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RESUMO:
O objetivo deste artigo é discutir as contribuições da teoria da democracia deliberativa
para a jurisdição constitucional. Por meio de abordagem qualitativa e analítica e de
pesquisa bibliográfica, explicativa e exploratória, foram realizadas considerações sobre a
ação comunicativa, o papel da racionalidade e do discurso como pressupostos da
deliberação, com base em Habermas. Em seguida, tratou-se sobre a legitimidade e o papel
da participação popular na formação das decisões políticas, sobretudo no âmbito do Poder
Judiciário.
PALAVRAS-CHAVE: Democracia deliberativa; Habermas; Jurisdição constitucional;
Ação comunicativa.
ABSTRACT:
The aim of this paper is to discuss the contributions of deliberative democracy theory to
judicial review. Through a qualitative and analytical approach and bibliographical,
explanatory, and exploratory research, we have made considerations about the theory of
communicative action, and also about the role of rationality and discourse as
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assumptions of deliberation, based on Habermas. Then, we discussed the legitimacy and
the role of popular participation on political decisions, especially within the Judiciary.
KEYWORDS: Deliberative Democracy; Habermas; Judicial review; Communicative
action.
Sumário: 1. Introdução. 2. O retorno necessário aos pressupostos da teoria da democracia
deliberativa: breves considerações sobre a racionalidade e a teoria da ação comunicativa.
3. A questão da legitimidade e a participação popular na formação da vontade política. 4.
A democracia deliberativa e a necessidade de ampliação do diálogo social. 5. A relação
entre a teoria da democracia deliberativa e a jurisdição constitucional. 6. Conclusão.
Referências
1. Introdução
Partindo do pressuposto de que a democracia não se resume apenas à
manifestação periódica, por meio do voto, nos processos eleitorais para o Legislativo e
Executivo, e que o Poder Judiciário ganha cada vez mais destaque no deslinde de questões
políticas e constitucionais de alto impacto social, defende-se a institucionalização de
instrumentos de participação da população no âmbito deste Poder, de modo que as
vantagens e a legitimação das decisões trazidas pelas deliberações sejam somadas à
jurisdição constitucional.
A incorporação de espaços de participação pode permitir que o conteúdo
debatido pelos grupos seja levado em consideração na formação da vontade política do
Estado, inclusive no Poder Judiciário. Neste ponto, residirá a efetiva democratização do
processo: muito mais que a oportunidade de se expressar, o exercício democrático
também deve compreender as capacidades de ser ouvido e de poder influenciar na
decisão. Por isso a escolha de Habermas como referencial teórico filosófico desta
pesquisa.
Segundo o autor, para que as escolhas dos detentores do poder estatal sejam
legítimas, não basta que elas estejam de acordo com o direito positivado. Há a necessidade
de verificar se as questões foram, na prática, articuladas no âmbito dos procedimentos
discursivos previstos para o exercício da soberania popular. A legitimidade, tanto do
direito quanto do poder político, existe na medida em que os cidadãos possam exercer as
suas liberdades comunicativas. Em outras palavras, “[...] a ideia básica é a de que a
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formação política da vontade deve adquirir um caráter discursivo”2 e a de que o poder
político depende do reconhecimento da autonomia de cada cidadão e da garantia da
igualdade entre todos como condições para o seu exercício.3 Assim, levando em
consideração o exposto, tais condições de participação devem ser institucionalizadas nos
âmbitos dos processos eleitoral, legislativo, administrativo e judicial.
A partir do referencial habermasiano, pode-se afirmar que o Estado, no âmbito
dos três Poderes, deve garantir, no mínimo: a) a participação política do maior número
possível de pessoas mediante a introdução de instrumentos que permitam a abertura às
múltiplas vozes; b) a regra da maioria para decisões políticas, reconhecendo-a não como
a ditadora da verdade, mas como a responsável por um resultado que é falível e passível
de alteração, uma vez garantidas as condições de igualdade de participação no discurso
quanto às minorias (e, como se analisará adiante, para tal resguardo se destaca o papel da
jurisdição constitucional); c) os direitos comunicativos e de informação numa linguagem
que permita aos sujeitos a compreensão e o direito de escolher como usufruí-los, bem
como a possibilidade de escolha entre diferentes programas de governo e d) a proteção
da esfera privada4.
Corroborando tal entendimento, destacam-se os princípios do Estado de Direito
elencados pelo autor: a) princípio da soberania popular, segundo o qual os cidadãos
devem ser os criadores do direito que os vinculará, mediante um processo discursivo
democrático e estruturado (a fim de que as questões políticas sejam tratadas
racionalmente), bem como atendendo ao pluralismo político; b) princípio da ampla
proteção jurídica aos indivíduos, a partir do exercício da função jurisdicional de modo
independente, porém não substituta da função legiferante; c) princípio da legalidade,
diante do qual é possível a transformação do poder comunicativo em administrativo
(cabendo ao Judiciário o controle dos atos normativos ou administrativos que
contrariarem mandamentos hierarquicamente superiores, como a Constituição); d)

2

3
4

WERLE, Denílson L.; SOARES, Mauro V. Política e direito: a questão da legitimidade do poder político
no Estado democrático de direito. In: NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo. (Org.). Direito e democracia:
um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 134.
CAMPOS, Juliana C. Diniz. O povo é inconstitucional: poder constituinte e democracia deliberativa. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 163.
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. 2, p. 27.
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princípio da separação entre Estado e sociedade, cabendo à política e ao direito a
mediação dessa complexa relação5.
Há, assim, no pensamento habermasiano, uma intrínseca relação entre Estado de
Direito e democracia. A legitimação do poder político organizado na forma de um Estado
de Direito pode ser verificada na medida em que é garantida a autonomia dos cidadãos,
fundamentada na teoria do discurso, e na medida em que se diferencia o poder
comunicativo (como se verá a seguir, onde reside a gênese do direito legítimo) do poder
administrativo (responsável pela positivação e imposição das leis)6.
Desse modo, entre direito e política há uma complexa relação de
interdependência e constituição recíproca7. Se é possível afirmar que o direito depende
do poder político para garantir a sua força e coerção, também se pode afirmar que este é
pressuposto daquele: a política apenas se estabelece e pode ser exercida dentro dos limites
estabelecidos pelo direito. Por isso, defende-se, neste trabalho, a institucionalização da
autodeterminação dos cidadãos no processo constitucional, a partir da abertura dos
tribunais, em especial da Suprema Corte, ao diálogo social promovido mediante as
audiências públicas, por exemplo.
Contudo, antes de iniciar as discussões sobre as contribuições de Habermas para
a jurisdição constitucional, torna-se necessário analisar, ainda que de forma não
exaustiva, o paradigma da razão comunicativa no autor, bem como o que este entende por
ação comunicativa e ética do discurso, pois perceber a construção de sua linha de
raciocínio é essencial para a compreensão de sua proposta. Para o alcance do objetivo
principal desta pesquisa, qual seja, discutir as contribuições da teoria da democracia
deliberativa para a jurisdição constitucional, realizou-se pesquisa bibliográfica,
exploratória e explicativa, mediante abordagem qualitativa e analítica.

5

6
7

ROCHA, Jean Paul C. Veiga da. Separação dos poderes e democracia deliberativa. In: NOBRE, Marcos;
TERRA, Ricardo. (Org.). Direito e democracia: um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros,
2008, p. 181-182. Ver também: FORST, Rainer. Jürgen Habermas: facticidade e validade. In:
FRANKENBERG, Günter; MOREIRA, Luiz. (Org.). Jürgen Habermas, 80 anos: direito e democracia.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 186.
WERLE; SOARES, 2008, p. 130.
Ibid., 2008, p. 118.
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2. O retorno necessário aos pressupostos da teoria da democracia deliberativa:
breves considerações sobre a racionalidade e a teoria da ação comunicativa
A partir da teoria da ação comunicativa, Habermas busca explicar como é
possível o fenômeno social da integração, isto é, como é possível o entendimento racional
das pessoas envolvidas em um diálogo mediante o uso da linguagem. Segundo Eduardo
Bittar8, a importância do autor reside na aproximação das dimensões da razão e da ação
(por isso mesmo sua filosofia é prática, diante da postulação de um ativismo dialógico).
É possível afirmar que a razão prática de Kant, que expõe que o sujeito delibera
a partir do imperativo categórico, praticando ações em conformidade com o dever, é
substituída pelo paradigma da razão comunicativa de Habermas9. Enquanto a razão
prática buscava guiar, normativamente, o indivíduo em suas ações, e o direito natural se
configurava com a única ordem correta a ser seguida, na razão comunicativa admitem-se
outros contornos além do elemento moral (presente no direito natural), como as
dimensões ético-política e pragmática10.
Além disso, não se apresenta como uma “fonte de normas do agir”11. Seu
conteúdo normativo se restringe e se apoia nos “pressupostos pragmáticos de tipo
‘contrafactual’”, que serão abordados adiante, e possibilita uma “[...] orientação na base
de pretensões de validade; no entanto, ela mesma não fornece nenhum tipo de indicação
concreta para o desempenho de tarefas práticas, pois não é informativa, nem
imediatamente prática”12.
Distingue-se da razão prática “[...] por não estar adstrita a nenhum ator singular
nem a um macrossujeito sociopolítico. O que torna a razão comunicativa possível é o
medium linguístico, através do qual as interações se interligam e as formas de vida se

8

BITTAR, Eduardo C. B. Democracia, justiça e emancipação social: reflexões filosóficas a partir do
pensamento de Jürgen Habermas. São Paulo: Quartier Latin, 201., p. 191.
9
HABERMAS, 1997, v. I, p. 19.
10
A respeito destas três dimensões (moral, ético-política e pragmática) que produzem diferentes tipos de
acordo racional, sugere-se a leitura de: WERLE, Denílson Luís. Democracia deliberativa e os limites
da razão pública. In: COELHO, Vera Schattan P.; NOBRE, Marcos. (Org.). Participação e deliberação:
teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Ed. 34, 2004, p.
147.
11
HABERMAS, 1997, v. 1, p. 22 e ss.
12
Ibid., p. 21.
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encontram”.13 Em seu conceito está contida uma ética da responsabilidade, diante do
compartilhamento responsável, entre todos os atores, do ato de estar em discurso
(considerando também que o pensar coletivo demanda intersubjetividade).
Segundo o autor, a ideia de racionalidade seria melhor compreendida a partir do
processo segundo o qual os indivíduos adquirem e usam o conhecimento, e não
considerando apenas a apreensão do conhecimento em si. Ademais, pode-se aferir, a partir
dos seus ensinamentos, que a “[...] racionalidade seria o procedimento por meio do qual
o conhecimento é testado”14 e a racionalidade comunicativa seria “[...] o procedimento de
argumentação por meio do qual são apresentadas reivindicações de validade sobre fatos
objetivos, normas de conduta social e compreensibilidade de questões”15.
Para ele, a racionalidade de uma determinada expressão linguística depende da
confiabilidade do conhecimento a ela incorporado16. Nas palavras do próprio autor, “[...]
a racionalidade de uma pessoa mede-se pelo fato de ela se expressar racionalmente e
poder prestar contas de seus proferimentos adotando uma atitude reflexiva”17. Ensina,
ainda, que apenas expressões passíveis de críticas podem ser consideradas racionais18
(excluem-se, portanto, dogmas religiosos ou normas advindas de regimes autoritários),
pois passariam pelo crivo dos indivíduos participantes do diálogo, que podem
argumentar, criticar e até mesmo invalidar a referida expressão. Os enunciados são, então,
relativizados pelos próprios atores, diante da possibilidade de contestá-los.
Um discurso racional, nesse diapasão, seria aquele que apresenta em si a
“[...] tentativa de entendimento sobre pretensões de validade problemáticas, na medida
em que ele se realiza sob condições da comunicação que permitem o movimento livre de
temas e contribuições, informações e argumentos”19.

