perguntar pelo problema que os originou. A tarefa 

de Hermes também será hercúlea. Ele precisa verificar se os casos, de fato, apresentam os 

mesmos problemas. Em caso negativo, ele precisa evidenciar a diferença e, ao mesmo tempo, 

seu reflexo na decisão. Em caso positivo, apesar de se tratar do mesmo problema, nem sempre 

se segue a mesma decisão. A leitura atualizada do sistema possibilitada pelo jogo dialógico 

contratextual pode incompatibilizar a mesma decisão. Esse é um caso mais delicado, pois 

Hermes terá de demonstrar que, não obstante os problemas serem “os mesmos”, o sentido que 

o sistema atribui a ele é outro, seja pela institucionalização do erro, seja pela mutação do 

conteúdo deôntico dos princípios. Deve, nesse caso, buscar o ponto em que o sentido se desloca, 

fundamentar esse deslocamento no novo conteúdo moral-prático e deixar evidentes as razões 

da ruptura, a fim de que a integridade do seu julgado possa ser reavaliada por instâncias 

superiores através da interposição de recursos, bem como pela sociedade e, especialmente, pela 

doutrina. Nessas hipóteses, Hermes assumirá o ônus da argumentação quanto à legitimidade do 

giro, casos em que o diálogo com a doutrina se tornará ainda mais necessário. 

3) Diálogo com as partes: 

Apesar do senso comum dogmático do Direito Processual dizer o contrário, Hermes não 

está autorizado a ignorar determinados argumentos das partes, sob o pretexto de ter outro 

caminho logicamente aceitável para dar sua decisão. Outra questão menos importante é a das 

tecnologias processuais, que estarão à disposição do juiz para realizar a abertura compreensiva 

no jogo dialógico contratextual, como a real abertura dialógica do juiz na realização dos atos 
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processuais288, o amicus curiae289 e as audiências públicas290 nos processos de controle 

concentrado, apesar de, formalmente, esse não possuir partes. 

4) Fundamentação de suas decisões: 

É a exposição necessária para que a fundamentação de suas decisões cumpra o papel 

legitimador a ela atribuído, afinal, se “o rei é mais bonito nu”291, Hermes também o é. A 

fundamentação à luz do modelo dialógico deve corresponder àquilo que efetivamente ocorreu, 

isto é, que se inicie com a descrição do jogo dialógico contratextual, que alinhou projetos 

compreensivos e determinou o espaço dissensual no qual o direito atuaria, e passe, em seguida, 

para a análise reflexiva do sistema. 

Wálber Araújo Carneiro esclarece que Hermes é uma metáfora e, sendo assim, embora 

não seja possível a um juiz real esgotar integralmente as tarefas do modelo mítico, isso não 

significa que a resposta correta não exista. Se não é possível ser Hermes na sua integralidade, 

é possível se aproximar ao máximo dele. “Todos sabem que as retas paralelas não se encontram 

no infinito, mas isso não significa que deixemos de pensar em retas paralelas quando pintamos 

faixas de trânsito ou construímos duas torres de um prédio.”292 

Ele também desconstrói a oposição a Hermes fundada no argumento do excessivo 

número de processos e crise do Poder Judiciário, aliás, crítica que também foi dirigida a 

Hércules. Para ele, antes de levantar essa questão como algo determinante para a inviabilidade 

de modelos metodológicos mais complexos, há que se perguntar pelas razões que levam a essa 

sobrecarga e se abandonar o discurso superficial de crise e morosidade. “Temos um excessivo 

número de processos tramitando nos diversos Tribunas, brasileiros, antes de mais nada, porque 

o espaço do debate judicial foi transformado em um tabuleiro burocrático onde o único jogo 

que se joga é o jogo de azar”293 e porque “quando qualquer resposta pode ser dada, os 

demandantes fazem suas apostas”.294 

                                                        
288 Cf. CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 262-266. 
289 Recomendamos ler: ROSÁRIO, Luana P. D. Amicus Curiae instituto processual de legitimação e participação 

democrática no judiciário politizado. Revista brasileira de direito processual, Belo Horizonte, v. 17, n. 67, p. 

121-142, jul./set., 2009. 
290 Recomendamos ler: Audiência Pública na ADPF 54-8 – Abortamento de feto anencéfalo. In: ROSÁRIO, Luana 

P. D. A função política do poder judiciário na democracia constitucional: uma concepção orientada a 

concretização dos direitos fundamentais. 2010. 263 f. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – UFBA, 

Salvador, 2010. Disponível em: <http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10771>. Acesso em: 16 out. 2013. 
291 Alusão do autor à música “Estrangeiro”, de Caetano Veloso. 
292 Cf. CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 279. 
293 Cf. CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 280. 
294 Cf. CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: Uma teoria dialógica do Direito. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 280. 



99 

 

4.3 Uma teoria substantivo-dialógica de legitimidade: a juíza Maia 

 

Estabelecemos até aqui, em apertadíssima síntese, como arcabouço teórico de nossa 

tese, a hermenêutica fenomenológica de Heidegger, filosófica de Gadamer e a hermenêutica 

heterorreflexiva, destacados a temporalidade da presença, a finitude do Da-sein, o aspecto 

ontológico da compreensão, a inexorabilidade da linguagem, o primado metodológico do 

problema, o espaço lúdico do jogo e a abertura ao diálogo. Assim, acreditamos que temos 

pressupostos teóricos suficientes para desenvolvermos a nossa teoria substantivo-dialógica de 

legitimidade. 

Conforme já dito, a nossa proposta de uma teoria substantivo-dialógica de legitimidade 

democrática do Poder Judiciário parte da compreensão do Direito no âmbito da razão moral 

prática. Entende o Direito e a moral como co-originários. Nessa perspectiva, os argumentos 

jurídicos são argumentos que o Direito filtrou da moral, que não possuem, portanto, autonomia 

de conteúdo. Assim, os enunciados do Direito possuem conteúdo moral, embora Direito e moral 

se distingam sistemicamente. Dessa ligação advém o fundamento ontológico do Direito, sem o 

qual o Direito é apenas forma. A consideração formal do Direito conduz a estruturas vazias de 

fundamento e de legitimidade. Por essa razão, o enfrentamento da legitimidade do Poder 

Judiciário implica no enfrentamento com o conteúdo substantivo da resposta correta, a verdade 

no Direito, e com todas as dificuldades que daí decorrem. Afinal, aprendemos com Heidegger 

que a verdade não se dá no logos, no espaço discursivo dos sistemas científicos. 

A primeira e mais evidente dificuldade se refere a saber qual o conteúdo da correção do 

Direito. A resposta mais intuitiva, não por acaso, é a justiça. Esse signo que se relaciona de 

maneira tão essencial com o Direito, a ponto de com ele se confundir nas cosmovisões pré-

modernas, é um dos valores mais caros da razão moral prática. Em Aristóteles, está associada, 

na linha da herança socrática, à verdade, ao equilíbrio, à virtude, e, assim, à felicidade. Mas a 

justiça não é uma resposta que elimine dificuldades, pelo contrário. Traz tantas que o raciocínio 

simplificador da técnica moderna preferiu excluí-la do Direito. Mas excluir a justiça do Direito, 

enquanto sua dimensão de correção, seria excluir o Direito do domínio da razão moral prática 

e conduzi-lo ao vazio ontológico. Incluí-la traz o perigo dos mascaramentos metafísicos 

totalitários. A justiça poderia dizer ao Direito: “Decifra-me ou devoro-te”295. 

O desafio da legitimidade da aplicação do Direito poderia ser resumido no problema de 

como aplicar o Direito sob o domínio da razão moral prática sem mascaramentos metafísicos 

                                                        
295 Esfinge de Tebas a Édipo em: SÓFOCLES. Édipo Rei. São Paulo: Martin Claret, 2004. 
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totalitários nem vazios ontológicos. Para nós, o início do caminho é dado pela hermenêutica 

fenomenológica, na linha Heidegger-Gadamer. A busca da nossa verdade passa pela 

compreensão existencial e pela temporalidade. O desvelamento da verdade é o desvelamento 

do ser que, ao mesmo temo que se mostra em si, enquanto fenômeno, também se oculta, que só 

pode ser compreendido nos limites da nossa finitude, a partir da tradição em que estamos 

imersos. Afinal, “não é a história que nos pertence, somos nós que pertencemos à história”296. 

Elementos complexos dessa tradição permearão o desvelamento da nossa verdade, nossa 

resposta correta. Assuntos tradicionais ao tema da legitimidade na filosofia política, como o 

paradigma de Estado, de democracia, de homem e de conhecimento comporão o nosso lugar no 

círculo e os nossos projetos compreensivos. Mas também os colocaremos no círculo. Porque 

somos esses seres de linguagem que pensamos a respeito de nós mesmos e do nosso mundo. 

O paradigma de conhecimento de nossa proposta é hermenêutico, fenomenológico, e 

não comunga da racionalidade instrumental. Afasta-se das técnicas, de raciocínios logicizantes 

e resgata saberes arcaicos. Por isso, seguiremos o exemplo de Dworkin e de Wálber Araújo 

Carneiro e também recorremos a uma figura mitológica para a nossa proposta; acreditamos que 

vem a calhar para o perfil epistemológico de nosso estudo. Mas nosso modelo, ao contrário de 

Hércules e Hermes, não será masculino. Honraremos o valor simbólico dos discursos míticos 

e, já que a Justiça, etimologicamente ou na representação de suas divindades – afinal, uma coisa 

quase sempre está associada à outra –, não é masculina297, não há por que seus enunciadores 

serem. 

