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Apresentação 
 

A pós-graduação em Direito da UERJ passou por um notável crescimento quantitativo e 

qualitativo nos últimos anos, com a multiplicação das áreas de concentração e linhas de 

pesquisa, estabelecidas a partir do ingresso de professores e alunos que pensam o direito 

de forma crítica e construtiva. No campo do Direito Público, esse salto qualitativo é 

resultado de um círculo virtuoso iniciado há quase três décadas, quando o pensamento 

jurídico na Universidade passou a ter como espinha dorsal a cultura de efetividade da 

Constituição
1
. 

 Nesse ambiente criativo e fértil, a Revista Publicum surge como resultado do esforço de 

um grupo de acadêmicos vocacionados.  O primeiro número é produto da energia e do 

entusiasmo de uma equipe muito singular, composta por pessoas dotadas de verdadeiro 

espírito público. Temos esse novo espaço de publicação graças ao empenho de Clara 

Iglesias, Cláudia Türner, Cristina Telles, Felipe Fonte, Felipe Terra, Gabriel Accioly, Juliana 

Alvim, Thiago Magalhães e Renan Medeiros. 

 Espero que a Revista Publicum seja o primeiro de muitos outros projetos nos quais eu 

venha a ter oportunidade de trabalhar com esse time. São pessoas assim que, desde o 

começo da carreira docente, fizeram com que eu escolhesse ser professora. 

 

Jane Reis Gonçalves Pereira 

Professora Adjunta de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UERJ 

                                                 
1 Foi em 1987 a publicação da primeira edição da obra clássica de Luís Roberto Barroso O Direito 

Constitucional e a Efetividade de suas Normas.  



 

Revista Publicum  

Rio de Janeiro, Número 1, 2015 

                               http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum 

              
................................................................................................ 

 

Editorial 
 

2015 constará da certidão de nascimento da Revista Publicum. Trata-se de uma 

circunstância interessante, pois foi um ano particularmente turbulento e importante para 

o Direito Público e para a UERJ. Em perspectiva histórica, celebraram-se os 800 anos da 

Magna Carta, referencial que permanece vivo na afirmação de direitos fundamentais 

basilares e do rule of law. Outro momento importante e repleto de simbolismo foi a 

decisão da Suprema Corte norte-americana no sentido de reconhecer a possibilidade de 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, tomada no precedente Obergefell v. Hodges. 

Apesar de não ser uma medida inédita sob a ótica global, a ampla discussão e repercussão 

internacional que provocou tornam claro o processo de intercâmbio entre sistemas 

constitucionais e a emergência de uma cultura constitucional cosmopolita.  

 Por outro lado, muitas liberdades tidas por conquistadas estão sob ataque. 

Testemunhou-se, duplamente, a emergência do terror na França, berço do 

constitucionalismo ocidental, pelo atentado à redação da revista Charlie Hebdo, em 

janeiro, e o massacre em Paris, em novembro, que causou mais de cem mortes. Esse 

último episódio motivou o decreto de estado de emergência em território francês, 

comprimindo-se direitos em prol de um maior controle do Estado. Calibrar o convívio 

entre segurança e liberdade torna-se um desafio cada vez mais complicado para o 

constitucionalismo. 

 No Brasil, vivemos tempos particularmente turbulentos. Para além das mazelas que há 

muito nos acompanham, passamos por um período de crise político-institucional e 

econômica, em que o projeto constitucional de 1988 tem sido posto à prova.  

 Esse cenário ambíguo, borbulhante em conquistas, retrocessos e conflitos, também se 

reflete na faculdade de direito da UERJ. De um lado, celebram-se os 80 anos da Faculdade 

de Direito, que se tornou espaço importante na reflexão jurídica nacional. Expressão disso 

é tanto o corpo docente da faculdade – parte relevante da composição da mais alta Corte 

do país – quanto o discente: nos últimos anos, dois doutores formados pela linha de 

pesquisa de direito público da pós-graduação foram agraciados, pela CAPES, com o prêmio 

de melhor tese jurídica no país. Ao mesmo tempo em que se produz reflexão acadêmica 

de ponta, o quadro financeiro da universidade se encontra em estado de penúria.  
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 É em momentos complexos e desafiadores como o atual que a vocação do Direito 

Público para lidar com as interações entre Estado e sociedade se mostra mais importante. 

No atual contexto, a presença de uma academia atenta e crítica é vital. É nesse espírito 

que se funda a Revista Publicum, publicação oficial da linha de pesquisa de Direito Público 

da faculdade de direito da UERJ. 