13

Ibid., p. 20.
ANDREWS, Christina W. Emancipação e legitimidade: uma introdução à obra de Jürgen Habermas. São
Paulo: UNIFESP, 2011, p. 21.
15
Ibid., p. 30.
16
HABERMAS, Jurgen. The theory of communicative action: reason and the rationalization of society.
Tradução por Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1975, p. 3.
17
Id., 2004, p. 241.
18
“Em qualquer ação de fala racional são levantadas pretensões de validade criticáveis, que apontam para
o reconhecimento intersubjetivo.” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e
validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. I, p. 36-37).
19
HABERMAS, 1997, v. I, p. 142.
14

64 | RBPJ – Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas, Avaré, v.2, n.3, set./dez. 2021

As contribuições da teoria da democracia deliberativa
para a jurisdição constitucional

Isso não significa afirmar que opiniões racionais serão sempre afirmações
verdadeiras ou quem compartilha uma informação falsa será sempre irracional. Irracional,
para o autor, é quem defende opinião de forma dogmática e se prende a ela sem conseguir
fundamentá-la. Para que uma opinião seja racional, basta que, num dado contexto,
existam bons motivos para ser vista como verdadeira pelos participantes – ou seja, para
que possa ser racionalmente aceita. Em suas palavras, “[...] a racionalidade de um juízo
não implica necessariamente a sua verdade, apenas sua aceitabilidade fundamentada num
dado contexto”20, uma vez que o que é aceito como racional hoje pode se verificar falso
posteriormente, diante de condições epistêmicas mais favoráveis ou diante de um novo
público ou de novas objeções21.
No tocante ao mundo objetivo, após a “reivindicação de validade”, ou seja, após
o momento em que a expressão é posta à prova pelos atores, pode-se chegar ao status de
“verdade”22, se aprovada pelos envolvidos. Tal processo de apresentação, debate e
verificação de validade é chamado de “discurso teórico”23, que leva em consideração as
interpretações sobre fatos do mundo objetivo (na perspectiva sujeito-objeto).
Quanto ao mundo social e às relações interpessoais, verifica-se que as expressões
e as normas podem ser validadas ou refutadas a partir de um diálogo intersubjetivo, que
é chamado, pelo autor, de “discurso prático”. Busca-se não a verdade, mas um consenso
quanto à adequação das normas de convívio social, levando-se em consideração os
anseios e as necessidades dos sujeitos (na perspectiva sujeito-sujeito) e não fatos do
mundo natural.

20

Id., 2004, p. 104-105.
BITTAR, 2013, p. 213.
22
Habermas se afasta, assim, de uma verdade ontológica sobre as coisas e se aproxima de uma perspectiva
de aceitação de uma verdade consensual (BITTAR, Eduardo C. B. Democracia, justiça e emancipação
social: reflexões filosóficas a partir do pensamento de Jürgen Habermas. São Paulo: Quartier Latin,
2013, p. 206). Sobre a concepção de verdade de Habermas, é possível perceber certa mudança de
entendimento em seus escritos mais recentes. Se anteriormente o autor apenas aceitava a verdade a partir
da aceitabilidade racional, hoje parece entender que nós fazemos afirmações sobre os objetos mesmos,
ou seja, que existe algo que é verdadeiro para além de toda argumentação. Com isso, a sua teoria não
cai por terra, pois se o nosso acesso ao mundo apenas é possível através da linguagem e não há caminho
às coisas fora do discurso, devemos nos contentar com a aceitabilidade racional nos termos propostos
pelo autor, nas condições mais ideais possíveis como uma prova suficiente da verdade. É como se a
verdade fosse o desafio que está além de toda situação real possível (REESE-SCHÄFER, Walter.
Compreender Habermas. Trad. Vilmar Schneider. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 30-31).
23
ANDREWS, 2011, p. 22.
21
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Um dos pontos controvertidos na teoria habermasiana é a questão do consenso
intersubjetivo. Isso porque, em uma leitura desatenta, pode-se pensar que o autor se
preocupa com o consenso como o resultado final do debate (e aí se poderia argumentar:
no mundo real, muitas vezes este não é atingido – o que faria de sua teoria uma utopia).
Entretanto o autor não se preocupa com o consenso como o resultado final, como a meta
a ser atingida em todo debate. Para ele, é um pressuposto do discurso, não sua meta. Em
outras palavras, é fundamental, para o entendimento mútuo, que os participantes assumam
a possibilidade do consenso – e não que ele aconteça em si.24
Nas palavras de Eduardo Bittar, “[...] o consenso seria a demonstração de que a
razão é capaz de produzir condições adequadas para o encontro intersubjetivo de alto
nível”25. Desse modo, somente irá prosperar diante de redes de solidariedade que sejam
capazes de formar uma comum vontade, tendo em vista que o consenso pode ser
caracterizado como “[...] a expressão de um coletivo que vem mediado por uma forma de
compreensão da realidade que não a fragmentada somente em interesses individuais, mas
sim forjada a partir da dilatada consciência de praticar uma racionalidade diferente”26,
baseada no agir comunicativo27. O autor ensina que o consenso acaba sendo o resultado
de uma “[...] procedimentalização pragmática de encontros de liberdade”28.

24

ANDREWS, 2011, p. 27. Apenas o plano formal é objeto de consenso, não o semântico (REESESCHÄFER, Walter. Compreender Habermas. Trad. Vilmar Schneider. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2017,
p. 23). No mesmo sentido, afirma Eduardo Bittar: a efetivação do consenso não é requisito para que a
comunicação tenha sido bem-sucedida (BITTAR, Eduardo C. B. Democracia, justiça e emancipação
social: reflexões filosóficas a partir do pensamento de Jürgen Habermas. São Paulo: Quartier Latin,
2013, p. 244).
25
Ibid., p. 242.
26
Ibid., p. 243.
27
Habermas diferencia o agir comunicativo forte (voltado para o acordo, um agir exitoso) e o agir
comunicativo fraco (apenas voltado para o entendimento). Ver: HABERMAS, Jürgen. Verdade e
justificação: ensaios filosóficos. Trad. Milton Camargo Mota. São Paulo: Loyola, 2004; BAYNES,
Kenneth. Democracy and the Rechtsstaat: Habermas’s Faktizität und Geltung. In: WHITE, Stephen K.
(Org.). The Cambridge Companion to Habermas. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995,
p. 203. Nesse sentido: “Enquanto a linguagem é utilizada apenas como medium para a transmissão de
informações e redundâncias, a coordenação da ação passa através da influenciação recíproca de atores
que agem uns sobre os outros de modo funcional. Tão logo, porém, as forças ilocucionárias das ações
de fala assumem um papel coordenador na ação, a própria linguagem passa a ser explorada como fonte
primária de integração social. É nisso que consiste o ‘agir comunicativo’.” (HABERMAS, Jürgen.
Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1997, v. I, p. 36).
28
BITTAR, op. cit., p. 299.

66 | RBPJ – Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas, Avaré, v.2, n.3, set./dez. 2021

As contribuições da teoria da democracia deliberativa
para a jurisdição constitucional

Importa ressaltar que, além do pressuposto do consenso, para que haja
racionalidade, ambos os tipos de discurso (o teórico e o prático) devem se apresentar em
condições de igualdade entre os participantes, não havendo lugar para uso do poder ou da
força com o fito de convencer. Esta seria a “situação ideal de discurso”: não se nega que
os níveis de hierarquia e de poder existam no mundo real, mas os participantes devem
renunciar a isto para participar da discussão. Isso porque não se trata de uma disputa entre
os atores, em que haverá um vencedor ou um perdedor, mas um diálogo em que os
argumentos de todos os envolvidos devem ser levados em igual consideração. Nas
palavras de Eduardo Bittar, tal situação implica “[...] o profundo respeito pela inserção de
cada participante nas estruturas corretas de simetria no processo de interação linguísticocomunicativa”29.
Apenas haverá entendimento mútuo se os participantes assumirem que estão
sendo sinceros ao manifestarem suas opiniões – sendo importante, nesse contexto, a
capacidade de autorreflexão, isto é, a ausência de amarras quanto “[...] a ilusões sobre
suas próprias experiências subjetivas”30. Segundo Habermas, quem se engana
sistematicamente sobre si mesmo se comporta de maneira irracional.31
Outro ponto essencial é a necessidade de que haja o compartilhamento do mesmo
sentido das expressões simbólicas da linguagem entre os atores do discurso, afinal, nunca
haverá entendimento se a forma utilizada não for igualmente compreendida por todos. É
preciso haver um acordo sobre expressões simbólicas – trata-se de um outro tipo de
argumentação, chamado pelo autor de “discurso explicativo”32, que garante a
compreensibilidade de todos sobre as expressões que serão utilizadas no debate. O
indivíduo será considerado racional se:
a) suas afirmações são consistentes com fatos e se suas ações produzirem
resultados desejados no mundo objetivo;
b) se suas ações estão de acordo com normas de conduta social;
c) se suas expressões simbólicas são compreensíveis;
d) se a pessoa está livre do autoengano.33