A análise da tradição mitológica acerca da Justiça, o nosso enigma de resposta correta 

para o Direito, pode iluminar muitos aspectos de nossa questão. É preciso esclarecer que as 

narrativas mitológicas expõem a relação entre justiça, verdade e linguagem com o princípio 

feminino nas concepções arcaicas de mundo, que se opõem à razão cartesiana. E, antes que se 

acuse essa leitura de não científica, convém lembrar que a filosofia moral de Sócrates e 

Aristóteles não romperam definitivamente com suas tradições arcaicas e seus deuses. Aliás, a 

respeito desse tipo de crítica, dispensamo-nos de repetir tudo o que já foi dito com muita 

propriedade sobre a razão moderna por Horkheimer298. É mais sucinto lembrar da reabilitação 

                                                        
296 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 367. 
297 Também na mitologia egípcia a divindade da justiça é feminina. Maat é a deusa da verdade, da justiça, da 

retidão e da ordem. Percebe-se aqui, mais uma vez, a relação entre justiça e verdade. É a deusa responsável pela 

manutenção da ordem cósmica. Uma dos neteru de segunda geração. Os neteru são as distintas formas e aspectos 

de Neter, o princípio supremo, eterno, imortal, onisciente, onipresente e onipotente. Maat é filha de Rá, o neteru 

primordial que criou todas as formas de vida quando as chamou à existência pronunciando seus nomes secretos. 
298 HORKHEIMER, Max. O eclipse da razão. 7. ed. São Paulo. São Paulo: Centauro, 2007. 
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das tradições e saberes arcaicos promovida por Gadamer299, e, portanto, da compatibilização 

dessa abordagem a este trabalho. 

Da análise da simbologia do Direito, a balança em equilíbrio, extrai-se a relação da 

justiça com o equilíbrio, a simetria, a vedação de excessos e a igualdade. De onde se deduz sua 

estreita ligação com a razão (que assumirá os contornos iluministas e da técnica moderna). 

Todavia, essa análise apressada desconsidera aspectos interessantes. A Deusa grega que carrega 

a balança, Themis, é uma titânide. Os titãs são os primeiros deuses do panteão grego, 

descendem diretamente do Kaos, e são, portanto, de uma época anterior à racionalidade dos 

deuses olímpicos. Consoante a Teogonia300, registrada pelo poeta Hesíodo, no princípio era 

o Kaos. Do Kaos nascem Gaia (a Terra, elemento primordial e latente da potencialidade 

geradora), Tártaro (o Mundo Inferior), Eros (o amor), Érebo (a escuridão primeva) e Nix (a 

noite). Gaia, sozinha, gera Urano (o céu). E com ele dá à luz aos 12 titãs301, dentre os quais 

estão Themis302 (a Justiça) e Chronos (o tempo). Esse, posteriormente, depõe seu pai, Urano303, 

e assume o seu poderio. Mais tarde, seu filho Zeus304 fará o mesmo com ele. Ressalte-se a 

                                                        
299 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
300 HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Trad. J.A.A. Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1991. 
301 Oceano era o titã mais velho, titã das imensas águas que rodeavam a terra; Ceos, era o titã da inteligência, 

casado com a titânide Febe, conhecida como “a luminosa”, com quem teve Astéria, a deusa estelar, e Leto, a Deusa 

do anoitecer, um dos amores de Zeus, de cuja união nasceriam Apolo e Ártemis; Crio, o titã do frio e de enorme 

poder destrutivo; Hipérion, identificado com as forças solares; Jápeto, pai de Atlas, que enfrentou Zeus na 

titanomaquia e, ao ser derrotado, recebeu como castigo a missão de carregar o mundo nas costas, e do Prometeu, 

o criador dos mortais; Tétis, a titã da fertilidade, da capacidade geradora e fecundante das águas (de sua união com 

o irmão Oceano, nasceram milhares de filhos); Téia, que se uniu a Hipérion com quem teve três filhos, Hélio (o 

sol), Selene (a lua) e Éos (a aurora); Mnemósine, titã da memória e quinta esposa de Zeus, de cuja união nasceram 

as nove musas, deusas da literatura e das artes, como poesia, música e dança; Réia, titã irmã e mulher de Chronos, 

mãe de Zeus, Poseidon e Hades; e Thêmis, nossa titã da Justiça. 
302 A Teogonia auxilia a compreender melhor a noção grega de Justiça. Gaia, com medo de Urano, dá a sua filha 

Themis para ser criada por sua irmã Nix (a noite), que acabara de dar à luz Nêmesis. Nix, por sua vez, entrega a 

filha Nêmesis e a sobrinha Themis aos cuidados de suas filhas mais velhas, as deusas Moiras. As Moiras são as 

deusas que tecem o destino dos homens e dos deuses. Elas criam a irmã e a prima e as ensinam a ordem cósmica 

das coisas e a importância do equilíbrio. Portanto, Themis, a deusa da justiça, e Nêmesis, a deusa da retribuição, 

foram criadas como irmãs, daí a íntima relação entre as duas. Themis foi a segunda esposa de Zeus: sentava-se ao 

seu lado e lhe conferia sabedoria. As filhas de Themis com Zeus são chamadas de “Horas” ou “Estações”. As três 

mais velhas são ligadas à ordem. Irene é a paz, Eunômia é a disciplina é Diké é a deusa dos julgamentos, uma 

extensão da mãe; é ela quem administra a justiça. 
303 Como Urano não se afastava de Gaia, os filhos que ele gerava, entre eles os titãs, permaneciam presos no ventre 

da mãe. Insatisfeita com a situação, Gaia incentivou um de seus filhos, Chronos, o titã mais jovem, a decepar os 
órgãos genitais de Urano, fazendo com que esse se afastasse dela. Assim ocorre a separação entre Urano e Gaia, o 

Céu e a Terra. Chronos assume o poderio de seu pai e se une a uma de suas irmãs, Réia, com quem teve vários 

filhos. Como tinha medo de que os descendentes desafiassem seu poder sobre o mundo, ele engolia todos os seus 

filhos. 
304 Zeus contou com a ajuda da mãe, Reia, para não ser engolido por Chronos. Quando Zeus nasceu, Réia deu uma 

pedra para Chronos engolir no lugar do recém-nascido. Após crescer, Zeus dá a Cronos uma poção que fez esse 

vomitar todos os filhos engolidos. Com a ajuda dos irmãos, Zeus derrotou Chronos e outros titãs numa grande 

batalha e passou a ser o grande chefe de todos os deuses gregos. Chronos e seus aliados foram presos no Tártaro, 

o mundo subterrâneo para onde iam os mortos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caos_(mitologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rtaro_(mitologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89rebo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escurid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nix
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cronos
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importância da Justiça enquanto princípio do mundo, visto que Themis é uma das mais antigas 

deusas do panteão grego. 

Themis foi a segunda deusa a falar com os homens por oráculos305, após sua mãe, Gaia. 

Os oráculos dados por Themis não só profetizavam o futuro, como também eram mandamentos 

das leis da natureza às quais os homens deveriam obedecer. Ela é fundamental, simboliza as 

leis naturais e a ordem do mundo. Numa visão arquetípica, Themis é pressuposto de uma 

organização social, por isso, antes de se localizar na cultura, estaria no inconsciente coletivo. A 

celebração de seus cultos306 revela que era uma deusa genuína e não uma simples personificação 

da ideia abstrata de legalidade. 

Nessa genealogia mitológica, interessa-nos também conhecer a origem de Hermes, o 

deus mensageiro tão caro à hermenêutica, que serve de modelo ao juiz heterorreflexivo. Ele é 

filho de Zeus com a deusa Maia e nasceu em uma caverna da Arcádia. Nosso interesse agora se 

volta para a mãe de Hermes. Maia, do grego dórico Μαία, é uma das sete filhas dos titãs Atlas 

e Plêione307, conhecidas como as plêiades. Maia é a deusa que rege o calor vital e a sexualidade. 

Acredita-se que a deusa Maia pode ter sido absorvida da tradição celta de culto à fertilidade e 

ao princípio feminino308. Nesse ínterim, é interessante lembrar de outra deusa Maya, a hindu309, 

                                                        
305 O oráculo de Delfos, antes de ser consagrado a Apolo, foi dela. 
306O templo de Themis é um dos mais antigos do sítio arqueológico de Dodona, localizado próximo da cidade de 

Tomaros, no Épiro, Grécia. O santuário de Dodona, considerado o maior centro religioso do noroeste grego na 

Antiguidade é citado já por Homero na Ilíada e nos escritos de Heródoto.  
307 Atlas é um dos titãs que enfrentou Zeus na titanomaquia, a batalha contra Cronos, e, ao ser derrotado, recebeu 

como castigo a missão de carregar o mundo nas costas. Plêione é filha de Oceano e Tétis. Maia e suas irmãs, 

quando fugiam da perseguição do gigante Órion, foram transformadas por Zeus no aglomerado estelar das 

Plêiades, da constelação de Touro. 
308 Sabe-se, hoje, que se estendeu por 19 séculos, desde 1800 a.C. — quando, culturalmente, os celtas se 

individualizaram entre os demais povos indo-europeus — até o século I d.C., época da decadência motivada pela 

desunião entre suas várias tribos e a invasão romana às terras que ocupavam. O período mais brilhante da história 
celta transcorre, aproximadamente, entre 725 e 480 a.C., na Era de Hallstatt, início da civilização céltica do ferro 

e, também, da invasão à Europa. Os celtas se instalaram em uma imensa região das atuais repúblicas Tcheca, 

Eslovaca, Áustria, sul da Alemanha, leste da França e da Espanha, alcançando a Grã-Bretanha. Nessa fase, 

consolidaram-se os traços particulares da civilização céltica. Os celtas foram o primeiro povo civilizado da Europa. 