 Buscando veicular conhecimentos produzidos interna e externamente, a edição 

inaugural da revista congrega trabalhos acadêmicos originais produzidos tanto por alunos 

da faculdade, quanto por acadêmicos e professores de outros estados da federação e 

países. Em todos os artigos selecionados, tem-se como fio temático a reflexão crítica sobre 

elementos nucleares do constitucionalismo – a afirmação, fundamentação e 

aperfeiçoamento de direitos humanos, de seus instrumentos de garantia e de suas 

relações com o desenho das instituições públicas.  

 A edição conta, ainda, com entrevista original concedida pelo Professor Luís Roberto 

Barroso. Nesta, o professor apresenta reflexões importantes sobre temas atuais e fala 

sobre sua atuação como ministro do Supremo Tribunal Federal, em análise enriquecida por 

seu background profissional como acadêmico e advogado. 

 Esperamos que desfrutem da leitura, convidando a todos que pensam os desafios do 

Direito Público a contribuírem com as próximas edições. 

 
 

Jane Reis Gonçalves Pereira 

Professora Adjunta de Direito Constitucional da 

Faculdade de Direito da UERJ 

Gabriel Accioly Gonçalves 

Mestre em Direito Público pela UERJ 
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Entrevista: Ministro Luís Roberto Barroso 
 

Equipe da Revista Publicum 

 

 

................................................................................................. 

 
 

Luís Roberto Barroso 
Professor Titular de Direito Constitucional (UERJ); Professor Visitante (UnB); Master of 

Laws (Yale Law School); Doutor e Livre-docente (UERJ); Ministro do Supremo Tribunal 
Federal 
 

 

 

1. Juiz ideal x juiz real 

1.1. Uma questão muito discutida na academia diz respeito ao dever de 

sinceridade e transparência nas decisões judiciais como forma de reforçar sua 

legitimação. No mundo real, porém, muitas vezes as razões de peso na tomada 

de decisão não são expostas na fundamentação, seja por razões estratégicas de 

persuasão do público em geral, seja pela preocupação em buscar alinhamento 

com outros membros do colegiado. Como o Senhor vê esse dilema? É mais 

relevante que o juiz seja sincero e transparente ou que sua argumentação seja 

apta a convencer a audiência do meio jurídico e seus interlocutores? 

 

Eu acho que a autenticidade é um componente essencial da vida boa. Na vida, a gente 

deve ser o que é e procurar viver o que prega. Considero isso uma libertação. Parodiando 

o escritor francês André Gide, é melhor ser criticado pelo que você é do que ser amado 

pelo que você não é. Assim, eu sequer cogitaria de uma postura judicial que não fosse 

baseada na sinceridade e na transparência. Isso não significa, porém, que um juiz não faça 

avaliações pragmáticas ou eventuais movimentos estratégicos legítimos. Todos fazemos 
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isso na vida e isso se torna particularmente importante nos órgãos colegiados, como o 

Supremo Tribunal Federal. Vejam um exemplo recente. Eu votei pela descriminalização do 

porte de maconha para consumo pessoal. Do ponto de vista jurídico, talvez a lógica do 

meu voto pudesse ser estendida à descriminalização de todas as drogas. Mas uma posição 

mais abrangente dificilmente conquistaria maioria no Tribunal e ainda haveria um risco de 

backlash por parte da sociedade (reação negativa e eventual descumprimento) e de reação 

drástica do Legislativo, que vive uma maré conservadora. Optei, assim, por um passo 

menor. Vamos ver como funciona com a maconha e a partir dessa experiência planejar o 

futuro. A vida é feita de prudências e de ousadias, e é possível fazer certas opções sem 

comprometer a sinceridade e a transparência. 

 

1.2. Quando do julgamento do pedido de medida cautelar no chamado caso 

Donadon (MS 32.326 MC/DF), o senhor realizou uma interpretação do texto 

constitucional que pode ser considerada ousada, mas adotou uma 

fundamentação minimalista. Afirmou que, embora fosse possível se cogitar de 

perda automática do mandato parlamentar em todos os casos de prisão em 

regime fechado cujo prazo ultrapassasse um terço das sessões ordinárias, 

deixaria de ingressar nessa questão por entendê-la desnecessária para a 

resolução do caso concreto. O senhor se considera um adepto do minimalismo 

judicial. Mas há hipóteses em que o magistrado deve proferir decisão de perfil 

maximalista? 