29

BITTAR, 2013, p. 212.
ANDREWS, 2011, p. 24.
31
HABERMAS, Jürgen. The theory of communicative action: reason and the rationalization of society.
Trad. Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1975, p. 24.
32
Ibid., p. 22.
33
ANDREWS, op. cit., p. 30. No mesmo sentido, ver: BITTAR, Eduardo C. B. Democracia, justiça e
emancipação social: reflexões filosóficas a partir do pensamento de Jürgen Habermas. São Paulo:
30
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Em síntese, todos os indivíduos que agem comunicativamente apresentam quatro
pretensões de validade: verdade, correção, intelegibilidade e veracidade34.
Para a consecução de tais pretensões de validade, necessita-se recorrer a quatro
pressupostos ideais, que são detalhados por Antonio Ianni Segatto:
(1) Todos os potenciais participantes do discurso devem dispor de igual chance
de proferir atos de fala, de tal modo que possam colocar questões e oferecer
respostas livremente.
(2) Todos devem possuir igual chance de fazer interpretações, afirmações,
sugestões, esclarecimentos e justificações e problematizar as pretensões de
validade das mesmas, de modo que nenhum preconceito permaneça imune a
críticas.
(3) São admitidos no discurso apenas os falantes que, enquanto agentes,
possuam igual chance de empregar atos de fala, ou seja, de expressar suas
posições, sentimentos e intenções.
(4) São admitidos no discurso apenas os falantes que, enquanto agentes,
possuam igual chance de empregar atos de fala regulativos, ou seja, de dar e
recusar ordens, permitir e proibir, prometer e negar promessas etc.35

Além de tais pressupostos ideais, deve-se ter em mente que cada participante do
debate supõe as seguintes condições de comunicação: a) a não interrupção do debate sem
motivação racional; b) a garantia da liberdade em relação à escolha dos temas bem como
à expressão sobre as informações disponíveis, além da igualdade e condições simétricas
de participação; c) exclusão de coerções interiores ou exteriores ao processo, que possam
influenciar no resultado (excetuando aquela do melhor argumento), a fim de que se
neutralizem os motivos que não sejam o da busca do consenso36.
A partir de tais compreensões, o autor elaborou o conceito de ação comunicativa,
que pode ser definido como “[...] o tipo de interação na qual todos os participantes

Quartier Latin, 2013, p. 206.
Em algumas passagens de sua obra, Habermas se refere apenas a três, pois o autor entende que a
intelegibilidade não é uma pretensão específica, mas pressuposto das demais (REESE-SCHÄFER,
Walter. Compreender Habermas. Trad. Vilmar Schneider. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 47). No
mesmo sentido, as reinvindicações de validade são as seguintes: “1. que a afirmação é verdadeira (ou
que a condição à qual a afirmação se refere existe objetivamente); 2. que a afirmação está correta no
que se refere ao contexto normativo [...]; 3. que o conteúdo daquilo que é dito expressa a verdadeira
intenção do falante” (ANDREWS, Christina W. Emancipação e legitimidade: uma introdução à obra
de Jürgen Habermas. São Paulo: UNIFESP, 2011, p. 38).
35
SEGATTO, Antonio Ianni. A tensão entre facticidade e validade. In: NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo.
(Org.). Direito e democracia: um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 47.
36
MELO, Rúrion. O uso público da razão: pluralismo e democracia em Jürgen Habermas. São Paulo:
Loyola, 2011, p. 99-100.
34
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harmonizam seus planos individuais de ação uns com os outros e assim buscam seus
propósitos elocucionais sem restrições”37. É direcionada para o entendimento mútuo38 (na
perspectiva sujeito-sujeito), e suas expressões linguísticas apresentam as reinvindicações
de validade mencionadas nos parágrafos anteriores.
Em oposição a tal tipo de ação, como uma outra espécie de ação social, encontrase a ação estratégica (teleológica), que se caracteriza pelo fato de as pessoas envolvidas
na ação buscarem a concretização do fim desejado (na perspectiva sujeito-objeto).
Também é ação racional, entretanto, a racionalidade está concentrada nos meios a serem
utilizados para obtenção do objetivo final39. “O outro ou é obstáculo ou é meio
instrumental para a realização de fins por parte de ego”40.
Na estratégica, apela-se para a persuasão, para influência de um ator sobre o
outro. Esta ação pode ser aberta (quando os objetivos não são escondidos) ou disfarçada
(a partir do engano inconsciente, como o uso de comunicações sistematicamente
distorcidas ideologicamente, ou da manipulação)41. Embora também faça uso da
linguagem, a abordagem se diferencia em relação à ação comunicativa. Na teleológica, a
linguagem é apenas um instrumento de transmissão de crenças e intenções voltadas para
o sucesso42. Na comunicativa, é condição para que haja o entendimento mútuo.

37

HABERMAS, 1975, p. 294. Ver também: HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo.
Trad. Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 79. O ato elocucional “[...]
corresponde à situação em que o falante tem a intenção de transmitir exatamente aquele conteúdo em
questão. Em outras palavras, o ato elocucional transmite o sentido do que é dito” (ANDREWS, Christina
W. Emancipação e legitimidade: uma introdução à obra de Jürgen Habermas. São Paulo: UNIFESP,
2011, p. 45).
38
HABERMAS, 2004, p. 118.
39
REPA, Luiz Sérgio. Direito e teoria da ação comunicativa. In: NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo.
(Org.). Direito e democracia: um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 57. Essa
diferenciação dos modelos de ação o diferencia de Weber, a quem o autor dirige críticas. A respeito das
críticas de Habermas a Weber, ler: ANDREWS, Christina W. Emancipação e legitimidade: uma
introdução à obra de Jürgen Habermas. São Paulo: UNIFESP, 2011, p. 39 e ss.; SOUZA, Jessé.
Patologias da modernidade: um diálogo entre Habermas e Weber. São Paulo: Anna Blume, 1997.
40
BITTAR, 2013, p. 194, grifo do autor.
41
O autor aborda, ainda, outros tipos de ação, além da estratégica e da comunicativa: a normativa, que se
refere a grupos que orientam suas ações a partir de valores comuns (a obediência às normas é esperada
por todos) e a dramatúrgica, que se reporta à autorrepresentação expressiva diante de um público. O
agir teleológico tem como pretensão de validade a verdade e faz referência ao mundo objetivo. O agir
normativo tem como pretensão a correção e refere-se ao mundo social. O agir dramatúrgico tem como
pretensão a autenticidade (veracidade) e faz referência ao mundo subjetivo. Por fim, o agir comunicativo
tem como pretensão o entendimento e faz referência reflexiva aos três mundos (objetivo, social,
subjetivo). Ver em: REESE-SCHÄFER, Walter. Compreender Habermas. Trad. Vilmar Schneider. 4.
ed. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 46.
42
APEL, Karl-Otto. O problema do emprego lingüístico francamente estratégico na perspectiva
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O que diferencia a ação comunicativa da ação estratégica é a necessidade,
presente naquela e inexistente nesta, de harmonização, do equilíbrio de ações, sejam elas
individuais ou coletivas, de modo que os participantes estejam em comum acordo em
relação às consequências para todos os atores envolvidos43.
Nesse diapasão, enquanto a racionalidade econômica e burocrática do sistema
age retirando a autonomia de pensar e a liberdade de agir dos indivíduos mediante o uso
da razão meramente instrumental e ações estratégicas (levando à colonização do mundo
da vida44 e ao domínio de todas as esferas da vida social)45, o agir comunicativo propõe
a abertura para o entendimento mútuo sem amarras e restrições. Trata-se de uma ética
universal que seria capaz de conduzir a humanidade para um caminho de paz. Segundo
Jessé Souza, um dos grandes méritos de Habermas seria justamente o fato de o autor “[...]
pensar uma alternativa para esta sociedade tecnificada e monetarizada que reprime e
reduz o espaço da consciência humana”46.
A implementação de sua teoria exige que o mundo da vida esteja ele mesmo
desprendido das relações de dominação e manipulação, que seja descolonizado das ações
estratégicas praticadas por indivíduos sem responsabilidade uns com os outros. O autor

transcendental-pragmática. In: APEL, Karl-Otto; OLIVEIRA, Manfredo Araújo de; MOREIRA, Luiz.
(Org.). Com Habermas, contra Habermas: direito, discurso e democracia. Trad. Claudio Molz. São
Paulo: Landy, 2004.
43
ANDREWS, op. cit., p. 48. Ver também: BITTAR, Eduardo C. B. Democracia, justiça e emancipação
social: reflexões filosóficas a partir do pensamento de Jürgen Habermas. São Paulo: Quartier Latin,
2013, p. 238.
44
“[...] o mundo da vida oferece o terreno sobre o qual se constituem as práticas de interação e comunicação
quotidianas. [...]. Toda comunicação está fundada, portanto, em práticas de interação que possuem como
ponto de apoio o mundo da vida.” (BITTAR, Eduardo C. B. Democracia, justiça e emancipação social:
reflexões filosóficas a partir do pensamento de Jürgen Habermas. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p.
231). “O mundo da vida forma o horizonte para situações de fala e constitui, ao mesmo tempo, a fonte
das interpretações.” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad.
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. I, p. 41). Para Habermas, o
mundo da vida pode ser caracterizado pelo seguinte: “1. Ele é dado incontestavelmente aos sujeitos
viventes, de modo que nem sequer possa ser problematizado, mas eventualmente possa desmoronar; 2.
Os seus pontos em comum estão adiante de qualquer dissenso possível [...]; 3. Situações mudam, as
fronteiras do mundo da vida são, porém, intransponíveis e formam um contexto por princípio
inesgotável.” (REESE-SCHÄFER, Walter. Compreender Habermas. Trad. Vilmar Schneider. 4. ed.
Petrópolis: Vozes, 2017, p. 55).
45
“A razão instrumental deixa seu papel civilizatório para realizar um papel barbarizador, exatamente
porque dominador e impeditivo da realização de ideais que retirem o homem da sua própria infância,
reduzindo-o a depositário dos atos de poder e servo dos imperativos do mercado” (BITTAR, Eduardo
C. B. Democracia, justiça e emancipação social: reflexões filosóficas a partir do pensamento de Jürgen
Habermas. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 201).
46
SOUZA, 1997, p. 16.
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pensa, assim, em um mundo da vida compartilhado, em que as condições para o
entendimento estejam baseadas em ideias relacionadas à liberdade, à igualdade e à
comunicação.
Pode-se afirmar que a teoria da ação comunicativa contém em si uma ética
universal de responsabilidade, na medida em que todos os atores são responsáveis pelos
pronunciamentos que são postos à prova. Muito embora a teoria não exponha sobre
valores substanciais47, ou seja, não fornece orientações sobre conteúdo, está centrada no
plano dos pressupostos do discurso e reclama um olhar destinado ao outro, o que acaba
gerando relevância e atuação normativa no âmbito da ética.
Nesse contexto, encontra-se a ética do discurso, um modelo de fundamentação
da moral desenvolvido por Habermas e Apel (embora com diferenças marcantes entre os
dois autores)48, que se baseia no entendimento mútuo fundado em discursos livres de
qualquer dominação. Tal ética delega a fundamentação das normas aos discursos dos
envolvidos, tornando-as passíveis de refutação ou de revisão e, a partir dela, diante da
corresponsabilidade e da liberdade que lhes são inerentes, pode-se chegar a uma situação
de emancipação ético-política, que pode ser definida como a “[...] realização da