Chegaram nesse continente junto com a primeira onda de colonização ainda em 4000 a.C. Em 1800 a.C., já tinham 

a sua cultura e o território totalmente estabelecidos, muito antes do poderio helênico e romano sobre a Europa. As 

origens dessa civilização remontam ao processo de desenvolvimento da Idade do Ferro. A religião fundamentava-

se em dois grandes princípios: o respeito à natureza e na crença da imortalidade. Os druidas constituíam uma classe 

privilegiada dentro da sociedade celta. Eram eles que presidiam as cerimônias religiosas, realizavam os sacrifícios 

humanos e conduziam oráculos. Além das funções religiosas, desempenhavam as funções de educadores, juízes e 

eram os responsáveis pela conservação da história e da tradição celta. Tinham conhecimentos de medicina, 
agricultura e astronomia. É importante lembrar que os druidas, temerosos aos registros escritos, passaram todo seu 

conhecimento oralmente de geração para geração. As mulheres também integravam a classe druídica. Eram, em 

sua maioria, profetizas. Roma logo condenou o druidismo, percebendo que os druidas eram a grande força política 

do mundo celta. Mesmo assim eles perduraram até a Idade Média, na Irlanda, e até o século V na Gália. Disponível 

em: <http://www.historiadomundo.com.br/celta/civilizacao-celta.htm>. Acesso em: 19 de fev. 2014. 
309 A civilização hindu é uma das sociedades mais antigas do mundo, responsável pela organização de uma vasta 

cultura repleta de artefatos que comprovam a presença de uma sociedade complexa, dotada de uma agricultura 

extensiva, pela realização de atividades comerciais e práticas religiosas próprias. Nesse período, por volta de 2000 

a.C., os dravidianos habitavam a Índia e cultivavam a terra para agricultura com avançadas técnicas de irrigação. 
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considerada o princípio feminino no qual o mundo foi gerado. Interessante a semelhança entre 

os nomes. Mas as semelhanças não são apenas nominais. Enquanto a deusa Maia grega é a mãe 

de Hermes, o deus grego que enuncia a linguagem, na mitologia hindu, Sarasvati, a deusa hindu 

da sabedoria, das artes e da música, esposa, de Brahma, o criador do mundo, é também Vagish 

Vari, a origem da linguagem. 

Por isso, levada em consideração a representação feminina da justiça nas concepções 

arcaicas de mundo, escolhemos a deusa Maia, mãe de Hermes, o mensageiro, filha de titãs, 

portanto, com ligações diretas a uma época anterior à racionalidade dos deuses olímpicos, e, 

sobrinha de Themis, a personificação da justiça enquanto um dos primeiros princípios 

ontológicos do mundo, para nos servir de inspiração. No geral, a atividade da juíza Maia não 

será muito diferente do juiz Hermes. A proposta metafórica de Maia servirá apenas para apontar 

aspectos específicos do fazer de Hermes ao qual Maia daria outro relevo. 

A juíza Maia traz consigo a tradição de seus antepassados e de suas ancestrais. 

Compreende que a concretização do Direito se dá no domínio da razão moral prática e que sua 

legitimidade reside no desvelamento da resposta correta. Mas sabe que, distintamente de seus 

antepassados, não pode buscar que essa verdade seja revelada em Oráculos. Busca o 

desvelamento da verdade, dos sentidos ontológicos dos entes, na compreensão existencial e na 

temporalidade. Sabe que o desvelamento também implica em ocultamento, compreende a 

importância de suas decisões na complexidade do mundo contemporâneo e que não está só no 

mundo. Por isso, assim como Hermes, ela parte da abertura compreensiva contratextual e da 

primazia do problema e realiza a abertura dialógica heterorreflexiva. Promove o diálogo com o 

sistema (textos normativos, doutrina e jurisprudência) e com a jurisprudência e com as partes. 

Maia descobre a origem do dialogismo em Bakthin310. Sabe que compreendemos a 

enunciação somente porque a colocamos no movimento dialógico dos enunciados, em 

confronto tanto com os nossos próprios dizeres quanto com os dizeres alheios311. Sabe que 

                                                        

A ocupação territorial promovida por diversas tribos árias entre 2000 e 1500 a.C teria dado origem a atual 

civilização indiana. Também conhecida como civilização védica, ganha esse nome por causa dos textos sagrados 

reunidos nos Vedas. Essa obra consiste em um conjunto de poemas e escritos atribuídos a Krishna, encarnação de 

Vishnu, uma das mais importantes divindades do povo indiano. Nele se encontra a presença de preceitos religiosos 
e também das regras sociais que justificariam o sistema de castas indiano. Historicamente, a dominação teria alçado 

os arianos às hierarquias políticas e religiosas das quais os dravidianos foram excluídos. O antigo povo teria se 

organizado em castas inferiores. Por essa perspectiva, os Vedas, as escrituras sagradas do hinduísmo, não 

justificariam o sistema de castas indiano. Os Vedas versariam sobre uma organização espontânea das pessoas e 

seus talentos. Por volta do século VI a.C., Sidarta Gautama teria se inconformado com o sofrimento humano (e 

também do povo hindu) e criado os princípios do budismo. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/historia/civilizacao-hindu>. Acesso em: 19 de fev. 2014. 
310 BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992. 
311 BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992, p. 113. 
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compreendemos os enunciados alheios quando “reagimos àquelas (palavras) que despertam em 

nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida”312. 

 
Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede 

de alguém como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente 

o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão 

de um em relação ao outro. Através da palavra defino-me em relação ao outro, 

isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é o território comum 

do locutor e do interlocutor313. 

 

Assim, na visão bakhtiniana, “a verdadeira substância da língua não é constituída por 

um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 

ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada 

através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua”314. A totalidade e o universal estão presentes nas múltiplas vozes que 

participam do diálogo da vida, já que a unidade da experiência e da verdade do homem é 

polifônica. O enunciado corresponde a um fenômeno muito complexo e multiplanar se não for 

examinado isoladamente, mas sim na relação com o seu falante e com outros enunciados a ele 

vinculados. 

Já em Bakhtin315 identificamos que a heterogeneidade é intrínseca ao diálogo. Para ele, 

a linguagem é heterogênea. O discurso é sempre construído a partir do discurso do outro, 

mesmo quando essa presença não é explicitamente demarcada. A heterogeneidade constitutiva 

é não representável, não localizável, é a ordem real de constituição do discurso, que é, sempre, 

dialógico. O sujeito de Bakhtin é construído na linguagem, construído pelo “outro” ao mesmo 

tempo, o sujeito é corpo (são as outras vozes que o constituem).  

Para o filósofo russo, o dialogismo é o elemento constitutivo da linguagem e do próprio 

sujeito. Toda construção, inclua-se aí a própria consciência, social por natureza, compreende o 

trabalho de, no mínimo, duas pessoas e, até mesmo, do discurso interior. Isso é resultado de um 

processo de monologização de todas as vozes que nos constituem como sujeitos. “O que ocorre, 

de fato, é que, quando me olho no espelho, em meus olhos olham olhos alheios; quando me 

olho no espelho não vejo o mundo com meus próprios olhos desde o meu interior; vejo a mim 

mesmo com os olhos do mundo – estou possuído pelo outro”316.  

                                                        
312 BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992, p. 95. 
313 BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992, p. 113. 
314 BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992, p. 123. 
315 BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992. 
316 BAKHTIN, Mikhail. Chelovek u zerkala [Man at the Mirror], in Id., Sobranie sochineniy [CollectedWorks], 

Moscow: Russkie slovari, 1996, v. 5, p. 71. 
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Segundo Maria Carolina Caldas Didier317, a proposta de Bakhtin é a de conceber um 

sujeito que, sendo um eu para-si, condição de formação da identidade subjetiva, é também um 

eu para-o-outro, condição de inserção dessa identidade no plano relacional 

responsável/responsivo, que lhe dá sentido. 

 

4.3.1 A juíza Maia e a pressurização ontológica da dignidade como institucionalização do  

espaço do jogo 

 

Maia examina todas as pressurizações ontológicas, movimentando-se na abertura e 

ludicidade do jogo. Entretanto, diversamente de Hermes, Maia promove uma única 

institucionalização no espaço do jogo, a pressurização ontológica318 da dignidade, 

compreendida como o princípio moral de que todos e todas são dignos de igual consideração e 

respeito, que se estende à sua compreensão da democracia como jogo de inclusão, pluralismo, 

heterogeneidade e respeito. Ela acredita que, embora o desvelamento heterorreflexivo coloque 

a moralidade no plano dialógico, seu aspecto fenomenológico também aponta para uma 

diferença ôntica que, ainda que inacessível – pois o ser que pode ser conhecido é o que se 

desvela na linguagem e no tempo – permanece. Por permanecer lá, exerce pressurização. 

Maia atentará para a pressão ontológica que os entes da moralidade exercem no 

desvelamento hermenêutico em que serão transportados para o diálogo político. Pois o diálogo, 

forma privilegiada da filosofia, levado para a política na forma da democracia, a fim de cultivar 

a diversidade e alteridade, pode tender para autoritarismo, assim como o diálogo pode se 

converter em debate, na busca do convencimento por uma compreensão. Maia está advertida 

do risco de que o diálogo se converta em debate. Por isso, nossa proposta implica na elevação 

da pressurização ontológica do princípio moral de que todos e todas são dignos de igual 

consideração e respeito ao nível de institucionalização do espaço do jogo, que se estende à 

compreensão da democracia como jogo de inclusão, pluralismo, heterogeneidade e respeito. 

Desse modo, Maia tem as mesmas obrigações do juiz Hermes de realizar a abertura 

compreensiva diante da razão moral prática a partir da primazia do problema, identificar o 

espaço consensual e o verdadeiro motivo das divergências, realizar o transporte das zonas 

consensuais obtidas no jogo dialógico contratextual para o conteúdo substancial dos princípios 

                                                        
317 DIDIER, Maria Carolina Caldas. Narrativas e representações sociais sobre a atuação fonoaudiológica na 

escola. 2006, 137 f., Dissertação (Mestrado em Ciências da Linguagem) – Universidade Católica de Pernambuco 

– UNICAP, Recife, 2006, p. 16. 
318 Expressão de Wálber Araújo Carneiro para explicar que o ser, ainda que inacessível – pois o ser que pode ser 

conhecido é o que se desvela na linguagem e no tempo – exerce pressurização de sentido (Interpretação livre). 
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constitucionais e fazer a filtragem sistêmica dos sentidos residuais e divergentes, de dialogar 

com a doutrina, a jurisprudência e as partes numa perspectiva concreta, de fundamentar suas 

decisões detalhadamente. Há mais duas obrigações que estavam explícitas para o juiz Hércules: 

de considerar a todos com igual consideração e respeito e atentar para a concepção de Direito 

como integridade, e que talvez sejam implícitas para Hermes. 