 

Um juiz não deve decidir mais do que é preciso para solucionar o seu caso. Nem menos. Se 

ele souber que vai deixar um problema em aberto, quando pode resolvê-lo, também não 

cumprirá bem o seu ofício. Dessa forma, seria preciso qualificar com muita precisão o que 

seja maximalismo e minimalismo. Eu considero que meu papel é resolver problemas e 

passar mensagens claras para os demais juízes e tribunais. Um juiz também não deve 

desprezar o senso comum. Às vezes, a interpretação adequada da Constituição e das leis 

pode contrariar o senso comum ou o sentimento majoritário. Nesses casos, o juiz deve 

fazer o que é certo, mas ter a preocupação de manter interlocução com a sociedade, 

expondo de maneira clara a lógica do seu raciocínio. No caso Donadon, o senso comum 

era suficiente para resolver o problema. Um parlamentar que tenha sido condenado por 

um crime grave e que precisa cumprir pena em regime inicial fechado, por prazo superior 

ao período remanescente do seu mandato político, não pode conservar o cargo. Eu não 
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conseguiria construir um bom argumento contra este senso comum. Além disso, a 

Constituição tem disposição expressa que prevê que o parlamentar que deixar de 

comparecer a um terço das sessões ordinárias ou faltar por 120 dias, perde o mandato por 

declaração da mesa. Considero que a minha decisão não foi nem minimalista nem 

maximalista: foi a afirmação de uma obviedade, com base em uma interpretação plausível 

da Constituição. 

 

1.3. Questões como a desaposentação e a inconstitucionalidade da chamada 

“PEC do Calote” geralmente são acompanhadas de argumentos, apresentados 

pela Fazenda, no sentido de que o reconhecimento dos supostos vícios – pelos 

quais a própria Fazenda seria a responsável e grande beneficiária – levaria a um 

cenário de caos nas contas públicas. O STF costuma ser sensível a essas 

alegações, ainda que nem sempre as acolha. Na sua opinião, até que ponto a 

preocupação com as consequências financeiras de uma decisão pode suplantar a 

aplicação efetiva do direito? Em que medida é aceitável, do ponto de vista 

jurídico ou mesmo ético e moral, que alguém use em seu próprio favor um ilícito 

que cometeu? O senhor não acha que um excesso aqui pode desmoralizar o 

Estado de Direito, sugerindo uma preferência em favor do Poder Público ou 

reforçando o senso comum de que, no Brasil, muita coisa sai "impune”? 

 

Na votação da ação direta contra a Emenda Constitucional dos precatórios, eu ainda não 

integrava o Tribunal. No caso da desaposentação, eu fui o relator. Não havia lei sobre a 

matéria. Produzi uma solução que levava em conta as contribuições que o aposentado 

aportou ao sistema após haver se aposentado (i.e., a contribuição previdenciária que ele 

pagou quando voltou a trabalhar após haver passado para a inatividade) e também aquilo 

que ele sacou do sistema ao longo dos anos em que recebeu a aposentadoria. Minha 

decisão utilizava uma fórmula, baseada no fator previdenciário, e concluía assim: “tal 

orientação passará a ser aplicada 180 (cento e oitenta) dias após a publicação do presente 

acórdão, caso os Poderes Legislativo e Executivo não optem por instituir disciplina diversa 

[...]”. Tentei dar início a uma forma de diálogo institucional em que o Supremo cria uma 

solução para sanar a omissão legislativa inconstitucional, mas dá ao Congresso a 

oportunidade de, em determinado período, dispor a respeito, quando então sua posição 

prevalecerá. 



4 

 

 
Revista Publicum 

Rio de Janeiro, Número 1, 2015, p. 1-12 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum 

 

 Voltando ao aspecto mais geral da pergunta: a Fazenda Pública muitas vezes litiga 

invocando o risco do horror econômico. Frequentemente, com grande exagero. Para evitar 

o horror econômico, não se deve produzir o horror jurídico. Preocupações fiscais não são 

irrelevantes, nem tampouco decisivas. Penso que um juiz constitucional tem o dever de 

cumprir a Constituição, inclusive dando prioridade aos direitos fundamentais, quando 

inequívocos. Superada essa premissa, penso ser legítimo que ele procure produzir a 

melhor solução possível para a sociedade em geral. Sem nunca confundir o interesse 

público primário (que são os valores fundamentais da Constituição) com o interesse 

público secundário (que é o do erário). A interpretação constitucional envolverá um 

equilíbrio entre a prescrição normativa (deontologia), os valores em jogo (filosofia moral) e 

os efeitos sobre a realidade (consquencialismo). Na linha da doutrina do Neil MacCormick, 

tal como sistematizado pelo Manuel Atienza, para justificar as decisões judiciais existem 

dois tipos de razões substantivas: as razões de correção (uma decisão se justifica por ser 

considerada correta ou boa em si mesma, sem levar em conta nenhum outro objetivo 

posterior) e as razões finalísticas (uma decisão se justifica por promover um determinado 

estado de coisas, considerado desejável). Nessa ordem. Embora seja pertinente esta 

observação do próprio Atienza: “De certo modo, a orientação de acordo com fins e a 

orientação segundo um critério de correção são duas faces da mesma moeda, pois os fins 

a levar em conta são, em última instância, os fins corretos de acordo com o ramo do 

Direito de que se trate”. 