47

Segundo Habermas, a ética do discurso “[...] não dá nenhuma orientação conteudística, mas sim, um
procedimento rico de pressupostos, que deve garantir a imparcialidade da formação do juízo. O discurso
prático é um processo, não para a produção de normas justificadas, mas para o exame da validade de
normas consideradas hipoteticamente. É só com esse proceduralismo que a ética do discurso se distingue
de outras éticas cognitivistas, universalistas e formalistas, tais como a teoria da justiça e de Rawls.”
(HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido A. de Almeida. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 148). A respeito das divergências entre Rawls e Habermas, sugerese a leitura de: WERLE, Denílson Luís. Democracia deliberativa e os limites da razão pública. In:
COELHO, Vera Schattan P.; NOBRE, Marcos. (Org.). Participação e deliberação: teoria democrática
e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Ed. 34, 2004.
48
Os autores apresentaram a mesma linha de pensamento inicial (ambos trabalharam na perspectiva da
virada linguística, defendem a ideia de um universalismo e da importância do discurso e de suas
pretensões de validade – intelegibilidade, veracidade, correção e verdade), entretanto, os
desdobramentos seguiram caminhos diversos – o segundo num âmbito mais abstrato. A cisão acontece,
sobretudo, no momento referente à “fundamentação da dimensão normativa da linguagem a partir do
ponto em que se fundamentam e explicitam os diferentes discursos normativos: da moral, do direito, da
democracia” (OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Moral, Direito e democracia: o debate Apel versus
Habermas no contexto de uma concepção procedimental da filosofia prática. In: APEL, Karl-Otto;
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de; MOREIRA, Luiz. (Org.). Com Habermas, contra Habermas: direito,
discurso e democracia. São Paulo: Landy, 2004, p. 149). A principal diferença reside na rejeição de
Habermas a uma fundamentação última, válida a priori, “das pretensões filosóficas de validade das
sentenças pragmático-universais sobre os pressupostos necessários do discurso argumentativo”, o que
é defendido por Apel. Sobre o tema, ler também: CAMPOS, Juliana C. Diniz. O povo é inconstitucional:
poder constituinte e democracia deliberativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 116 e ss. Sobre os
ensinamentos de Apel, recomenda-se a leitura de: APEL, Karl-Otto. Estudos de moral moderna. Trad.
Benno Dischinger. Petrópolis: Vozes, 1994.
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comunidade ideal de comunicação, de uma deliberação livre de expressão, dentro da
comunidade real de comunicação”49.
Walter Reese-Schäfer, ao interpretar Habermas, afirma que a ética do discurso
visa a conferir à ética um fundamento racional mediante a ideia de que
[...] a reflexão sobre os pressupostos da comunicação interpessoal permite
identificar os princípios morais irrenunciáveis [...]: o reconhecimento do outro,
a não coação, a disposição para solução dos problemas e a fundamentação de
normas através do discurso livre e igual.50

Sobre a temática, importa mencionar o que Habermas define como princípio do
discurso (princípio D): serão válidas todas as normas de ação (sejam elas morais ou
jurídicas) às quais os concernidos poderiam dar assentimento como integrantes de
discursos racionais51. Assim, tal procedimento de aceitabilidade racional seria um ponto
em comum entre a moral e o direito. Nas palavras de Manfredo Oliveira:
[...] na realidade, a moral não fornece a fundamentação normativa do direito,
mas ambos, moral e direito, fundamentam-se no princípio moralmente neutro
do discurso. Em uma palavra, o princípio neutro do discurso é o fundamento
normativo de toda a filosofia prática.52

Seguindo adiante, destaca-se que o autor nomeia de pragmática universal o
programa de estudos que objetiva reconstruir a base de validade universal do discurso53
(constituindo a chamada “situação ideal de fala”, abordada no tópico anterior), afirmando
que não é possível fundamentar a validade das normas exclusivamente com base em
critérios formais universais. Torna-se necessário que haja também avaliação empírica

49

APEL, op. cit., 1994, p. 190.
REESE-SCHÄFER, 2017, p. 64. A respeito do tema, ler também: CAMPOS, Juliana C. Diniz. O povo é
inconstitucional: poder constituinte e democracia deliberativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p.
108 e ss.
51
HABERMAS, 1997, v. I, p. 142. Ver também: KEINERT, Maurício Cardoso; HULSHOF, Monique;
MELO, Rúrion Soares. Diferenciação e complementaridade entre direito e moral. In: NOBRE, Marcos;
TERRA, Ricardo. (Org.). Direito e democracia: um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros,
2008, p. 86; MELO, Rúrion. O uso público da razão: pluralismo e democracia em Jürgen Habermas.
São Paulo: Loyola, 2011, p. 109.
52
OLIVEIRA, 2004, p. 157. Sobre a neutralidade do princípio do discurso, ver também: MELO, Rúrion.
O uso público da razão: pluralismo e democracia em Jürgen Habermas. São Paulo: Loyola, 2011, p.
92.
53
HABERMAS, Jürgen. O que é pragmática universal? (1976). In: HABERMAS, Jürgen. Racionalidade
e comunicação. Trad. Paulo Rodrigues. Lisboa: Edições 70, 2002, p. 15.
50
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para que seja considerada efetivamente válida perante todos os envolvidos54 (já que,
conforme exposto no tópico anterior, apenas haverá racionalidade diante de um
procedimento por meio do qual o conhecimento foi testado). De acordo com sua ética do
discurso, portanto, uma norma somente se pretenderá válida quando todos os envolvidos
por ela chegarem a um acordo em relação a essa validade.
Será a partir da interação entre os indivíduos, coordenada pelos pressupostos do
discurso, que poderá ocorrer o consenso e que haverá a validação das normas. Para
Eduardo Bittar, “[...] o projeto habermasiano aposta no respeito aos pressupostos
comunicativos como método pelo qual se elimina a violência como forma de afirmação
das relações interativas; trata-se da afirmação de um caminho que fala a linguagem da
racionalidade”55.
Seguindo o raciocínio do autor, no âmbito da teoria do discurso, importa
mencionar o chamado princípio da universalização (princípio U). A partir de tal,
“[...] toda norma válida tem que preencher a condição de que as consequências e efeitos
colaterais que previsivelmente resultem de sua observância universal, para a satisfação
dos interesses de todo indivíduo, possam ser aceitas sem coação por todos os
concernidos”56. Assim, constituem o referido princípio os seguintes elementos: a)
ausência de coação; b) previsibilidade das consequências por todos e c) aceitação.
A respeito da situação ideal de fala no âmbito da teoria habermasiana, cabe fazer
a ressalva: a sua função não é exatamente tornar-se real, pois sabe-se das dificuldades
práticas para ser verificada. A pragmática universal aponta as condições ideais de
interação, entretanto, esta se dá dentro dos limites determinados pelo mundo da vida dos
indivíduos envolvidos.

54

É justamente a desconfiança de Habermas em relação ao abstracionismo que o distancia de Apel
(BITTAR, Eduardo C. B. Democracia, justiça e emancipação social: reflexões filosóficas a partir do
pensamento de Jürgen Habermas. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 205).
55
Em Habermas, liberdade, igualdade e comunicação estão profundamente relacionadas (BITTAR,
Eduardo C. B. Democracia, justiça e emancipação social: reflexões filosóficas a partir do pensamento
de Jürgen Habermas. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 211-212).
56
HABERMAS, 1989, p. 217. Defender a universalização não se trata de um menosprezo ao local, ao
particular. “Trata-se da valorização do que é comum (humano), por isso ultrapassa a dimensão do local
ou do particular (moral, gênero, condição socioeconômica).” (BITTAR, Eduardo C. B. Democracia,
justiça e emancipação social: reflexões filosóficas a partir do pensamento de Jürgen Habermas. São
Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 225).
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O potencial transformador da teoria consiste, assim, em identificar os erros, as
falhas estruturais das instituições existentes de modo que estas possam se desenvolver do
modo mais aproximado possível em relação à situação ideal. Portanto, o agir
comunicativo e a pragmática universal permitem a reflexão sobre os pontos de melhoria
da qualidade dos discursos entre os indivíduos e entre os órgãos institucionais, de modo
que se busque o entendimento dialógico e a legitimação das normas de forma livre e
plural.
3 A questão da legitimidade e a participação popular na formação da vontade
política
Se a racionalidade apenas pode ser alcançada por um processo de validação, de
reinvindicação de validade, conforme apontado anteriormente, o mesmo acontece em
relação às normas jurídicas, por exemplo. A forma de garantir a sua validade num plano
racional, portanto, a sua legitimidade, se dá mediante a definição de condições ideais de
diálogo entre os atores, com o intuito de que prevaleçam as melhores razões no embate.
Portanto, a legitimidade das ações, tanto dos indivíduos como do Estado, apenas podem
ser alcançadas por meio da ação comunicativa.
É possível dizer, nesse diapasão, que a teoria da ação comunicativa possui forte
relação com o conceito habermasiano de legitimidade. No mundo social, “[...] a ação
comunicativa é o meio e a legitimidade é o fim do processo de entendimento mútuo, uma
vez que se refere à validação de normas de interação”57. Se a legitimidade é
costumeiramente conceituada como “[...] um atributo do Estado, que consiste na
presença, em uma parcela significativa da população, de um grau de consenso capaz de
assegurar a obediência sem necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em casos
esporádicos”58, para Habermas o conceito é ainda mais abrangente: designa a “situação
de validade normativa”, que tanto pode se referir a ações estatais como a qualquer outro
contexto social.

57
58

ANDREWS, 2011, p. 51.
LEVI, Lúcio. Legitimidade. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco.
Dicionário de política. Trad. Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro
Pinto Cacais e Renzo Dini. 11. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, v. 1, p. 675.