Entretanto, Maia tem uma grande diferença de Hércules. Para Maia, os direitos sociais 

decorrem da exigência moral de que todos os homens são dignos de igual consideração e 

respeito. O tratamento diferenciado dispensado pelos direitos sociais é necessário a fim de 

promover a igualdade para que, de fato, todos gozem de igual consideração e respeito. Para ela, 

os direitos sociais reconhecem no mundo fenomênico da faticidade exatamente aquilo que 

desassemelha os homens, para dispensar-lhes tratamento diferenciado e alguma dose de bem-

estar, exatamente para realizar, no plano econômico, social e/ou político, uma igualdade moral 

que é ontológica, existencial.  

Nesse ponto de nossa tese, precisamos nos deter no pressuposto do nosso diálogo 

legítimo, o reconhecimento do outro como alguém que merece consideração e respeito. 

Precisamos responder por que a pressurização ontológica da dignidade – compreensão de que 

todos são merecedores de igual consideração e respeito – precisa ser elevada à categoria de 

institucionalização do espaço do jogo. 

 

4.3.2 A ética da alteridade ontológica 

 

Estabelecer um fundamento filosófico sólido para o reconhecimento do outro como 

alguém que merece consideração e respeito não é tarefa fácil. Conduz à questão do que é o ser 

humano (evidencia, portanto, o ser, uma das elementares questões da metafísica) e de por que 

ele é um valor em si mesmo (cujo entendimento é indissociável da primeira questão). É 

redundante, porém conveniente, dizer que no mundo ocidental a consideração teórica do ser 

humano como um valor em si mesmo remonta à cultura grega antiga, intimamente ligada ao 

jusnaturalismo cosmológico e ao humanismo socrático (séc. V a.C.). Ainda na Antiguidade 

grega, o pensamento estoico319 (sec. III a.C) formula a dignidade como a característica que, por 

ser inerente ao ser humano, o distingue das demais criaturas e os faz dotados da mesma 

dignidade. Durante o período medieval, a ideia se desenvolve segundo a religião cristã, para a 

qual o ser humano foi criado à imagem e semelhança da divindade. Nesse período, Tomás de 

                                                        
319 Cf. BRUN, Jean. O Estoicismo. Lisboa: Edições 70, 1992. 
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Aquino320 se referiu, expressamente, ao termo dignitas humana. Termo também utilizado na 

Renascença pelo humanista italiano Pico Della Mirandola321, para quem a racionalidade, como 

qualidade peculiar inerente ao ser humano, é qualidade que lhe possibilita construir, de forma 

livre e independente, sua própria existência e seu próprio destino. O tema é retomado por 

Kant322, ao afirmar que, em decorrência da dignidade, a pessoa humana não deve jamais ser 

tratada como meio, mas sempre como um fim em si mesma. Como sabemos, a formulação 

abstrata kantiana alça o status de própria definição moderna de dignidade. 

Causa estranheza que este trabalho, até agora fundado em marcos teóricos experenciais 

fenomenológicos, busque um atrelamento ontológico, o qual parece conduzir à metafísica. No 

entanto, percebemos, principalmente, por meio de Joanna Hodge323, que o existencialismo 

heideggeriano, a metafísica, a ontologia e a ética se relacionam mais do que pode parecer, à 

primeira vista. Joanna Hodge estabele uma interessante, e surpreendente, relação entre o 

pensamento de Heidegger e a ética. 

Apesar de Heidegger ter negado, expressamente, qualquer vinculação de seu trabalho à 

ética, do seu envolvimento com o nazismo, e de ter mesmo declarado o fim da metafísica, 

Hodge identifica no pensamento heideggeriano “uma espécie de articulação ética que ocorre 

antes de uma divisão entre a formação do indivíduo e a formação da identidade colectiva, 

anterior a qualquer divisão dentro da ética e da metafísica, da moral e da filosofia política”324, 

na medida em que “O Dasein, é uma forma de autorrelacionamento que sistematicamente se 

liga a outros da mesma espécie, a outros de espécie diferente, e a todo um campo de 

possibilidades onde existem essas diferenças e alteridades: existindo”325. A análise de Hodge 

demonstra que a analítica existencial heideggeriana deixa implícito que “o ser humano é 

essencialmente relacional, não apenas em relação consigo próprio e com outros seres humanos, 

mas em relação com uma conhecida ou desconhecida alteridade” 326. 

                                                        
320 Cf. AQUINO, Tomás. Suma Teológica. Tratado do Homem. São Paulo: Loyola, 2001. v. 1. 
321 MIRANDOLLA, Giovanni Pico Della. Discurso sobre a dignidade do homem. Lisboa: Edições 70, 2011. 
322 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Trad. Leopoldo Holzbach. 
São Paulo: Martin Claret, 2004. 
323 Para Hodge, a noção de Aufenthalt – habitabilidade e de não habitabilidade – em Letter on humanism e Vortriige 

und Aufiiitze, a noção de aquiescência em Gelassenheit e o sentido de regresso a casa nas leituras e comentários à 

Holderlin, evidenciam o status não resolvido da questão da ética nos escritos de Heidegger. Cf. HODGE, Joanna. 

Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995 (Pensamento e Filosofia, n. 34) 
324 HODGE, Joanna. Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 11 

(Pensamento e Filosofia, n. 34). 
325 HODGE, Joanna. Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 10 

(Pensamento e Filosofia, n. 34). 
326 HODGE, Joanna. Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 10 

(Pensamento e Filosofia, n. 34). 
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Segundo Hodge327, a diferença entre a forma de investigação ética e a metafísica 

consiste em reconhecer ou recusar a natureza transitória do que pode ser teorizado. De maneira 

distinta da metafísica, a investigação ética proporciona, nas teorias sobre o que existe, um 

reconhecimento da sua alterabilidade (alterabilidade que, segundo Heidegger, resulta das 

mudanças no ser lançado, o Seinsgeschick). Todavia, é a alterabilidade que torna possível haver 

diferentes respostas a diferentes perguntas em diferentes épocas às questões metafísicas. Desse 

modo, estabelece-se uma relação de interdependência entre a investigação metafísica e a ética. 

“Então, a ética é o outro que, pela sua ausência, constitui a essência da metafísica”328. Mais 

uma vez, ela repete: “uma vez aceite um interdependência entre a metafísica e a ética, essa 

torna-se um meio de desenvolver um entendimento da multiplicidade e alterabilidade, em 

contraste com a metafísica enquanto lugar de construção da singularidade e da 

imutabilidade”329. Devemos ressaltar que singularidade, aqui, deve ser compreendida como 

unicidade, não do ponto de vista experiencial. 

Na medida em que alterabilidade da ética permite a unicidade da metafísica, Hodge 

estabelece a relação entre o pensamento heideggeriano e a ética. Ao deslocar a questão do ser 

para a temporalidade e a alterabilidade da existência, Heidegger se aproximaria do domínio da 

ética, ou, ao menos, da zona em que metafísica, ontologia e ética se comunicam. Nas palavras 

de Hodge: “Ao contrário da investigação metafísica, a investigação ética realça a humanidade 

no lugar no qual a filosofia emerge. Assim e segundo penso, as reflexões de Heidegger são 

éticas no sentido em que põem esta humanidade em questão”330. O próprio Heidegger 

considerou que a ética não era mais do que ontologia, como podemos ver no trecho abaixo: 

 
Se, na altura, e segundo o sentido básico da palavra ethos o nome ‘ética’ diz-nos que 
considera a verdadeira habitação dos seres humanos [Aufenhalt des Menschen}, então 

o pensamento que pensa a verdade do ser como o elemento primário dos seres 

humanos, como algo que existe, é já em si uma ética originária. Então este pensamento 

não é, antes de mais, ética, porque é ontologia331.  

 

                                                        
327 HODGE, Joanna. Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 33 

(Pensamento e Filosofia, n. 34). 
328 HODGE, Joanna. Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 33 

(Pensamento e Filosofia, n. 34). 
329 HODGE, Joanna. Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 33 

(Pensamento e Filosofia, n. 34). 
330 HODGE, Joanna. Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 43 

(Pensamento e Filosofia, n. 34). 
331 HEIDEGGER, Martin. Wegmarken, Frankurt am Main: Klostermann, 2. ed. rev. aum. 1978, p. 353 apud 

HODGE, Joanna. Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 43 

(Pensamento e Filosofia, n. 34). Há disponível excelente tradução de Enio Paulo Gichini e Ernildo Stein, publicada 

pela editora Vozes sob o título Marcas do Caminho, da Editora Vozes, em 2008. Mas optamos por manter a 

tradução de Hodge, para citação. 
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Sabemos que Heidegger, além de negar qualquer dimensão ética ao seu tabalho, também 

o dissocia da metafísica332. Para Hodge, entretanto, “A ontologia fundamental é portanto 

ontológica, preocupada com as condições gerais da possibilidade da existência, e é ôntica, 

preocupada com a efectiva existência de seres humanos” 333. Desse modo, a autora sugere “que 

a relação entre o ontológico e o ôntico marca a relação no pensamento de Heidegger entre a 

metafísica e a ética”334. 

A proposta de Hodge de encontrar um arcabouço ético nos escritos do próprio Heidegger 

é ousada e nada pacífica. Mas o fato é que, após Heidegger, muitos filósofos desenvolveram 

teorias éticas com premissas heideggerianas, a partir da alteridade fincada, em maior ou menor 

grau, na matriz existencial. Emanuel Lévinas, um deles, afirma que “Apesar do horror que um 

dia veio associar-se ao nome de Heidegger – e que nada poderá dissipar – nada conseguiu 

desfazer em meu espírito a convicção de que Sein und Zeit, de 1927, é imprescritível”335. 