 

1.4. A sua visão a respeito do televisionamento das sessões se alterou desde que 

se tornou membro da Corte? 

 

Não, continuo a ser um defensor da TV Justiça. Apesar de eu brincar que se trata do único 

emprego no mundo em que o sujeito diz em casa que foi trabalhar e a mulher dele pode 

conferir pela televisão que ele de fato está lá (risos). A sério: acho que o que se ganha em 

transparência, legitimação e accountability compensa os aspectos desfavoráveis. Quais são 

esses pontos negativos? Destaco dois. O primeiro é que a TV Justiça dificulta em alguma 

medida o processo deliberativo. Sem televisão, talvez fosse mais fácil produzir soluções 

consensuais, construídas em conjunto, com concessões recíprocas ou mudanças de ponto 

de vista. Em segundo lugar, os votos ficaram mais compridos. Eu oriento uma tese de 

doutorado que empiricamente constatou isso. Porém, os benefícios, como disse, 

compensam. O Brasil é um país no qual o imaginário social supõe que por trás de cada 
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porta fechada são conduzidas tenebrosas transações. Desse modo, a imagem de onze 

pessoas abertamente empenhadas em fazer o melhor é extremamente positiva. Além da 

transparência, há também um papel didático e há o aspecto da legitimação democrática: 

as pessoas entendem melhor o que está acontecendo, se identificam e apoiam. Considero 

a TV Justiça uma boa jabuticaba brasileira. 

 

2. Casos controvertidos 

2.1. A descriminalização do aborto é uma questão moralmente controvertida 

que, em alguns países, tem sido resolvida nos tribunais. Nos Estados Unidos, a 

Suprema Corte entendeu pela constitucionalidade da interrupção da gestação 

nas primeiras doze semanas, numa decisão tomada em 1973 e que até hoje gera 

fortes reações. Aqui no Brasil, no julgamento da ADPF 54, em que o senhor 

atuou como advogado, o STF entendeu pela inconstitucionalidade da 

interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria 

crime. O senhor considera provável que a constitucionalidade da criminalização 

do aborto chegue ao STF nos próximos anos? Em que aspectos o senhor 

considera que essa questão se aproxima e em quais se distancia do 

reconhecimento da união homoafetiva? 

 

Vamos começar estabelecendo algumas premissas. O aborto em si é uma coisa ruim. O 

papel do Estado, portanto, é o de procurar evitar que ele ocorra. Deve fazê-lo com 

educação sexual, distribuição de meios contraceptivos e amparando a mulher que deseje 

ter o filho e se encontre em condições adversas. Dito isso, porém, a verdade é que a 

criminalização do aborto é uma péssima política pública, extremamente injusta e cruel 

com as mulheres pobres. O maior problema da criminalização não é a responsabilização 

penal, mas o fato de o procedimento não poder ser realizado no sistema público de saúde. 

Isso gera óbitos e automutilações de mulheres que não têm acesso a clínicas particulares, 

informação e medicamentos específicos. 

 Por ocasião do julgamento do caso dos fetos anencefálicos, em que eu era o advogado, 

eu me empenhei para que o tribunal afirmasse a tese de que era possível interromper a 

gestação porque a mulher tinha direito fundamental à sua liberdade reprodutiva. Essa tese 

resolveria bem mais do que apenas a situação dos fetos anencefálicos. Mas o Tribunal 

ainda não estava preparado para este passo mais largo. Espero que em um futuro próximo 
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venha a estar. Nenhum país democrático e desenvolvido do mundo criminaliza o aborto,  

nem mesmo os mais católicos, como Espanha, França, Itália ou Portugal. É um atraso, um 

terceiro-mundismo explícito. Falo isso com todo respeito por quem pense diferente. Ser 

contra o aborto é uma posição mais do que legítima. Mas pretender criminalizar quem 

pensa de maneira diversa é uma forma intolerante e autoritária de viver a vida. Está-se 

aqui diante da distinção entre moral e moralismo. Moral são os valores que eu escolho 

para a minha vida. Moralismo é uma forma de querer impor os meus próprios valores aos 

outros, inclusive com sanções e preconceitos. 