74 | RBPJ – Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas, Avaré, v.2, n.3, set./dez. 2021

As contribuições da teoria da democracia deliberativa
para a jurisdição constitucional

No âmbito do direito, “[...] somente podem pretender validade legítima as leis
jurídicas capazes de encontrar seu assentimento de todos os parceiros do direito, num
processo jurídico de normatização discursiva”59. Esta afirmação define o chamado
princípio de democracia, que seria uma especificação do princípio D (exposto no tópico
anterior) para as normas de ação que advém do direito e que podem ser auxiliadas com
argumentos ético-políticos, por exemplo (ou seja, para além dos morais).60
Admitindo que nas sociedades modernas existe uma pluralidade de formas de
vida e de pensar e que a legitimação de suas normas institucionais não se sustenta mais
apenas a partir da tradição ou de uma única concepção de moral, o autor chega à conclusão
de que a legitimidade das normas se verifica mediante procedimentos democráticos
consentidos por todos. No mesmo sentido, explica Luiz Moreira: “[...] como a
normatividade do Direito emana da pretensão de aceitabilidade racional, ela é circunscrita
à democracia61”62.
Sem a legitimidade, o direito faz emergir a violência, o autoritarismo ou, ainda,
um plano de dominação que o reduz para o mero cumprimento de normas, diante do
simples cálculo sobre as consequências que poderão ser acarretadas pelo descumprimento
delas63. Entretanto, ilegítimo, apenas nos termos de uma dominação arbitrária, o direito
não se sustenta. Haverá sempre em seu âmago uma inequívoca pretensão de legitimidade.
É nesse contexto que surge, para o autor, a tensão entre facticidade e validade no
âmbito das normas jurídicas, isto é, internamente ao sistema de direitos haverá uma tensão
entre “[...] a facticidade da coerção inerente às regras jurídicas e a pretensão de
legitimidade ostentada pelas mesmas”64.
Se é possível aferir que as normas são impostas e, por vezes, demandam coerção,
também se afirma que elas devem ser aceitas como válidas. Essa aceitação ou legitimação

59

HABERMAS, 1997, v. I, p. 145.
KEINERT; HULSHOF; MELO, 2008, p. 87.
61
A temática relativa à democracia será aprofundada nos tópicos seguintes.
62
MOREIRA, Luiz. Direito, procedimento e racionalidade. In: APEL, Karl-Otto; OLIVEIRA, Manfredo
Araújo de; MOREIRA, Luiz. (Org.). Com Habermas, contra Habermas: direito, discurso e democracia.
São Paulo: Landy, 2004, p. 188.
63
BÔAS FILHO, Orlando Villas. Legalidade e legitimidade no pensamento de Jürgen Habermas. In:
NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo. (Org.). Direito e democracia: um guia de leitura de Habermas. São
Paulo: Malheiros, 2008, p. 151.
64
BÔAS FILHO, 2008, p. 152.
60

FACULDADE EDUVALE | 75

Tainah Simões Sales

advém de um processo de elaboração e implementação racional, democrático, cujas bases
residem no discurso. A legitimidade do direito apoia-se, assim, num arranjo
comunicativo, “[...] enquanto participantes de discursos racionais, os parceiros do direito
devem poder examinar se uma norma controvertida encontra ou poderia encontrar o
assentimento de todos os possíveis atingidos”65, afinal, conforme já analisado, os
discursos constituem o campo onde pode ser formada uma vontade racional.
Nesse diapasão, no âmbito interno ao direito, a tensão reside entre a facticidade
da coerção e a aceitação da norma como válida (produção de forma legítima)66. Diante da
positividade (facticidade), garante-se a legalidade do comportamento em geral, no sentido
de gerar a obrigatoriedade da obediência (muitas vezes recorrendo-se ao uso da força ou
das sanções). Do outro lado, está a legitimidade, que torna possível a obediência a uma
regra por respeito a ela, diante do fato de ser aceita uma vez que fora criada a partir do
entendimento entre seus destinatários67.
Sobre o tema, importa esclarecer: o autor formula a tensão entre facticidade e
validade em duas dimensões, interna e externa68. Quanto à primeira, reside ao exposto no
parágrafo anterior: a questão da coerção x legitimidade. O autor percebeu que havia
diferença, no que tange à validade, entre regimes jurídicos democráticos e totalitários:
falta a estes o elemento da aceitação, da legitimidade, por isso não é possível confundi-la
como positividade. Existem regimes jurídicos impostos, factuais, mas isso não os torna
legítimos.
Portanto, para Habermas, as normas que regulam a sociedade não apresentam
legitimidade pelo simples fato de terem sido instituídas, de terem sido impostas ou sobre
elas existir coerção. É mais que isso: a legitimidade advém do processo de aceitação e
reconhecimento por todos os cidadãos que fazem parte do Estado. A positividade (ou
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HABERMAS, op. cit., p. 138.
“A legitimidade de regras se mede pela resgatabilidade discursiva de sua pretensão de validade
normativa;
e o que conta, em última instância, é o fato de elas terem surgido num processo legislativo racional.”
(HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. I, p. 50).
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Ibid., p. 52.
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Ibid., p. 61. Ver também: HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad.
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. 2, p. 10 e ss.; BAYNES, Kenneth.
Democracy and the Rechtsstaat: Habermas’s Faktizität und Geltung. In: WHITE, Stephen K. (Org.).
The Cambridge Companion to Habermas. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995, p. 205.
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facticidade) não se confunde com a legitimidade69, pois, para que esta se configure, há
necessidade de se passar por um processo de avaliação a ser realizado pelos envolvidos
na decisão a ser tomada.
Do ponto de vista de sua teoria discursiva, os membros de uma determinada
comunidade são, ao mesmo tempo, autores e destinatários do sistema jurídico e a
legitimidade baseia-se “[...] na força normativa de demandas engendradas pelo
entendimento comunicativo de agentes que interagem num ‘mundo da vida’ racionalizado
no qual se formem esferas públicas não contaminadas pelos imperativos sistêmicos do
poder político e da economia”70.
Quanto à tensão externa, esta diz respeito à tensão entre o poder político e a
autonomia dos cidadãos. “Engloba a facticidade dos processos políticos, cujas
formulações históricas concretas buscam dar respostas palpáveis a problemas específicos,
e a pretensão de aceitabilidade racional, inerente à normatividade do Estado Democrático
de Direito”71.
Levando em consideração que a legitimidade apenas será alcançada por meio do
discurso, o sistema político deve garantir, por meio dos processos eleitoral, judicial e
legislativo adequados, as condições de participação (facticidade). Mas não só: além das
regras procedimentais, é essencial que os cidadãos assumam uma atitude performativa no
sentido do entendimento mútuo (validade).
O aperfeiçoamento do direito concretiza-se a partir do exercício do poder
legiferante do povo (por meio de seus representantes). Tal poder se revela mediante a
observação de regras procedimentais e pela participação popular. Vê-se, entretanto, que
o mero estabelecimento das regras processuais não é suficiente (embora seja necessário)
para garantir a institucionalização da vontade democrática dos cidadãos. É
imprescindível, nesse contexto, que haja uma real articulação entre os sujeitos envolvidos,
numa “[...] perspectiva universal de reciprocidade de direitos e deveres”72, no sentido de
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HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and
democracy. Trad. William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
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MOREIRA, 2004, p. 195.
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MOREIRA, loc. cit.
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MOREIRA, 2004, p. 196.
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buscarem o entendimento mútuo e a aceitabilidade racional das normas que estão em
pauta.
4 A democracia deliberativa e a necessidade de ampliação do diálogo social
Há duas teorias principais sobre a democracia: o liberalismo – como teoria
política democrática e não como liberalismo econômico – e o republicanismo. Para
superar as deficiências de ambos, Habermas propõe uma outra teoria: a da democracia
deliberativa73. Antes, contudo, de explicar a concepção habermasiana, abordar-se-ão as
duas teorias mencionadas, para entender as críticas do autor e a construção lógica de sua
ideia.
A política liberal relaciona-se à concorrência quanto à alternância do poder (a
democracia liberal é representativa). Há o destaque para a autonomia das pessoas, no
sentido de que o elemento fundamental está em cada um. No liberalismo, os direitos
humanos estão em primeiro lugar (precedem a autonomia pública e a autodeterminação
democrática), cada homem tem propriedade em sua própria pessoa. A ideia de bem
comum está atrelada, então, à satisfação dos planos pessoais e o Estado é visto como o
guardião de uma sociedade formada por pessoas que possuem expectativas e autonomia
privadas74.
Quanto aos aspectos negativos do liberalismo, verifica-se que este acaba dando
um papel fundamental ao Estado (centralismo político), prejudicando a comunicação
entre a sociedade e a força do povo ativo. A função do cidadão acaba se restringindo,
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HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Cadernos da Escola do Legislativo, Belo
Horizonte,
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2,
n.
3,
p.
107-121,
jan./jun.
1995.
Disponível
em:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/
889. Acesso em: 15 jan. 2019. O modelo da política deliberativa “[...] responde a um propósito não
disfarçado de estender o uso público da palavra e, como resultado, de razões práticas para as questões
que correspondem à boa ordem da sociedade” (HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios
de teoría política. Trad. Juan Carlos Velasco Arroyo e Gerard Vilar Roca. Barcelona: Paidós, 1999, p.
15, tradução nossa. Citação original: “[...] responde a un propósito no disimulado de extender el uso
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BAYNES, 1995, p. 215.