O estudo de Lévinas336 é deveras interessante para a nossa tese, visto que constrói uma 

ética de forte peso ontológico, porém, em premissas heideggerianas. Sua teoria possuirá críticas 

e revisões de conceitos (ou caminhos) heideggerianos. Distintamente do seu antigo mestre, 

Lévinas defende o primado da ontologia. “O primado da ontologia entre as disciplinas do 

conhecimento não repousa sobre uma das mais luminosas evidências? Todo conhecimento das 

relações que unem ou opõem os seres uns aos outros não implicará a compreensão do fato de 

que estes seres e relações existem?”337 Com Heidegger, ele concorda que “a ontologia, dita 

autêntica, coincide com a facticidade da existência temporal. Compreende o ser enquanto ser é 

existir”338. Porém, adverte: “A ontologia é a essência de toda relação com os seres e até de toda 

relação no ser. O fato de o ente ser ‘aberto’ não pertence ao próprio fato do seu ser?”339. Essa 

colocação nos é deveras pertinente para justificar a importância da pressurização ontológica em 

                                                        
332 É importante perceber que parte da filosofia contemporânea considera a ontologia como parte da metafísica 

que se ocupa do ser, e, dessa forma, a filosofia heideggeriana seria a ontologia do devir, ou do tempo, e faria parte 
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333 HODGE, Joanna. Heidegger e a ética. Trad. Gonçalo Couceiro Feio. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 48 

(Pensamento e Filosofia, n. 34). 
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335 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Trad. Pergentino S. Pivatto (Coord.) Petrópolis: 

Vozes, 1997, p. 252. 
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338 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Trad. Pergentino S. Pivatto (Coord.). Petrópolis: 
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339 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Trad. Pergentino S. Pivatto (Coord.). Petrópolis: 

Vozes, 1997, p. 25. 
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nossa tese. A advertência feita por Lévinas no trecho: “a identificação da compreensão do ser 

com a plenitude da existência concreta corre o risco, em primeiro lugar, de afogar a ontologia 

na existência”340, justifica a nossa preocupação de que o substrato de legitimidade da decisão 

judicial, sobretudo em Direitos Fundamentais, se dê unicamente pela via do dialógico 

experiencial, sem limites ontológicos densos. Isso nos levou à fixação da pressurização 

ontológica da dignidade como institucionalização prévia do espaço do jogo. 

Enumeremos alguns fundamentos usuais para que se considere o ser humano digno de 

igual consideração e respeito: 1) o ser humano tem valor em si, que decorre de sua imagem e 

semelhança divina; 2) o ser humano tem valor em si, que decorre da racionalidade da natureza; 

3) o ser humano tem valor em si, que decorre de sua de sua racionalidade abstrata; 4) o ser 

humano, enquanto ser que está num mundo de linguagem, precisa reconhecer o outro falante 

como um igual para que o diálogo se dê (é, portanto, um pressuposto). O primeiro fundamento 

nos conduziria à religião; o segundo, de certa forma, também. Por isso, somos obrigados a 

excluí-los de nossas análises. Porém, precisamos enfrentar o terceiro e o quarto fundamentos. 

O terceiro fundamento, “o ser humano tem valor em si que decorre de sua de sua 

racionalidade abstrata”, nos conduziria a análises fundadas em paradigmas racionalistas 

abstratos da filosofia da consciência, incoerentes com o marco teórico desta tese. Como disse 

Hans Jonas, chama atenção em Kant “o fato de que a reflexão básica da moral não é 

propriamente moral, mas lógica: o ‘poder’ ou ‘não poder’ querer expressa autocompatibilidade 

ou incompatibilidade, e não aprovação moral ou desaprovação”341. Na mesma linha, Axel 

Honneth afirma sobre a tradição kantiana: “semelhante formulação é estreita demais para que 

se possam incluir todos os aspectos que constituem o objetivo de um reconhecimento não 

distorcido e delimitado”342. Para ele, o postulado kantiano “deixa sem resposta uma questão 

decisiva, visto que não é capaz de identificar o fim da moral em seu todo nos objetivos concretos 

dos sujeitos humanos”343. Para realizar essa finalidade, ele propõe que a validade dos princípios 

morais dependa das concepções historicamente cambiantes da vida boa, ou seja, das atitudes 

                                                        
340 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Trad. Pergentino S. Pivatto (Coord.). Petrópolis: 

Vozes, 1997, p. 23. 
341 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trad. 

Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. RJ: Contraponto: Ed. PUC Rio, 2006, p. 47. 
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éticas344. No entanto, essa proposta, na qual não iremos nos aprofundar, nos parecer causar um 

excessivo relativismo moral e profundo esvaziamento ontológico. 

O quarto fundamento: “o ser humano, enquanto ser que está num mundo de linguagem, 

precisa reconhecer o outro falante como um igual para que o diálogo se dê”, de matriz 

heideggeriana, é condizente com nosso arcabouço teórico, mas insuficiente para o nosso 

objetivo, pois dizer que o reconhecimento do ser humano como merecedor de igual 

consideração e respeito é um pressuposto para o diálogo válido é o mesmo que esvaziar 

ontologicamente esse reconhecimento. Nessa perspectiva, o outro deve ser respeitado como 

igual a mim para que tenha capacidade de dialogar comigo. A partir do que dialogarmos, 

construiremos os sentidos que quisermos – dentro das possibilidades hermenêuticas da 

temporalidade –, inclusive para nós mesmos. Essa perspectiva esvazia a pressurização 

ontológica (e relega limites éticos ao acontecer do diálogo). Portanto, também não nos serve. 

Dito isso, busquemos construir outro fundamento para a consideração do ser humano 

como digno de igual consideração e respeito, a institucionalização prévia do espaço do jogo na 

teoria substantiva dialógica, para o agir da juíza Maia. Para a análise da consideração do ser 

humano como digno de consideração e respeito, acreditamos que precisaremos do exame da 

alteridade fixada em origens existenciais porém, imersa na ontologia. Sobre a dimensão 

ontológica e ética da alteridade, acreditamos na pergunta de Lévinas: 

 
[...] a alteridade do outro homem, a alteridade de outrem, não terá para o eu, logo, um 

caráter de absoluto, no sentido etimológico deste termo, como se outrem não fosse 

somente, no sentido lógico e formal, outro (isto é, outro de uma autoridade 

logicamente ou mesmo transcendentalmente superável, prestando-se à síntese da 

unidade do “eu penso” kantiano), mas fosse outro de maneira irredutível, de uma 

alteridade e de uma separação refratárias a toda síntese, anteriores a toda unidade e 

onde a relação possível do eu com outrem, alteridade de estranho indesejável – em 

que a sociabilidade é independente de todo reconhecimento prévio e de toda formação 

de totalidades? Relação ética345.  

 

Desse modo, Lévinas funda a alteridade em termos ontológicos éticos. Ele cria a figura 

do Rosto. “Esta alteridade e esta separação absoluta manifestam-se na epifania do Rosto, no 

face-a-face. Reunião completamente diferente da síntese, ela instaura uma proximidade 

diferente daquela que regula a síntese dos dados e os reúne em um mundo, partes num todo”346. 

Segundo o autor, o pensamento despertado “ao Rosto e pelo Rosto” é comandado por uma 

                                                        
344 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. Trad. Luiz Repa.  São 

Paulo: Editora 34, 2003, p. 270. 
345 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Trad. Pergentino S. Pivatto (Coord.). Petrópolis: 

Vozes, 1997, p. 23. 
346 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Trad. Pergentino S. Pivatto (Coord.). Petrópolis: 

Vozes, 1997, p. 236. 



112 

 

diferença irredutível, pensamento que não é pensamento de, mas pensamento para. Pensamento 

de não indiferença pelo outro, que “rompe o equilíbrio da alma igual e impassível do 

conhecer”347. Assim, para Lévinas, o modo como outro se apresenta ultrapassa a ideia do Outro 

em mim e constitui o Rosto. Todavia, o Rosto de Outrem não figura como tema do meu olhar; 

ele destrói e ultrapassa, a cada instante, a imagem que me deixa e a sua ideia adequada 

(ideatum), de modo que o Outro não se manifesta pelas qualidades do Rosto, mas se exprime.348 

Compartilhamos da metáfora do Rosto porque acreditamos que com ela o Outro ganha 

existência própria, além de mim, mas não perde a relação comigo, permanecendo na alteridade. 

Como se percebe na seguinte passagem: 

 
O Outro metafísico é outro de uma alteridade que não é formal, de uma alteridade que 

não é um simples inverso da identidade, nem de uma alteridade feita de resistência ao 

Mesmo, mas de uma alteridade anterior a toda a iniciativa, a todo o imperialismo do 

Mesmo; outro de uma alteridade que não limita o Mesmo, porque nesse caso o Outro 

não seria rigorosamente Outro: pela comunidade da fronteira, seria, dentro do sistema, 

ainda o Mesmo. O absolutamente Outro é Outrem; não faz número comigo. A 

coletividade em que eu digo ‘tu’ ou ‘nós’ não é um plural de ‘eu’. Eu, tu, não são 
indivíduos de um conceito comum349. 

 

Diz Lévinas: “O Rosto é a própria mortalidade do outro homem”350. E, justamente por 

ter existência própria além de mim, mas não perder relação comigo, que o outro é digno do meu 

respeito e consideração. Mais do que isso, na medida em que o Rosto é a mortalidade de outro 

homem, e eu também sou mortal e sou Rosto para ele, somos semelhantes. 

 
Neste em face do Rosto, nesta mortalidade – convocação e súplica que concernem ao 

eu – como se a morte invisível que o Rosto de outrem enfrenta, fosse questão minha, 

como se esta morte me dissesse respeito. É precisamente neste chamado à 

responsabilidade do eu pelo Rosto que o convoca, que o suplica e que o reclama, que 

outrem é o próximo do eu351. 