 A defesa da descriminalização do aborto se aproxima da defesa das uniões 

homoafetivas no que diz respeito à oposição intensa de segmentos religiosos e aos tabus 

envolvidos. Mas há uma distinção importante do ponto de vista do debate ético: a 

homoafetividade envolve escolhas pessoais, de adultos capazes. O aborto, para quem 

acredita que existe vida desde a concepção, envolve uma terceira pessoa, que é o feto, e 

que não tem como se manifestar. O momento exato do início da vida como jornada 

espiritual, e não como mero aglomerado de células, é uma questão de fé, uma questão 

filosófica. Não creio ser possível fornecer uma resposta jurídica unívoca. De todo modo, 

acho que mais cedo ou mais tarde o tema vai chegar ao Supremo. 

 

2.2. As condições brutais dos presídios brasileiros vêm ganhando cada vez mais 

notoriedade no debate público. O senhor abordou o tema no RE 580.252, em 

que reconheceu a responsabilidade civil do Estado por danos morais decorrentes 

das degradantes condições carcerárias, apresentando como proposta alternativa 

ao pagamento pecuniário a remição de dias de pena do preso – uma decisão 

certamente inovadora para conciliar a compensação do dano moral com as 

restrições orçamentárias do Estado, mas possivelmente insuficiente para 

solucionar a complexa questão carcerária brasileira. O senhor considera que o 

Judiciário pode, em casos de grave e sistemática violação a direitos 

fundamentais como este, ir além do tradicionalmente concebido para a função 

jurisdicional, inclusive pautando políticas públicas? 

 

No RE 580.252, em que se discutia a indenização a um preso que permanecera em 

condições carcerárias degradantes, houve duas decisões. A decisão de 1º grau dera ao 

preso uma indenização de 2 mil reais. O Tribunal de Justiça reformou a decisão para 
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assentar a ausência de direito a qualquer indenização, invocado a reserva do possível. 

Parece-me evidente que há direito a indenização na hipótese. Porém, pagar 2 mil reais a 

alguém que ficou mais de 5 anos em uma prisão que era a sucursal do inferno é violar a 

dignidade daquela pessoa outra vez. Por outro lado, pagar a indenização justa, 

considerando que a maior parte dos presos do sistema está em condições degradantes, 

levaria os Estados à falência ou consumiria os recursos que poderiam melhorar o sistema. 

Daí eu ter proposto uma fórmula alternativa: indenização em remição de pena, em 

diminuição do tempo que o preso permaneceria privado de sua liberdade. Em suma: o 

tempo cumprido em condições desumanas é computado a maior. Naturalmente, tudo o 

que se podia discutir nesta ação era a questão da indenização, pois este era o objeto da 

demanda. 

 Posteriormente, veio a ação inspirada pela Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ e 

ajuizada pelo PSOL para rediscutir estruturalmente o sistema. Numa democracia, como 

regra geral, decisões políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Isso inclui a 

definição de políticas públicas e a sua implementação. Todavia, é legítima a intervenção do 

Judiciário, em nome da Constituição, quando direitos fundamentais são afetados pela 

ausência, deficiência ou insuficiência das políticas existentes. É exatamente este o caso em 

relação ao sistema penitenciário. Os presos são uma minoria invisível e estigmatizada, sem 

acesso ao debate público, sem voto e sem condições de influenciar a política majoritária. É 

a típica situação que justifica a intervenção judicial: proteger minorias insulares. Eu votei 

pela concessão de cautelar impondo as audiências de custódia, o descontingenciamento 

do Fundo Penitenciário e exigindo da União e dos Estados que forneçam dados que 

permitam o diagnóstico dos problemas do sistema. A partir daí se pode cogitar de impor 

ao Poder Público a apresentação de um plano de ação, com cronograma e orçamentos. 

Mas é preciso aguardar as informações e a instrução do processo para avaliar o que é 

possível fazer. Não adianta o STF dar ordens ineficazes. Na Colômbia, por exemplo, embora 

a decisão sobre o “estado de coisas inconstitucional” seja celebrada na academia, no 

mundo real ela mudou muito pouco. 

 

2.3. Qual é o peso de uma decisão estrangeira em um tema “universal” e 

controvertido, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, julgado 

recentemente pela Suprema Corte norte-americana, e a legalização do uso de 

drogas, na pauta do STF e de tribunais de outros países? 
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Uma das características do direito no mundo contemporâneo é a migração de ideias e a 

existência de diálogo entre a jurisprudência de diferentes países. Decisões de tribunais 

como a Suprema Corte americana ou a Corte Constitucional Federal alemã são 

frequentemente citadas por juízes de diferentes jurisdições pelo mundo afora. Há decisões 

valiosas de outras cortes, como a Suprema Corte do Canadá e as Cortes Constitucionais da 

África do Sul e da Colômbia. Além disso, há encontros regulares e periódicos de juízes 

constitucionais de todo o mundo. Eu mesmo participo de um seminário anual na 

Universidade de Yale, que reúne representantes de diferentes tribunais do mundo, 

incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Itália etc. Não é um 

convescote, não! Quem participa precisa ler cerca de 400 páginas de materiais, com as 

principais discussões presentes em variadas partes do planeta. Além disso, as cortes 

internacionais, como a Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos e o Tribunal de Justiça Europeu, com sua dimensão transnacional, 

também passaram a ocupar espaço na paisagem política e institucional de todo o mundo. 