78 | RBPJ – Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas, Avaré, v.2, n.3, set./dez. 2021

As contribuições da teoria da democracia deliberativa
para a jurisdição constitucional

praticamente, apenas ao de votar75, sendo as decisões políticas meros resultados de
acordos entre interesses privados de uma população despolitizada76.
No republicanismo, a soberania está no povo e não há a ideia da autonomia de
cada um, prevalece a autonomia pública. O destaque é a coletividade. A autonomia
pública acontece num processo deliberativo, comunicativo. Os direitos individuais restam
em segundo plano. O status de cidadão não se determina pelas liberdades negativas ou
pelo direito de possuir autonomia privada, mas pelos direitos de participação e
comunicação, ou seja, pelas liberdades positivas77. O processo político resulta do poder
“[...] produzido comunicativamente na prática de autodeterminação de cidadãos e se
legitima pelo fato de proteger essa prática através da liberdade pública”78.
Outra diferença entre ambos reside na função da formação democrática da
vontade: enquanto no liberalismo seria apenas a legitimação do exercício do poder
político, no republicanismo seria a constituição de uma sociedade como corpo político,
mantendo viva, a cada processo eleitoral, a lembrança de tal ato fundador (trata-se,
portanto, de uma função muito mais relevante). Já para a democracia deliberativa, tal
papel seria o de funcionar como uma comporta para a racionalização discursiva dos atos
de um governo submetido ao sistema jurídico. Tal racionalização significaria, assim, mais
que a simples legitimação (presente no primeiro modelo) e menos que a própria
constituição do poder (ideia prevista no segundo)79.
O erro da interpretação republicana, segundo Habermas80, seria considerar a
sociedade como um único corpo capaz de agir em nome de todos. Além disso, parece
fundir Estado e sociedade81, reconhecendo esta última apenas do ponto de vista político,
sem considerar a sociedade civil82. Nesse diapasão, a teoria do autor compreende o
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Isso não quer dizer que o autor discorda de todas as contribuições do liberalismo. Habermas é a favor dos
direitos humanos e das garantias conquistadas pelos liberais quanto aos direitos individuais.
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REESE-SCHÄFER, 2017, p. 93.
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HABERMAS, 1999, p. 233.
78
Id., 1997, v. I, p. 335.
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Ibid., v. II, p. 23.
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ANDREWS, 2011, p. 122.
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HABERMAS, 1999, op. cit., p. 232.
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A sociedade civil é conceituada, pelo autor, como aquela composta de “[...] movimentos, organizações
e associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas,
condensam-nos e os trasmitem, a seguir, para a esfera pública política. [...]. O seu núcleo institucional
é formado por associações e organizações livres, não estatais e não econômicas, as quais ancoram as
estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais do mundo da vida.”
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sistema político como mais um sistema, ao lado de tantos outros. Não é, portanto, ao
contrário do republicanismo, o central, o mais importante – ao ponto de considerar a fusão
entre sociedade e Estado. Quanto a Rousseau, principal expoente do republicanismo, este
“[...] teria transposto a doutrina absolutista da soberania do Estado para a soberania do
povo e, com isso, criado um modelo potencialmente totalitário”83.
O autor também critica o fato de o republicanismo não atribuir função central à
Constituição e aos princípios constitucionais. Há o reconhecimento, no modelo
habermasiano, da Constituição como estatuto determinante de todo o funcionamento do
poder, das regras do processo legiferante democrático, do pleito eleitoral e de todos os
procedimentos institucionais de deliberação.
A Lei Maior possui intrínseca relação com o que o autor denomina de princípio
da democracia, uma vez que o exercício do regime democrático depende de estatutos
(como constituições) que contam com o consentimento dos cidadãos (para a sua
legitimação) para estabelecer todas as regras do funcionamento institucional, do processo
legislativo e dos canais de participação.
Tal princípio visa à adstrição de um procedimento de normatização legítima
do direito, ou seja, destina-se à definição de um “[...] processo jurídico de normatização
discursiva, no sentido de que somente podem pretender validade legítima às normas
jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos”84. Segundo Habermas, o
princípio
“[...] explica, noutros termos, o sentido performativo85 da prática de autodeterminação de
membros do direito que se reconhecem mutuamente como membros iguais e livres de
uma associação estabelecida livremente”86 e resulta da interligação entre o princípio do
discurso e o direito87.

83
84
85

86
87

(HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. II, p. 99).
REESE-SCHÄFER, 2017, p. 96.
HABERMAS, 1997, v. I, p. 145.
O “sentido performativo” corresponde ao processo de formação política da vontade com base no
discurso (MELO, Rúrion. O uso público da razão: pluralismo e democracia em Jürgen Habermas. São
Paulo: Loyola, 2011, p. 103).
HABERMAS, op. cit., p. 145.
“O princípio do discurso e a forma jurídica de relações interativas não são suficientes, por si mesmos,
para a fundamentação de qualquer tipo de direito. O princípio do discurso só pode assumir a figura de
um princípio da democracia se estiver interligado com o medium do direito, formando um sistema de
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O princípio da democracia difere-se do chamado princípio moral. “Enquanto o
princípio da moral se estende a todas as normas de ação justificáveis com o auxílio de
argumentos morais, o princípio da democracia é talhado na medida das normas do
direito”88. Em outras palavras, enquanto este se relaciona com o direito, e que pode ser
justificado com base em vários argumentos diversos da moral (pragmáticos, éticopolíticos)

–

uma

vez

que se tem ciência de que a sociedade é complexa e os interesses e crenças são os
mais variados –, o princípio da moral “[...] resulta da especificação do princípio geral
do discurso para normas de ação que só podem ser justificadas sob o ponto de vista
da consideração simétrica dos interesses” (da moral, portanto). Funciona apenas como
“[...] regra de argumentação para a decisão racional de questões morais”. Já o princípio
da democracia “[...] pressupõe preliminarmente a possibilidade da decisão racional de
questões práticas, mais precisamente, a possibilidade de todas as fundamentações, a
serem realizadas em discursos [...], das quais depende a legitimidade das leis”89.
A partir do pressuposto de que é possível uma formação racional da opinião
política, o princípio da democracia busca apenas definir como esta será institucionalizada
(mediante um sistema de direitos que garanta participação simétrica dos envolvidos no
embate discursivo), ou seja, não se preocupa com o resultado da opinião em si, com o
resultado do debate em si.
Por isso, afirma-se que o seu modelo de democracia é procedimental: “[...] são
os procedimentos para as deliberações políticas e não as deliberações propriamente ditas
que demandam legitimidade discursiva”90. Em outras palavras, o ponto central da
proposta

não

é a análise do resultado da deliberação, mas a realização procedimental. Esta é decisiva
para se aferir se a formação de vontade foi autoritária ou democrática91. Para o autor,
“[...] os procedimentos e pressupostos comunicativos da formação democrática da

88
89
90
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direitos que coloca a autonomia pública numa relação de pressuposição recíproca.” (HABERMAS,
Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. I, p. 165).
Ibid., p. 146.
HABERMAS, 1997, v. I, p. 145, grifo do autor.
ANDREWS, 2011, p. 121.
REESE-SCHÄFER, 2017, p. 92.
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opinião e da vontade funcionam como as mais importantes eclusas para a racionalização
discursiva das decisões de um governo e de uma administração sujeitos ao direito e à
lei”92.
Daí a importância da Constituição, que estabelecerá os procedimentos, a
institucionalização das formas comunicativas de formação de opinião e da vontade
pública93. Deve-se ressaltar, nesse contexto, que o autor reconhece que o Estado
constitucional é uma estrutura inacabada, que está em constante transformação e, por isso,
deve prever um sistema de renovação e revisão (como as emendas) para que, diante das
mudanças de contexto, os cidadãos superem, efetivamente, a tensão entre facticidade e
validade social94.
Desse modo, para ele, as teorias liberais e republicanas são insuficientes95. Kant
e Rousseau já tentaram fazer o elo entre as duas, porém a proposta do autor é ainda mais
ousada: ele apresenta a democracia deliberativa e tenta sintetizar a tendência do
comunitarismo de Rousseau e a postura liberal de Kant.
O autor propõe uma legitimação do Estado Democrático de modo que tanto os
direitos humanos (tendência do liberalismo) quanto a soberania popular (tendência do
republicanismo) exerçam funções complementares, embora distintas96. Em sua proposta,
“[...] o individual e o coletivo se unem num processo complexo de envolvimentos
comunicativos que estão em funcionamento na dinâmica quotidiana da ação e da
comunicação”97. Nesse contexto, os direitos humanos, por meio do exercício da liberdade
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HABERMAS, 1999, p. 244, tradução nossa. Citação original: “[...] los procedimentos y presupuestos
comunicativos de la formación democrática de la opinión y de la voluntad funcionan como las mas
importantes esclusas para la racionalización discursiva de las decisiones de un gobierno y de uma
administración sujetos al derecho y a la ley. No mesmo sentido, “[...] o procedimento democrático não
pode mais extrair sua força legitimadora do acordo prévio de uma comunidade ética pressuposta, e sim
de si mesmo” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. I, p. 354).
HABERMAS, 1999, op. cit., p. 95.
HABERMAS, 1998, p. 384.
OLIVEIRA, 2004, p. 171.
Segundo Habermas, entre os dois autores existe uma não confessada relação de concorrência entre os
direitos humanos (Kant) e o princípio da soberania do povo (Rousseau) (HABERMAS, Jürgen. Direito
e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997, v. I, p. 128). Ver também: HABERMAS, Jürgen. L’intégration républicaine: essais
de théorie politique. Trad. Rainer Rochlitz. Paris: Fayard, 2014, p. 390-393.
BITTAR, 2013, p. 275. Ver também: HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría
política. Trad. Juan Carlos Velasco Arroyo e Gerard Vilar Roca. Barcelona: Paidós, 1999, p. 239-240.

82 | RBPJ – Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas, Avaré, v.2, n.3, set./dez. 2021

As contribuições da teoria da democracia deliberativa
para a jurisdição constitucional

de expressão, por exemplo, devem ser vistos como aqueles que possibilitam o exercício
da soberania popular e não constituem uma restrição externa a essa prática98.
O modelo habermasiano possui características mais fortes que as encontradas no
modelo liberal no que tange à participação popular no processo democrático, porém mais
fracas que as estabelecidas pelo republicanismo99. As fronteiras entre Estado e sociedade,
presentes no primeiro e inexistentes no segundo, são preservadas, embora o modelo
habermasiano mantenha o princípio republicano quanto à formação de opinião na esfera
pública.
Segundo Conrado Mendes100, a deliberação envolve o respeito e a prática
inclusiva de um raciocínio conjunto em prol de soluções para as demandas postas, na
busca – mas não necessariamente no alcance – do consenso. Isso significa a abertura para
o diálogo e para a transformação das preferências iniciais de cada um em opiniões bem
articuladas, mediante a utilização da argumentação racional. A respeito do caráter
deliberativo, Habermas faz uso dos seguintes postulados criados por Joshua Cohen:
a) as deliberações realizam-se de forma argumentativa [...]; b) são inclusivas e
públicas [...]; c) são livres de coerções externas [...]; d) são livres de coerções
internas que poderiam colocar em risco a situação de igualdade dos
participantes [...]; e) visam a um acordo motivado racionalmente e podem, em
princípio, ser desenvolvidas sem restrições ou retomadas a qualquer momento
[...]; f) abrangem todas as matérias passíveis de regulação [...]; g) incluem
também as interpretações de necessidades e a transformação de preferências e
enfoques pré-políticos. E a força consensual dos argumentos não se apoia
somente num acordo sobre valores, formado previamente em tradições e
formas de vida comuns.101