 

Na ética da alteridade ontológica de Lévinas, na figura do Rosto e no chamado à 

responsabilidade, encontramos o fundamento filosófico para a pressurização ontológica da 

dignidade como institucionalização do espaço do jogo de desvelamento da resposta correta em 

Direito no bojo da teoria substantivo-dialógica. As definições de sentido operadas por Maia, 

em suas decisões, decorrem, portanto, de uma abertura dialógica à tradição, ao outro e à 
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comunidade política, no espaço dialógico do jogo, que tem como institucionalização prévia a 

pressurização ontológica da dignidade, do ser humano como digno de igual consideração e 

respeito, na metáfora do Rosto. 

Na senda da teoria política da representação, pode-se dizer que Maia faz a “presentação” 

substantivo-dialógica dos sentidos comunitários morais, de suas possibilidades e contra 

possibilidades, da tradição, do mundo da vida, do experiencial, do vivido, o desvelamento 

ontológico moral prático da resposta correta a partir também da pressurização ontológica dos 

entes, sobretudo da dignidade, e a função contramajoritária que daí pode decorrer. Por isso, 

suas decisões são revestidas de uma legitimidade substantivo-dialógica que é democrática. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho tratou da elucidação do problema acerca da legitimidade democrática do 

Poder Judiciário para a concretização dos Direitos Fundamentais e teve por objetivo 

desenvolver uma teoria substantivo-dialógica de legitimidade. Demonstrou que, usualmente, a 

legitimidade democrática é reduzida, indevidamente, ao princípio majoritário, enquanto 

expressão da soberania popular. Evidenciou as limitações de se sustentar a legitimidade do 

poder político unicamente na soberania popular, diante das fragilidades que cercam essa teoria 

tão consagrada, a exemplo da abstração do conceito de povo e da delicada questão das minorias. 

Sobretudo, no que toca a fundar a legitimidade do poder Judiciário na dogmática da supremacia 

constitucional – outra manifestação conceitual da soberania popular delimitada à norma 

superior –, visto que a vontade da constituição, consagrada expressão de Konrad Hesse, não é 

uma personificação concreta autônoma que se faça presente nos tribunais. 

Estabeleceu a múltipla dimensão dos Direitos Fundamentais – filosófica, hermenêutica 

e dogmática – e o problema da legitimidade democrática do Poder Judiciário no domínio da 

razão moral prática.  Frisou que a concretização dos Direitos Fundamentais é uma construção 

hermenêutica, experiencial, vivencial, que passará pelo intérprete – optou, portanto, pela 

hermenêutica de fundo fenomenológico e filosófico e comungou da concepção dworkiniana de 

que Direitos Fundamentais são princípios jurídicos decorrentes de uma exigência da justiça ou 

de outra dimensão da moralidade. 

Reconheceu que, apesar da diferenciação sistêmica, Direito e moral são co-originários. 

Asseverou que o atrelamento histórico entre a concepção de justiça e de Direito foi rompido, 

indevidamente, na Modernidade, pela instrumentalização da razão e substituição da noção de 

ação pela de trabalho. Assinalou que os enunciados veiculadores de Direitos Fundamentais 

possuem, em razão de sua “natureza” multidimensional, maior abertura semântica, maior 

intersecção com a política e, por isso, demandam maior discussão acerca de sua concretização 

e da legitimidade do sujeito concretizador. 

Advertiu que, apesar de as teorias discursivas terem tomado rumos procedimentalistas, 

é possível compatibilizar a dimensão hermenêutica dos Direitos Fundamentais com análises 

discursivas sem que isso signifique reduzi-las a abordagens exclusivamente procedimentais. 

Ressaltou que abordagens discursivas podem ter enfoques hermenêuticos e ontológicos, pelo 

menos na medida da fenomenologia. Relacionou a abertura semântica dos enunciados 

linguísticos veiculadores de Direitos Fundamentais e de sua estreita relação com a política, 

consolidada a partir do Estado de Bem-Estar Social, com a prática jurisdicional e na teoria 
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constitucional, dos fenômenos correlatos da judicialização da política e da politização do 

judiciário. 

A pesquisa relacionou o problema acerca da legitimidade democrática do Poder 

Judiciário para a concretização dos Direitos Fundamentais à questão fundamental da resposta 

correta. Ressalvou que essa questão, no contexto trabalhado, equivale a averiguar se as decisões 

judiciais produzem sentidos gerados por consensos artificiais a partir de algum procedimento 

ou se estão atrelados a alguma verdade ou dimensão de moralidade – e que a opção por uma 

dessas alternativas é o que diferencia as abordagens procedimentalistas das substantivas. E que, 

ainda, no segundo caso, é preciso estabelecer se essa dimensão de moralidade está no plano 

convencional apofântico ou numa dimensão hermenêutica. 

O trabalho explorou as acepções de legitimidade de Beethan, Bobbio e José Eduardo 

Farias, os quais a associaram, respectivamente, à justificativa para a utilização do poder, à 

possibilidade de se obter obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, e ao 

consenso, fictício ou real, em torno de valores nucleares de uma comunidade política. Realizou 

um diálogo com temas tradicionais da legitimidade política, tais como democracia, república e 

soberania política. Advertiu que a questão da soberania do poder político democrático é 

subjacente a todo o questionamento acerca da discricionariedade judicial e de seus limites. 

Sublinhou que a compreensão de democracia remonta a antiguidade clássica, bem como 

algumas das críticas que até hoje se faz a ela. Tal como acusação, já presente em Platão e 

Aristóteles, de que a democracia é o governo de uns contra outros e dos riscos de manipulação 

da massa em detrimento da lei. Revisou a crítica da inconsistência da soberania popular, 

prenunciada por Jean Bodin. 

Nesse ponto, analisou como Rousseau resolveu o paradoxo bodiniano e se essa 

resolução, com o fim do primado da racionalidade abstrata iluminista, ainda é convincente na 

contemporaneidade, bem como abordou as propostas que se estabelecem a partir daí. Ressalvou 

que Bodin considerara a soberania popular uma contradição, já que povo seria soberano sem 

súditos, governado sem governador superior e subordinado a si mesmo. Asseverou que 

Rousseau resolvera o paradoxo bodiniano por meio da teoria do duplo status, pela qual o 

cidadão, tomado coletivamente, era soberano, tomado individualmente, era súdito. E, desse 

modo, obedecia à lei, que, ao decorrer da vontade geral, decorria também da sua vontade. Mas, 

salientou que, em Rousseau, a vontade geral não era a vontade majoritária e não padecia dos 

vícios de representação, já que o autor francês partira do homem universal e da democracia 

direta. Para ele, o regime democrático só era viável para um povo pequeno e homogêneo, por 

conta da fragilidade do liame social em grandes Estados e nos heterogêneos.  
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A pesquisa ressaltou que a compatibilização teórica das democracias com países de 

grande extensão territorial é devida aos federalistas norte-americanos, por meio da criação da 

democracia representativa, que Madison chamava de república. Enquanto entre os pensadores 

políticos gregos e romanos o termo república era empregado para designar a comunidade 

política ideal, a democracia, o governo de muitos ou da multidão era forma de governo real, 

histórica, cuja principal referência foi a experiência ateniense. Frisou ainda que os conceitos de 

democracia e república, além de não se confundirem, guardam uma estreita relação de tensão 

entre si. Pois o ideário da democracia tem a preocupação de ampliar a participação política, 

enquanto no republicano a ampliação de sujeitos participantes do poder ameaça a 

homogeneidade da unidade política e pode levar à degeneração do governo. Ressaltou que, 

desse modo, a oposição dos ideais de virtuosismo e inclusão terá larga influência na concepção 

de jurisdição e de legitimidade da jurisdição que se compartilhará. 

Reiterou que, embora tenha se associado a ideia de legitimidade democrática à soberania 

popular, por meio do princípio majoritário e da representatividade, da evolução dos conceitos 

de democracia e república, a noção de representatividade pode se afastar, e muito, da ideia de 

inclusão do povo. Quanto à soberania popular questionou se em sociedade complexas há, de 

fato, liame social forte, tampouco, vontade geral. Quanto ao conceito de povo, perquiriu se não 

se trata de um conceito fictício e abstrato que traz como consequência a predominância de 

processos sistêmicos anônimos e impessoais de decisão, além de relegar às minorias a ilusão 

de garantias formais de acesso ao espaço da deliberação política. 

Afirmou que, apesar das diversas concepções de democracia que o mundo 

experimentou, contemporaneamente, o debate é centrado nas concepções de democracia formal 

e de democracia substancial. Elucidou que a primeira destaca os meios de participação na 

formação da vontade democrática, defende as regras do jogo, o funcionamento do debate no 

espaço público, enquanto a segunda destaca os fins a serem realizados pela democracia. Essa 

tese estabeleceu críticas às perspectivas procedimentais da democracia, que, de modo geral, 

estabelecem princípios de filtragem e seleção a partir de interesses universalizáveis, fundados 

na busca do comum a partir da disparidade. Apontou que o problema dessa perspectiva é que 

ela não se aparta da noção abstrata de homem, é totalitária com as minorias detentoras de 

interesses que podem ser compreendidos como não universalizáveis e encontra óbices sob os 

ideais da heterogeneidade e da inclusão. Por esses motivos, essa pesquisa defendeu que a 

perspectiva de descobrir o comum na disparidade não pode prescindir do diálogo com 

conteúdos substantivos de igualdade e dignidade. 
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Este trabalho evidenciou que as discussões acerca da legitimidade da jurisdição 

constitucional estão conectadas ao modelo de democracia que se tem por base. Expôs a 

concepção de John Hart Ely, que fundamenta a legitimidade da Jurisdição Constitucional na 

igualdade de participação dos cidadãos nas decisões políticas e de Cass Sunstein, para quem a 

maior parte dos Direitos Fundamentais é caracterizada como produto inexorável do processo 

deliberativo. Para Sunstein, é mais relevante a defesa do funcionamento do regime democrático, 

segundo os parâmetros de liberdade e participação ativa dos cidadãos, do que a proteção dos 

Direitos Fundamentais. Vaticinou que teorias de legitimidade de jurisdição constitucional que 

a limitam à tutela dos procedimentos democráticos, além de superdimensionar o espaço do 

debate político clássico, pressupõem, erroneamente, que o espaço do Poder Judiciário não é um 

espaço público de discussão.  