 É claro que decisões estrangeiras não são vinculantes. Sua força é puramente 

persuasiva, de natureza intelectual. Os Estados Unidos, por exemplo, mantêm a 

possibilidade de instituição de pena de morte por seus estados membros, apesar de ela ter 

sido banida em quase todo o mundo civilizado, muitas vezes a partir de decisões de 

tribunais constitucionais, como se deu na África do Sul. Porém, mesmo nos Estados 

Unidos, onde a crença no próprio excepcionalismo e um certo grau de provincianismo 

eram refratários ao diálogo mundial, a cadeira de direito constitucional comparado se 

tornou importante nos cursos de direito. Figuras relevantes como o professor Bruce 

Ackerman e o juiz da Suprema Corte Stephen Breyer se dedicam ao tema. Breyer, inclusive, 

publicou recentemente um livro sobre o assunto (The Court and The World – American law 

and the new global realities). No tocante ao casamento de pessoas do mesmo sexo, em 

que o Brasil teve um certo pioneirismo, esta virou uma tendência mundial. Só países 

atrasados rejeitam hoje reconhecimento às uniões homoafetivas. A criminalização do 

aborto, por sua vez, coloca o Brasil no rol dos países atrasados. Nenhum país desenvolvido 

adota essa política que, como disse, é injusta e cruel com as mulheres pobres. A questão 

das drogas envolve uma discussão ainda inacabada. Mas o fracasso da guerra às drogas 

tem trazido o tema para o debate mundial e muitos países estão adotando uma política de 

descriminalização. Ao menos da maconha. Eu votei nesse sentido no STF. Limitei-me a 

discutir a descriminalização da maconha porque este era o caso concreto em apreciação. E 

porque considero que para não perder a interlocução com a sociedade, é preciso dar um 

passo de cada vez. 
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2.4. Como advogado, o senhor atuou em uma série de causas de grande 

notoriedade perante o Supremo Tribunal Federal. Hoje, identifica alguma delas 

em que preferiria ter atuado como ministro? 

 

Não. Pelo contrário, às vezes eu tinha vontade de estar de novo na tribuna. Eu sinto falta 

da liberdade de pensamento e de movimentos que eu tinha como advogado. E, aqui para 

nós, acho que os próprios ministros prestavam mais atenção nas minhas ideias quando eu 

era advogado (risos). 

 

3. Propostas de reforma do STF 

3.1. O senhor construiu ao longo dos anos uma carreira marcada por causas de 

grande repercussão e relevância nacional, que demandaram grande 

aprofundamento e reflexão.  Hoje, como Ministro do STF, o senhor tem que 

responder por um volumoso acervo de processos, que abarcam uma ampla 

gama de matérias, que variam em complexidade e importância. Quais foram os 

maiores desafios ao fazer essa transição profissional? Como tem sido esse 

processo de adaptação da atividade de advogado para a de magistrado? Quais as 

estratégias jurídicas e administrativas adotadas pelo senhor para lidar com um 

acervo tão volumoso? 

 

O volume de trabalho no STF é fruto de muitos anos de equívoco e de falta de uma 

reflexão crítica severa. A incapacidade de diagnosticar um problema e de enfrentá-lo de 

maneira realista é um dos problemas mais graves do subdesenvolvimento. E nós vivemos 

ali no Supremo cenas de terceiro-mundismo explícito. Desde antes de ingressar no 

Tribunal eu defendo uma revolução no modo como ele opera. O maior desafio que eu 

enfrentei foi o de vir de uma prática jurídica focada na reflexão e na qualidade, em que eu 

dava no máximo quatro pareceres por mês. E entrar numa engrenagem em que se 

produzem centenas de decisões por mês. Isso não é normal nem desejável. Eu, como 

advogado, era dono da minha agenda. O STF não tem nem agenda, julga tudo o que chega, 

com critérios muito ralos de seleção. Eu tento conversar com os meus colegas sobre essa 

situação todos os dias e tenho fé que vamos conseguir enfrentá-la corajosamente. É 

preciso perder a voracidade de julgar demais e abdicar dessa visão tão terrivelmente 
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brasileira de que competência é poder, mesmo que seja para exercê-la mal. Eu tenho um 

gabinete composto quase integralmente por ex-alunos, que conhecem a minha visão do 

mundo e do direito, o que facilita muito a minha vida. E tenho critérios para separar o que 

é rotina e repetição daquilo que é importante e merece tratamento artesanal. No fundo, o 

que nós fazemos é uma espécie de writ of certiorari não institucionalizado, em que cada 

ministro escolhe o que efetivamente vai levar para julgamento no plenário ou na turma. O 

resto acaba sendo decidido monocraticamente. O modelo é absurdo e transforma o 

Supremo em um tribunal no qual a grande maioria dos casos é decidida 

monocraticamente por cada ministro. 