Além de tais postulados, Habermas acrescenta a relação existente entre as
deliberações e os processos informais de formação de opinião na esfera pública. Nesse
diapasão, o conceito deliberativo de democracia contém em si a imagem de uma
sociedade descentralizada que, na esfera pública, pode identificar e deliberar sobre os
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problemas da sociedade, antes de conduzir as demandas ao Estado por meio de
procedimentos regulados juridicamente102.
Tal esfera, que possui um papel central em sua proposta, pode ser conceituada
como o espaço de comunicação entre a sociedade civil e o Estado, sendo caracterizada
pelo “acesso livre, universal, desimpedido do público”103. Não se configura como
instituição ou organização, mas como um espaço não formal onde, mediante o agir
comunicativo, os indivíduos possam discutir os temas que lhes são caros, de modo a
formar opiniões públicas que deverão ser canalizadas aos órgãos formais de poder,
mediante as vias institucionais reguladas pelo Direito.104
Trata-se de um ambiente leigo, não especializado, um “campo aberto” onde as
demandas sociais e as políticas públicas podem ser pensadas e debatidas por aqueles que
serão os destinatários dos serviços. “Sua abertura consiste precisamente em seu emprego
da linguagem natural e na intelegibilidade geral de seus debates”105, considerando um
público de leigos que tenha iguais direitos de argumentação106. Nas palavras de Christina
Andrews, trata-se de uma “[...] rede de informações e pontos de vista em comunicação;
[...] os fluxos de comunicação são, nesse processo, filtrados e sintetizados de tal maneira
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“O que é importante para essa noção de deliberação, entretanto, é menos que todos participem - ou
mesmo que o voto seja tornado público - do que a presunção garantida de que a opinião pública seja
formada com base em informações adequadas e motivos relevantes e aqueles cujos interesses estão
envolvidos têm uma oportunidade igual e efetiva de fazer seus próprios interesses (e as razões deles)
conhecidos.” (BAYNES, Kenneth. Democracy and the Rechtsstaat: Habermas’s Faktizität und Geltung.
In: WHITE, Stephen K. (Org.). The Cambridge Companion to Habermas. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1995, p. 216, tradução nossa.).
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estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Trad. Flávio
R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
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Democracy and the Rechtsstaat: Habermas’s Faktizität und Geltung. In: WHITE, Stephen K. (Org.).
The Cambridge Companion to Habermas. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995, p. 217).
No entender de Paulo Bonavides, a esfera pública contempla “[...] as virtualidades do processo
democrático mais aberto, intenso e profundo a que se possa aspirar, enraizado na consciência e na ação
dos que, com a expansão da imaginação criativa, introduziram instrumentos novos com que elidir a
supremacia da intermediação clássica – a da chamada representação política – cuja crise é manifesta e
cuja decadência é irremediável” (BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia
participativa. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 278).
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REESE-SCHÄFER, 2017, p. 101.
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its critics. New Haven: Yale University Press, 1989, p. 252).
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a formar conjuntos de opiniões públicas sobre temáticas específicas”107. Tais fluxos serão,
então, conduzidos aos canais formais de poder (parlamento, tribunais ou órgãos
administrativos).108
Assim, a legitimidade das decisões políticas não depende exclusivamente das
instituições109.

No

modelo

habermasiano,

as

deliberações

se

realizam

argumentativamente e a esfera pública é o espaço onde se torna possível identificar os
problemas e as demandas sociais, bem como integrar diversos grupos. Uma vez filtradas
as questões e formadas as opiniões públicas, estas poderão ser veiculadas ao parlamento
e aos demais canais formais de poder. Em síntese, a esfera pública seria a interseção entre
a teoria da ação comunicativa e o modelo de democracia deliberativa110.
Considerando que apenas haverá legitimação do poder mediante o entendimento
mútuo, o modelo habermasiano de democracia seria, assim, um “[...] processo dinâmico
no qual a necessidade de institucionalização de processos decisórios por meio do sistema
político e a ação comunicativa na esfera pública buscam um ponto de equilíbrio”111. Tal
ponto de equilíbrio confere ao Direito alta importância normativa: se a administração é
guiada pelo poder e o lado comunicativo corresponde à vontade comum formada na esfera
pública, cabe ao Direito ser o medium, ou seja, o meio através do qual o poder
comunicativo pode se transformar em Poder administrativo112.
Explica-se. Para o autor, no Estado Democrático de Direito, o Poder político
diferencia-se em Poder comunicativo e administrativo. O primeiro apenas se forma no
âmbito da esfera pública113, a partir do exercício da liberdade comunicativa, que pode ser
conceituada como a “[...] possibilidade – pressuposta no agir que se orienta pelo
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ANDREWS, 2011, p. 132.
Sobre o assunto, explica Habermas que “a liberdade comunicativa dos cidadãos pode, como vimos,
assumir, na prática da autodeterminação organizada, uma forma mediada através de instituições e
processos jurídicos” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad.
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. I, p. 54).
109
ANDREWS, op. cit., p. 135.
110
ANDREWS, op. cit., p. 144. Ver também: HABERMAS, Jürgen. Questions et contre-questions.
Critique: revue générale des publications français et étrangères, Paris, v. 44, n. 476, juin/juil., 1988. p.
480.
111
ANDREWS, 2011, p. 137.
112
REESE-SCHÄFER, 2017, p. 104. Ver também: FORST, Rainer. Jürgen Habermas: facticidade e
validade. In: FRANKENBERG, Günter; MOREIRA, Luiz. (Org.). Jürgen Habermas, 80 anos: direito
e democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
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HABERMAS, 1997, v. I, p. 187.
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entendimento – de tomar posição frente aos proferimentos de um oponente e às pretensões
de validade aí levantadas, que dependem de um reconhecimento intersubjetivo”114.
Quanto ao segundo, este não deve reproduzir-se a si mesmo e, sim, ser criado a partir de
uma modificação do poder comunicativo mediado pelo sistema jurídico. O poder
administrativo diz respeito às instituições, à função do Estado.
O autor reconhece que, na realidade, existe grande dificuldade no caminho entre
a esfera pública e o Estado (para que haja essa retroligação entre os poderes
administrativo e comunicativo), por isso ressalta e defende a necessidade do estímulo de
canais institucionais que aproximem os administrados da administração, como fóruns
para debates, audiências públicas e outras redes de integração115.
Nesse diapasão, não apenas a liberdade deve ser garantida na esfera pública
como também deve haver a “democratização da administração” para que se possa garantir
a legitimidade das mudanças políticas e a emancipação. O diálogo não deve ser visto
como “[...] a panaceia capaz de resolver todos os problemas inerentes ao funcionamento
da vida ético-política ou ao processo de representatividade na formação da vontade
normativa, mas representa uma alternativa para os impasses da crise de representação
contemporânea”116. De acordo com Eduardo Bittar:
o potencial transformador e emancipatório do discurso tem maior capacidade
de produzir resultados na medida em que se torna um elemento fundamental
da composição e da articulação da vida social governada pela lógica da livre
composição racional e dialogal; por isso, uma vez apropriado pelos atores
sociais, o discurso mobiliza-se para representar uma força de fundamental
importância para produzir interatividade e formas de integração sociais
fundadas no consenso, passos fundamentais para a disseminação de justiça na
vida social.117
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Ibid., p. 155. No mesmo sentido: “[...] liberdade comunicativa refere-se ao direito fundamental ou à
capacidade de tomar a posição Sim/Não em relação a qualquer ato de fala” (BAYNES, Kenneth.
Democracy and the Rechtsstaat: Habermas’s Faktizität und Geltung. In: WHITE, Stephen K. (Org.).
The Cambridge Companion to Habermas. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995, p. 203,
tradução nossa. Citação original: “[...] communicative freedom refers to the fundamental right or
capacity to take Yes/No position with respect to any speech-act offer”).
115
HABERMAS, 1998, p. 440-441.
116
BITTAR, 2013, p. 275.
117
Ibid., p. 276.
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Tal visão se coaduna com a visão procedimentalista do processo democrático
encontrada em Robert Dahl118, para quem este deve proporcionar: a) a inclusão de todos
os envolvidos; b) oportunidades reais de participação no processo político decisório,
repartidas simetricamente; c) igual direito a voto; d) igual direito para a escolha dos temas
e para o controle da agenda política e e) uma situação na qual os participantes possam ter
clareza e informações suficientes para a formação da opinião, com base no caráter
discursivo da formação da vontade119.
Embora seja difícil, na prática, chegar a uma situação em que os cinco elementos
estejam presentes, a teoria permite que os estados possam buscar uma “implementação
aproximativa”120, pois um sistema político dito democrático fracassa quanto mais se
afasta de tais postulados. Dar espaço a múltiplas vozes gera uma logística mais complexa,
é mais trabalhoso e de difícil administração. Entretanto, certamente é mais democrático e
garante, de acordo com a teoria habermasiana, a legitimidade das decisões políticas
tomadas. O Estado deve buscar, sobretudo, a inclusão discursiva de tal multiplicidade de
vozes que serão impactadas com as suas escolhas.
5 A relação entre democracia e jurisdição constitucional
Considerando que “[...] a unidade do direito precisa ser resguardada, por razões
da sua própria segurança”121, tem-se que o legislador político apenas pode elaborar
normas compatíveis com o sistema de direitos já vigente, estabelecido mediante a
Constituição. Torna-se essencial, nesse contexto, que haja um instrumento de realização
desse exame de coerência. Daí a importância da jurisdição constitucional122.