Definiu o ativismo como a participação mais ampla e intensa do Judiciário na 

concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação 

dos outros dois Poderes. Opôs essa perspectiva à do self-restraint e destacou que na tradição 

norte-americana essas duas perspectivas derivam de dois modelos distintos de interpretação, os 

interpretativistas e os não interpretativistas. Localizou o pioneirismo da Suprema Corte norte-

americana nas duas tradições, bem como o protagonismo Tribunal Constitucional Alemão, 

ambos tribunais constitucionais que têm servido de modelo aos demais tribunais constitucionais 

ao redor do mundo. 

Atestou que, diante da complexidade do real e da abertura da linguagem, é a criatividade 

jurisprudencial inevitável, a partir de uma compreensão fenomenológica de legitimidade 

democrática e de Direitos Fundamentais, da tradição, no diálogo com a alteridade, com as 

pressurizações e diferenças ontológicas, com as pessoas concretas que estão aí. A realização 

hermenêutica dos Direitos Fundamentais dependerá da entrada correta no círculo, do 

reconhecimento da tradição, da primazia da pergunta, da reformulação dos projetos. Sua 

correção e legitimidade dependerá de perceber o projeto compreensivo existencialmente, para 

que essa percepção seja capaz de unir preocupações ontológicas de definição de sentidos 

corretos às preocupações com a abertura para a dialogicidade democrática. 

Esta pesquisa atestou que abordar a relação entre Direito, democracia e legitimidade em 

suas dimensões processuais e substantivas exige o enfrentamento de, no mínimo, dois autores, 

Ronald Dworkin e Jürgen Habermas. Analisou que, para a teoria substancialista dos direitos 

morais e da igualdade política de Ronald Dworkin, a distinção entre conceitos processuais e 

substantivos de democracia não faz sentido, visto que propõe uma concepção de Estado 

centrado nos direitos e a sua concepção de direitos é moral. A concepção de democracia de 
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Dworkin, portanto, parte da igualdade política, que, guiada pela ideia da dignidade, implica que 

todo homem deve ser tratado com igual consideração e respeito, independentemente da vontade 

majoritária. Desse modo, está intimamente relacionada à proteção dos Direitos Fundamentais, 

ou ao que ele denomina de questões de princípio. 

A tese compartilhou da fundamentação moral dos Direitos Fundamentais de Dworkin, 

de sua concepção de democracia e, por conseguinte, do papel contramajoritário que o Poder 

Judiciário exerce. Mas ampliou essa concepção para os Direitos Sociais. Estabeleceu que, se os 

direitos sociais reconhecem no mundo fenomênico da faticidade exatamente aquilo que 

desassemelha os homens, para dispensar-lhes tratamento diferenciado e alguma dose de bem-

estar, o faz, exatamente, para realizar, no plano econômico, social e/ou político, uma igualdade 

moral que lhes é pré-condição. Se, no plano ideal, todos os homens são dignos de igual 

consideração e respeito à ordem normativa, os direitos sociais devem buscar realizar a igualdade 

para que, de fato, todos gozem de igual consideração e respeito. Esses direitos, apesar de 

figurarem como diretrizes políticas coletivas, concluem-se no indivíduo e são também 

exigências da dignidade humana. 

Analisou o conceito dworkiniano de resposta correta pelo qual os valores morais, ainda 

que não possam ser provados, recebem das práticas da interpretação e da moralidade todo o 

significado de que necessitam ou que poderiam ter. E, nesse contexto, expõs a proposta do juiz 

Hércules, que tem a obrigação de considerar a todos com igual consideração e respeito, atentar 

para a concepção de Direito como integridade, conhecer todos os precedentes judiciais acerca 

do assunto em análise, elencar diversas possíveis interpretações e fundamentar a sua decisão da 

maneira coerente e racional. Estabeleceu o juiz Hércules, de Dworkin, como uma proposta 

hermenêutica de matriz gadameriana, que, imerso na tradição, constrói a resposta correta. 

Outrossim, expôs a abordagem procedimentalista discursiva de Jürgen Habermas. 

Observou como a teoria habermasiana evidencia a relação entre Direito, política e moralidade 

prática. A tese concordou com Habermas, quando esse afirma que Direito e moral distinguem-

se sistemicamente, mas não comungou das conclusões que ele retirou daí quanto à 

impossibilidade de realização dos valores por meio da concretização dos enunciados 

normativos. Para Habermas, o Tribunal Constitucional não deve se conduzir pela realização de 

valores materiais sob pena de transformar-se numa instância autoritária, pois a realização desses 

valores caberia somente ao espaço público da deliberação política. Para ele, o compromisso 

moral do juiz Hércules com questões de princípio, com a resposta correta, o afastaria, 

monologicamente, do espaço público. 
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A tese demonstrou que Habermas acredita que a vinculação do juiz à história efeitual e 

à tradição pode afastá-lo dos padrões consensuais decorrentes do diálogo democrático. A 

desconfiança de Habermas quanto à tradição e à universalidade hermenêutica foi abordada no 

amplo debate que teve com Gadamer, sinteticamente reproduzido alhures. Expôs que, para 

Habermas, o postulado hermenêutico no desvelamento dos entes seria suspenso pelo uso 

disciplinado da compreensão e do discurso, enquanto Gadamer insistirá na inafastabilidade da 

dimensão hermenêutica no desvelamento da verdade, sua inadequação ao espaço 

institucionalizado do discurso e o ônus das limitações epistemológicas. Nesse posto e em outro 

pontos, a tese se aproximou de Gadamer, embora tenha utilizado as advertências realizadas por 

Habermas. 

Este estudo advertiu que, para manter a verdade no espaço dialógico e por reconhecer a 

impossibilidade fática do espaço ideal de fala, Habermas abriu mão da verdade referencial e a 

estabeleceu como consenso e justificação. Desse modo, assumiu uma perspectiva pragmática 

de verdade, que extirpou o Direito do espaço ético e o translocou para o espaço da validade 

formal do discurso. Frisou que as posições de Habermas servem de advertência imprescíndivel 

para o desenvolvimento de um substancialismo aberto para o diálogo e para a 

heterorreflexividade, comprometido com a racionalidade que cabe na hermenêutica 

fenomenológica, no mundo da linguagem. Em uma perspectiva hermenêutica, o diálogo não 

constrói sentido, mas ilumina o ente a partir de novas perspectivas. 

A partir daí, expôs como Alexy buscou resolver o problema da fundamentação das 

decisões judiciais por meio de sua teoria dos Direitos Fundamentais e de sua teoria da 

Argumentação Jurídica. Advertiu que a diferença da abordagem dos Direitos Fundamentais em 

Alexy para Dworkin reside, sobretudo, no aspecto estrutural da teoria alexyana, que lhe 

imprime uma tônica analítica neopositivista, em direção oposta à pressurização ontológica da 

dimensão de moralidade da teoria dworkiniana. Asseverou que a vinculação entre Direito e 

moral, para Alexy, não é material, mas procedimental. 

Proclamou que, para Alexy, princípios são mandamentos de otimização e têm eficácia 

prima facie, ou seja, devem ser realizados o máximo possível diante das circunstâncias fáticas 

e jurídicas do caso concreto. Os conflitos entre Direitos Fundamentais, que decorrem dessa 

eficácia prima facie e necessidade de otimização, são resolvidos pela ponderação, por 

intermédio da precisão do cálculo da proporcionalidade. A tese asseverou que, por meio de 

fórmulas matemáticas, Alexy buscou afastar o subjetivismo por meio de decisões 

fundamentadas dentro de um processo racional de ponderação. Entretanto, que as fórmulas 
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somente poderiam assegurar racionalidade e objetividade se não precisassem ser preenchidas 

com variáveis que não existem, e não poderiam existir, previamente, em algum catálogo. 

Expôs que, por esse motivo, Alexy propôs que essas variáveis fossem encontradas pela 

Teoria da Argumentação Jurídica. Deste modo, a legitimidade democrática do Poder Judiciário 

para a concretização dos Direitos Fundamentais, do ponto de vista procedimental alexyano, 

decorreria da racionalidade da argumentação jurídica e da teoria dos princípios na utilização da 

fórmula de ponderação. Salientou que Alexy firma uma teoria discursiva analítica, na medida 

em que faz a análise da estrutura lógica dos argumentos, mas também normativa, já que 

estabelece critérios para a racionalidade do discurso, ainda que procedimentais. Todavia, ele 

mantém a perspectiva lógico-dedutiva do raciocínio da lógica formal que não será capaz de dar 

conta da complexidade do real. 

Salientou que Alexy, ao fixar democracia como exemplo da categoria do necessário 

discursivamente – embora, em Habermas, a democracia já fosse uma necessidade discursiva –

, criou dois conceitos interessantes: o de democracia deliberativa e o de representação 

argumentativa. Observou que a relação de tensão entre democracia e Direitos Fundamentais, 

apontada por Alexy, é válida, entretanto, faz-se notar no espaço da aparência, o que não 

significa incompatibilidade ôntica entre ambos e sequer invalida a concepção comunitária 

dworkiniana de democracia com a qual esta tese compartilhou. Visto que a igualdade política 

(postulado basilar da democracia), implica no reconhecimento da igualdade moral (porque se 

todos os membros da comunidade política não forem tratados com igual consideração e respeito 

a igualdade está aniquilada) e, assim, requer os Direitos Fundamentais. 