 

3.2. Muito se fala sobre a racionalização do sistema recursal e das competências 

do STF. Que sugestões o senhor teria para reformar o direito brasileiro neste 

particular? 

 

Quanto às competências, eu defendo de longa data que o foro por prerrogativa de função 

seja drasticamente reduzido, recaindo apenas sobre o presidente, o vice e os chefes de 

Poder. Talvez mais uma ou outra exceção. Para todos os demais agentes políticos que hoje 

têm foro privilegiado no STF ou no STJ, eu defendo a criação de uma Vara Federal 

especializada em Brasília, cujo titular seria escolhido pelo próprio Supremo, que 

funcionaria como primeiro grau de jurisdição. Haveria tantos juízes auxiliares quantos 

necessários, mas tem que ser um único titular para manter a homogeneidade e a 

coerência nos julgamentos. Mas a grande revolução que eu faria é no sistema de 

processamento dos recursos extraordinários e seus agravos, bem como na repercussão 

geral. Quanto aos recursos extraordinários, penso que o tribunal não pode admitir mais 

recursos do que seja capaz de julgar em um ano. Assim, tudo o que não tenha sido 

selecionado para a repercussão geral nem tenha sido reformado com base no art. 557 do 

CPC, passado um ano, transita em julgado. Vamos ter que criar no país a cultura de que o 

devido processo legal e o acesso à justiça se realizam em dois graus de jurisdição. Há um 

dado aqui que é muito revelador: eu solicitei a estatística do meu gabinete e o índice de 

provimento de recursos extraordinários é de apenas 5%. Em 95% dos casos, o Tribunal 

mantém a decisão de origem. Logo, o processo fica lá nas prateleiras 3, 4, 5 anos, para ao 

final ver a decisão mantida. Nós atravancamos a justiça para nada. 

Quanto à repercussão geral, o número máximo que o Tribunal pode reconhecer, no 

estágio atual, é de cerca de 40 por ano. Desse modo, as minhas propostas são: (i) seleção 
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por semestre, em junho e em dezembro, para permitir uma análise comparativa que 

permita escolher as mais importantes do período; (ii) indicação, por cada Ministro, de 2 

(duas) repercussões gerais por semestre, até uma redução drástica do estoque (com um 

acordo de cavalheiros de que as escolhas dos colegas seriam endossadas); (iii) julgamento 

das 20 (vinte) repercussões gerais escolhidas em junho a partir de fevereiro do ano 

seguinte e das 20 escolhidas em dezembro a partir de agosto do ano seguinte; (iv) 

designação pelo Presidente do Tribunal, com antecedência de um semestre, da ordem e da 

data em que serão julgadas as repercussões gerais reconhecidas, reservando sempre o 

primeiro processo da sessão plenária de quarta-feira para julgamento de uma delas. O 

restante da pauta continuará a ser de livre organização, com prioridade para as 

repercussões gerais já reconhecidas e que formam esse enorme estoque que temos hoje. 

A verdade é que há mais de 330 repercussões gerais reconhecidas. No ritmo de 

julgamento anual, são necessários mais de 12 anos para julgá-las todas. É quase 

inacreditável que se tenha chegado a esse ponto. Nas minhas primeiras semanas de 

atuação no Tribunal, mandei uma carta a todos os colegas apontando isso. Teve o efeito de 

produzir uma certa redução no número de repercussões gerais reconhecidas. Mas é 

pouco. É preciso fazer mudanças drásticas. Eu continuo tentando. 

 

3.3. Há uma praxe no Tribunal de serem proferidos longos votos, ricos em 

citações doutrinárias estrangeiras, em uma demonstração da erudição de seus 

membros. Por outro lado, tendo em vista o progressivo acúmulo de acervos 

processuais, em razão da quantidade de competências do Supremo, o senhor 

defendeu mecanismos para tornar a dinâmica do Tribunal mais célere, como a 

circulação prévia de votos, a fim de que outros Ministros possam aderir a 

orientações alheias. Considerando-se esse cenário, caberia uma revisão dessa 

prática de se proferir votos alongados, limitando-se os Ministros a seguir 

maiorias já formadas, sobretudo em julgamentos que caminhem para a 

unanimidade? 