118

DAHL, 1989, p. 301.
HABERMAS, 1997, v. II, p. 42.
120
Ibid., p. 43.
121
HABERMAS, 1997, v. I, p. 210.
122
“A expressão jurisdição constitucional designa a interpretação e aplicação da Constituição por órgãos
judiciais. No caso brasileiro, essa competência é exercida por todos os juízes e tribunais, situando-se o
Supremo Tribunal Federal no topo do sistema.” (BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia
e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. Revista Jurídica da Presidência,
Brasília, v. 12, n. 96, p. 5-43, fev./maio 2010. p. 8. DOI: https://dx.doi.org/10.20499/22363645.RJP2010v12e96-230.
Disponível
em:
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/230. Acesso em: 15 jan. 2019). Ver
também: BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. 2. ed. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 316 e ss.
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A sua crítica é quase sempre conduzida a uma questão de distribuição de
competências entre legislador democrático e tribunal constitucional. É possível que os
tribunais possam operar, realizando controle de constitucionalidade, sem que substituam
as competências dos legisladores?
Numa primeira análise, o controle da norma em abstrato deveria ser exercido
pelo legislador, de modo que a transferência de tal competência para um tribunal
constitucional exige uma complexa fundamentação123. Considerando que a racionalidade
no âmbito do processo de elaboração de leis pode se perder, esta fundamentação, em
Habermas, parte do pressuposto de que, se nos casos mais importantes de transgressão
constitucional as partes litigantes são o Legislativo e o Executivo, cabe a uma terceira
instância a resolução de tal conflito. Essa instância não deve ser subordinada aos poderes
políticos e deve possuir em si competência constitucional para guardar a Lei Maior a
partir do exercício da liberdade e de garantias funcionais de seus membros. Certamente,
isso confere poder ao tribunal. Porém não é o mesmo que dar ainda mais poder a um dos
dois portadores principais do poder, conferindo-lhe o controle constitucional.124
Segundo Habermas, o tribunal deve averiguar o conteúdo das normas
impugnadas principalmente no que tange aos pressupostos comunicativos e às condições
procedimentais do processo legislativo democrático. Corroborando tal entendimento,
John Hart Ely125 ensina que desbloquear os obstáculos à efetivação do processo
democrático é a razão de existir da jurisdição constitucional.
“Tal compreensão procedimentalista da Constituição imprime uma virada
teórico-democrática ao problema de legitimidade do controle jurisdicional da
Constituição”126. Isto significa que “[...] um tribunal constitucional que se deixa conduzir
por uma compreensão constitucional procedimental não precisa deixar a descoberto seu
crédito de legitimação, podendo movimentar-se no interior das competências da aplicação
do direito”127, determinadas sob a ótica da argumentação.
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HABERMAS, 1997, v. I, p. 301.
“A concretização do direito constitucional através de um controle judicial serve, em última instância,
para a clareza do direito e para a manutenção de uma ordem jurídica coerente.” (HABERMAS, Jürgen.
Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1997, v. I, p. 302).
125
ELY, John Hart. Democracia e desconfiança. Trad. Juliana Lemos. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
126
HABERMAS, op. cit., p. 326.
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HABERMAS, 1997, v. I, p. 346.
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Seguindo John Hart Ely, Habermas entende que, se os tribunais constitucionais
têm como função a guarda e a manutenção da Constituição, devem resguardar, sobretudo,
os procedimentos e normas organizacionais dos quais depende a legitimidade do processo
democrático. Devem cuidar para que os canais de inclusão e formação de opinião e de
vontade permaneçam intactos128 e assegurar a “autodeterminação deliberativa da
elaboração do direito”129. Nesse sentido, o judicial review não deve ser visto como
obstáculo à efetivação democrática, mas como um mecanismo de impulso e de
preservação das deliberações a respeito de questões constitucionais130.
Portanto, deve haver o cuidado para que, nesse processo, o tribunal não haja
como legislador implícito, substituindo a função legislativa131. O julgador deverá atuar
muito mais como um “tutor” no que tange ao papel de assegurar o cumprimento dos
procedimentos democráticos previstos para a formação da decisão política e muito menos
como um “regente”, que tem em si a responsabilidade de resolver os problemas éticos de
convivência da sociedade132.
Ora, sabe-se que as decisões advindas do exercício da jurisdição constitucional
têm caráter criativo (afinal, toda interpretação possui um caráter criativo). Porém, para
que seja legítima, deve fundamentar-se em uma argumentação racional. Em síntese, “[...]
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Ibid., p. 327. Ver também: ELY, John Hart. Democracia e desconfiança. Trad. Juliana Lemos. São Paulo:
Martins Fontes, 2010. Há de se ressaltar as ressalvas de Habermas ao pensamento de Ely, que podem
ser encontradas em: HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad.
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. II.
129
SILVA, Virgílio Afonso da; MENDES, Conrado Hübner. Habermas e a jurisdição constitucional. In:
NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo. (Org.). Direito e democracia: um guia de leitura de Habermas. São
Paulo: Malheiros, 2008, p. 205.
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MENDES, Conrado Hübner. Neither Dialogue Nor Last Word – Deliberative Separation of Powers 3.
Legisprudence, Oxford, UK, v. 5, n. 1, p. 1-40, 2011. p. 40. DOI:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1911852. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1911852. Acesso
em: 15 jan. 2019. Importa destacar que o autor defende a chamada “separação de poderes deliberativa”,
que propõe uma interação de caráter deliberativo (e não adversarial) entre os poderes e nega que “a
última palavra” a respeito de questões constitucionais caiba apenas ao Poder Judiciário. Embora haja
diferenças significativas em relação à proposta habermasiana, ambos ressaltam a necessidade de
tribunais constitucionais abertos à deliberação e entendem a sua importância para o controle de
constitucionalidade e para a preservação do equilíbrio democrático.
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“Na democracia deliberativa [o controle de constitucionalidade] só será ilegítimo se sacrificar o respeito
às condições procedimentais para a gênese democrática das leis em prol de uma pretensa ordem objetiva
de valores.” (ROCHA, Jean Paul C. Veiga da. Separação dos poderes e democracia deliberativa. In:
NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo. (Org.). Direito e democracia: um guia de leitura de Habermas. São
Paulo: Malheiros, 2008, p. 185).
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SILVA; MENDES, op. cit., p. 209.

FACULDADE EDUVALE | 89

Tainah Simões Sales

o tribunal constitucional só pode conservar sua imparcialidade se resistir à tentação de
preencher seu espaço de interpretação com juízos de valores morais”.133
Outro ponto de justificação da jurisdição constitucional diz respeito à proteção
dos direitos das minorias. A possibilidade de se recorrer a um tribunal para impedir que
a maioria viole, pelas vias institucionais, seus direitos e liberdades constitucionalmente
protegidos é uma forte oposição a uma eventual “ditadura de maioria”. Quando são
promulgadas leis que discriminam injustificadamente as minorias, há, certamente, ofensa
à condição do tratamento igual no embate discursivo (portanto, a violação não ocorre
apenas do ponto de vista do conteúdo, mas, sim, do próprio procedimento democrático).
Nesse contexto, ensina Conrado Mendes134 que, no âmbito das cortes, a
performance deliberativa deve ocorrer em três fases: antes, durante e após a decisão. A
primeira etapa, que acontece antes da decisão, é denominada de “Contestação pública”.
Trata-se do momento de abertura do diálogo para a comunidade interessada mediante o
estabelecimento de canais como fóruns, audiências públicas, petições etc. A pluralidade
de vozes e de posições deve ser respeitada a fim de que o tribunal capte o máximo possível
de argumentos trazidos pelos interlocutores.
Em suas palavras, uma corte deliberativa “[...] deve ter a capacidade de ouvir
uma variedade de grupos de interlocutores e de estar aberta a vários tipos de argumentos
externos”.135 Para tanto, não deve exatamente discutir com os interlocutores, mas ouvilos ativamente no momento da construção de seu raciocínio, numa espécie de
“curiosidade respeitosa”. Podem, certamente, fazer intervenções, questionamentos, sanar
dúvidas, mas é essencial que os argumentos sejam efetivamente ouvidos e levados em
consideração para a formação da sua convicção.
Quanto à segunda etapa, chamada de “Engajamento colegiado”, o autor explica
que é o momento de efetivo diálogo entre os julgadores. Após a escuta do público, seguese à interação entre os juízes. Não há a obrigatoriedade do alcance do consenso, mas os
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HABERMAS, 1997, v. I, p. 328. Ver também: FRYDMAN, Benoit. Le droit comme savoir et comme
instrument d’action dans la philosophie pragmatique. RRJ 2017-5 – Cahiers de méthodologie juridique,
Aix-en-Provence, n. 31, p. 1805-1819, 2018. p. 1807-1821. Disponível em:
http://www.philodroit.be/IMG/pdf/frydman_pragmatisme_rrj_2018.pdf. Acesso em: 15 jan. 2019.
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MENDES, 2013, p. 105.
135
MENDES, 2013, p. 127, tradução nossa. Citação original: “[...] should have the capacity to hear a plural
group of interlocutors and be porous to various sorts of outside arguments”.
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argumentantes devem estar comprometidos com busca pelo melhor argumento, de modo
que haja o mínimo de dissenso possível. Já a última etapa consiste na “Decisão
deliberativa escrita”, ou seja, na exposição do que fora dialogado na etapa anterior. Devese garantir a fundamentação e a publicidade, de modo que o público possa ter acesso às
razões e ao resultado.
Seguindo o entendimento habermasiano, destaca-se que, no âmbito do exercício
da jurisdição constitucional,
[...] o discurso jurídico não é obrigado a respeitar apenas a congruência, mas
também as regras da racionalidade discursiva [...]. Em linhas gerais, uma
interpretação possuirá aceitabilidade racional se puder ser aceita por pessoas
racionais que usam sua racionalidade.136

Outrossim, se apenas as condições procedimentais da origem democrática das
leis asseguram a legitimidade do direito,137 o mesmo vale para a legitimidade das decisões
dos tribunais constitucionais,138 uma vez que o seu papel é de proteger o sistema jurídico
(mantendo-o coerente com a Constituição), que possibilita o exercício da autonomia
privada e pública dos cidadãos. Nas palavras de Paulo Bonavides, “[...] quanto mais perto
do povo estiver o juiz constitucional mais elevado será o grau de sua legitimidade”.139
Considerações Finais
Conforme já exposto, em um regime efetivamente democrático, o direito de
participação encontra-se estendido ao maior número possível de pessoas, sem qualquer
discriminação. A democracia não significa apenas o regime em que os cidadãos elegem
seus participantes, mas sobretudo o regime no qual o poder político aparece distribuído
equitativamente entre os integrantes da comunidade. Para que tal poder seja exercido,

136

PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do direito. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes,
2005, p. 313.
137
HABERMAS, op. cit., p. 326.
138
“O que está em jogo agora é a possibilidade de o Judiciário zelar pela legitimidade democrática do
direito gerado nas entranhas do sistema administrativo – preservando, assim, a centralidade do papel do
legislador democrático.” (ROCHA, Jean Paul C. Veiga da. Separação dos poderes e democracia
deliberativa. In: NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo. (Org.). Direito e democracia: um guia de leitura
de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 186).
139
BONAVIDES, 2003, p. 326.
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importa estabelecer canais e instrumentos de informação, participação e integração para
que os destinatários da norma e das políticas públicas participem do processo decisório,
seja no âmbito legislativo, administrativo ou judicial.
No que tange às questões de interpretação constitucional, campo de estudo desta
pesquisa, a lógica não poderia ser diferente. Pode-se afirmar que o legislador seria o
precursor da interpretação, porém a norma não é uma decisão pronta, já estabelecida e
acabada quando promulgada. É também resultado do processo de interpretação realizado
por todos aqueles que vivem o seu contexto. Em uma sociedade efetivamente
democrática, a interpretação se desenvolve na medida em que são debatidas as
controvérsias e as necessidades que a realidade impõe, ou seja, na medida em que o povo
atua como opinião científica e política, como cidadão. Daí a necessidade de abertura
democrática do Poder Judiciário e, de forma mais específica, da jurisdição constitucional.
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