Fixou a inviabilidade do modelo analítico de Alexy enquanto proposta legitimadora e a 

fragilidade de sua dimensão procedimental para a correção prática.  O modelo de Alexy de 

racionalização das decisões judiciais promove a tentativa de tentativa de localizar no 

constitucionalismo discursivo a dimensão procedimental da correção prática, mas possibilita 

que o mesmo caso prático possa ser resolvido por duas decisões diametralmente opostas e 

considera ambas racionais e corretas à luz dessa teoria. Alexy poderia defender, 

procedimentalmente, a racionalidade das decisões opostas, porém, para defender a correção, 

nesse contexto procedimental, precisaria assumir integralmente uma matriz pragmática da 

verdade, tal como Habermas, o que ele não faz. Desse modo, uma legitimidade que tinha a 

pretensão da correção se resume a um ato de autoridade. 

Pelo exposto, esta tese reconheceu que, para construir uma teoria substantivo-dialógica 

de legitimidade democrática do Poder Judiciário, é necessário enfrentar o conteúdo substantivo 

da resposta correta, a verdade no Direito, pelo viés da hermenêutica fenomenológica e que isso 
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implica estar aberto ao desvelamento do ente, às novas projeções compreensivas, a partir da 

temporalidade, mas também a aberturas dialógicas. Desse modo, defendeu que a análise 

substantiva da correção ou da verdade se dê pelo viés da hermenêutica fenomenológica, sob 

pena de se cair em totalitarismos ou abstrações formalistas. Ressalvou que ignorar a análise 

substantiva da correção ou da verdade levaria ao esvaziamento ontológico do Direito. Destacou 

que, na linha da hermenêutica fenomenológica, toda definição de sentido é uma pressurização 

ontológica, é o ser que se desvela ao intérprete no limite de sua temporalidade e de sua 

linguagem. Reconheceu, no entanto, que a prática jurídica ainda está impregnada dos resquícios 

de uma hermenêutica metodológica e tradicional, que resiste a admitir o papel criativo do 

intérprete. 

Destacou que a fenomenologia heideggeriana é um método que busca o acesso a essa 

linguagem que se projeta como o “ser mesmo”, que considera o ser como incontornável e, ao 

mesmo tempo, inacessível, já que estamos sempre nele. Advertiu que, na perspectiva 

fenomenológica, a compreensão se dá na circularidade, na finitude, na temporalidade da 

presença. Sublinhou que o giro linguístico heideggeriano tira o ser da posição de objeto e 

estabelece a dupla estrutura da linguagem, a hermenêutica e a apofântica. Frisou que a 

fenomenologia hermenêutica, ao exigir a ida às “coisas mesmas”, desloca-nos para o plano 

hermenêutico, distintamente dos sistemas científicos de interpretação, que permanecem na 

dimensão apofântica. Destacou que assumir essa dupla estrutura da linguagem permite o 

desvelamento hermenêutico da resposta correta, em sentido fenomenológico heideggeriano, 

sem os ocultamentos das institucionalizações prévias da dogmática e da técnica. 

O trabalho destacou a importância da hermenêutica de Gadamer, de matriz 

heideggeriana, para a retomada da racionalidade moral prática no âmbito do Direito. Afirmou 

que assumir essa matriz é romper, definitivamente, com tentativas metodológicas cartesianas. 

É reconhecer que o intérprete, em contato com o texto, realiza sempre uma projeção do sentido 

desse, a partir de sua pré-compreensão, da tradição na qual está imerso, de sua historicidade, 

que não é só sua. A interpretação começa com conceitos prévios, que vão sendo substituídos 

por outros mais adequados, numa constante reformulação do projeto, conforme se avança no 

texto e no círculo hermenêutico. É tirar o acontecer da verdade da decisão judicial do campo 

das subsunções abstratas, de conteúdos metafísicos de verdade e de formas vazias. 

Expôs a hermenêutica jurídica heterorreflexiva de Wálber Araújo Carneiro para 

demonstrar que a abertura ao diálogo põe em relevo autenticidade da tradição democrática, a 

igualdade e a alteridade. Percebeu que a hermenêutica heterorreflexiva fixou a primazia 

metodológica do problema e estabeleceu a relação deste com o sistema apofântico. Estabeleceu 
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aberturas compreensivas a partir do manejo do problema no plano existencial, do jogo, e, assim, 

abriu a circularidade hermenêutica ao diálogo e à heterorreflexividade, seu maior trunfo. Além 

de mostrar a possibilidade do diálogo em modelos de matriz hermenêutica. 

Asseverou que o problema, na perspectiva da hermenêutica heterorreflexiva, deve ser 

compreendido no espaço lúdico do jogo, que acentua a imersão no processo compreensivo e 

traz abertura à compreensão do ente. O relacionamento entre sistema e problema acontece 

dentro dos limites e possibilidades da matriz hermenêutica e com o primado metodológico do 

problema sobre o sistema. O sistema, por sua vez, é compreendido como a ideia de organização 

inerente à circularidade hermenêutica relacionada ao resultado compreensivo decorrente da 

unidade entre o todo e a parte. 

Esclareceu que estruturalmente, a hermenêutica heterorreflexiva funciona em dois 

tempos. No primeiro tempo, o problema exige uma abertura cognitiva, a fim de ampliar o 

horizonte moral-prático que se desvela. A abertura permitida pelo jogo e diálogo contratextuais 

amplia o horizonte de sentido, densifica as referências ontológicas que permitem consensos e, 

ao mesmo tempo, delimita a zona de conflito para atuação pragmática do sistema jurídico. No 

segundo tempo, uma filtragem sistêmica garantiria a manutenção da autonomia normativa do 

direito em face da moral e a juridicidade da compreensão. 

Advertiu que o modelo heterorreflexivo de compreensão do Direito é também um 

modelo de aplicação do Direito, conforme o imperativo gadameriano. As preocupações com o 

acontecer do ente decisão judicial, sua legitimidade e abertura dialógica perpassam a estrutura 

da compreensão, sua circularidade e também o estudo do intérprete nessa circularidade, a sua 

entrada correta no círculo, a sua vigilância, a sua historicidade. Analisou a proposta 

heterorreflexiva do juiz Hermes, como um juiz com maior disposição dialógica do que 

Hércules. 

Por fim, a partir de um paradigma que não comunga da racionalidade instrumental, e 

levada em consideração a representação feminina da justiça nas concepções arcaicas de mundo, 

criou a figura da juíza Maia. Sua inspiração mitológica é compatível com a perspectiva 

epistemológica que permeou toda a tese. A juíza Maia respeita a tradição à qual pertence. 

Compreende que a concretização do Direito se dá no domínio da razão moral prática e que sua 

legitimidade reside no desvelamento da resposta correta. Busca o desvelamento dessa resposta 

na compreensão existencial e na temporalidade, mesmo sabendo que o desvelamento também 

implica em ocultamento. 

A partir do enfrentamento com o problema, Maia realiza a abertura compreensiva 

contratextual, dialógica e heterorreflexiva. Dialoga com a tradição, com a comunidade e com o 
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sistema jurídico. Compreende o Direito como integridade, examina todas as pressurizações 

ontológicas, movimenta-se na abertura e ludicidade do jogo. Respeita a pressurização 

ontológica da dignidade como institucionalização do espaço do jogo, vai considerar a todos 

com igual consideração e respeito e, por isso, considera que direitos sociais decorrem da 

exigência moral. Maia tem compromisso com a democracia como jogo de inclusão, pluralismo, 

heterogeneidade e respeito. Destarte, manterá muita atenção para a pressão ontológica que os 

entes da moralidade exercem no desvelamento hermenêutico da decisão judicial. Ela tem 

consciência da função contra majoritária que pode precisar assumir. Sabe que a legitimidade do 

seu agir é substantivo-dialógica, pois decorre da abertura dialógica ao outro e da pressurização 

ontológica substantiva de conteúdos morais, mesmo quando entre esses dois elementos houver 

tensão. 

Esta tese determina que, a partir do enfrentamento com o problema, Maia realize a 

abertura compreensiva contratextual, dialógica e heterorreflexiva, dialogue com a tradição, com 

a comunidade e com o sistema jurídico. Compreenda o Direito como integridade, examine todas 

as pressurizações ontológicas, se movimente na abertura e ludicidade. Respeite a pressurização 

ontológica da dignidade como institucionalização prévia do espaço do jogo, o que significa 

considerar a todos com igual consideração e respeito e, consequentemente, compreender que 

direitos sociais decorrem dessa exigência moral.  

Em razão disso, Maia tem compromisso com a democracia como jogo de inclusão, 

pluralismo, heterogeneidade e respeito. Destarte, mantem muita atenção para a pressão 

ontológica que os entes da moralidade exercem no desvelamento hermenêutico da decisão 

judicial e tem consciência da função contra majoritária que pode precisar assumir em 

decorrência disso. Sabe que a legitimidade do seu agir é substantivo-dialógica, pois decorre da 

abertura dialógica ao outro e da pressurização ontológica substantiva de conteúdos morais, 

mesmo quando entre esses dois elementos houver tensão. Percebe que essa pressurização 

ontológica encontra sentido na ética da alteridade ontológica, na figura do Rosto e no chamado 

à responsabilidade que esse faz, conforme a fundamentação filosófica trazida de Lévinas.  

Deste modo, essa tese determinou que as definições de sentido operadas por Maia, em 

suas decisões, decorrem, portanto, de uma abertura dialógica à tradição, ao outro e à 

comunidade política, no espaço dialógico do jogo, que tem como institucionalização prévia a 

pressurização ontológica da dignidade, do ser humano como digno de igual consideração e 

respeito, na metáfora do Rosto.  Assim, estabeleceu que Maia faz a ‘presentação’ substantivo-

dialógica dos sentidos comunitários morais, de suas possibilidades e contra possibilidades, ao 

mesmo tempo em que realiza o desvelamento ontológico moral prático da resposta correta a 
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partir, também, da pressurização ontológica dos entes, sobretudo, da dignidade. Dos quais pode 

decorrer uma importante função contramajoritária. Fica estabelecida assim, por essa tese, e 

nesses termos, uma legitimidade substantivo-dialógica que é democrática. 
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