 

O problema maior não é o tamanho do voto escrito. Às vezes é inevitável que ele seja 

longo, para que todas as questões sejam enfrentadas. Agora: é preciso que o voto seja 

objetivo. Há um problema na formação cultural latino-americana, talvez latina em geral, 

do ensino enciclopédico – e não analítico ou crítico – e um vezo de exibir erudição. Quem 

chegou ao STF não precisa provar erudição. Para bem ou para mal, ela se presume. Ainda 
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assim, há certa compulsão de citação de autores, muitas vezes com auxílio da assessoria, 

sem que haja qualquer necessidade na remissão. Eu quase não cito ninguém, a menos que 

eu precise dar crédito a uma ideia alheia. De toda forma, o que é mais importante é que o 

voto na sessão do plenário não tenha mais do que meia hora. Não há tema nessa vida que 

não possa ter os seus aspectos essenciais enfrentados em 30 minutos, que correspondem 

a 10 páginas em fonte e espaço padrão. Portanto, o voto oral tem que ser mais breve. E 

estou me referindo, na duração máxima 30 minutos, ao voto do relator. O voto dos demais 

deve ser mais breve ainda. É claro que pode haver exceções, em casos fora do comum. 

Mas a regra tem que ser a da brevidade. Eu escrevi um artigo de uma página e meia, há 

alguns anos, defendendo a revolução da brevidade. Continuo militante dessa crença. 

 

3.4. Como vários outros magistrados, o senhor concilia a docência com a 

judicatura. Quais são os desafios que essa dupla tarefa impõe? Em que aspectos 

essas duas missões se complementam e se assemelham e em que cenários elas 

eventualmente entram em conflito? 

 

Eu sou professor. Esta é a minha atividade principal na vida. Eu escrevo regularmente, eu 

dou aula, faço palestras, participo de bancas, oriento trabalhos. Esta é a minha vocação, foi 

a escolha que eu fiz na vida. Eu antes de ir para o STF sempre dizia: eu não sou um 

advogado que dá aulas; eu sou um professor que eventualmente advoga. Bom, agora eu 

estou ministro, mas sou professor. Às quintas-feiras, depois da sessão, eu pego um voo 

para o Rio e dou aula na graduação e na pós-graduação da UERJ. Essa é a minha rotina de 

muitos anos. Na graduação eu tenho um estagiário docente, que dá uma parte das aulas. 

Mas eu dou todas as que eu posso. E na pós-graduação eu dou, como regra, todas as aulas. 

E participo regularmente do processo de seleção da pós-graduação e das bancas de 

doutorado na UERJ, o que me mantém antenado com o que está sendo pesquisado e 

pensado a cada tempo. Ser professor ajuda a minha atuação como juiz, desde que o juiz 

não queira fazer doutrina em cada caso. Aí seria um desastre. E ser juiz ajuda na atuação 

como professor, porque a experiência dos casos reais enriquece a compreensão da vida e a 

capacidade expositiva. 
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Resumo 

Há três caminhos para o constitucionalismo no mundo moderno. No primeiro, outsiders
***

 
revolucionários usam a constituição para veicular o compromisso do seu novo regime com 
os princípios proclamados na sua luta anterior. Índia, África do Sul, Itália e França 
seguiram essa linha. No segundo, insiders do establishment se valem da constituição para 
fazer concessões estratégicas, com o objetivo de enfraquecer movimentos revolucionários 
antes que ganhem poder. O Reino Unido fornece exemplos paradigmáticos disso. No 
terceiro, cidadãos comuns continuam passivos, enquanto elites políticas e sociais erigem 
uma nova constituição. Espanha, Japão e Alemanha oferecem variações desse mesmo 
tema. Diferentes caminhos geram diferentes problemas de legitimação, mas a União 
Europeia (UE) enfrenta uma dificuldade especial. Como seus membros emergem de três 
rotas divergentes, eles discordam quanto à natureza do problema constitucional da União, 
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ampla (e, por vezes, pejorativa ou crítica), não apenas a elite, política, econômica e cultural de determinado 
país, mas também as instituições sociais que ela controla. 
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e não apenas quanto à sua solução. Dessa forma, a UE enfrenta uma crise cultural, e não 
meramente econômica. 
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Abstract 

There are three paths to constitutionalism in the modern world. Under the first, 
revolutionary outsiders use the constitution to commit their new regime to the principles 
proclaimed during their previous struggle. India, South Africa, Italy and France have 
followed this path. Under the second, establishment insiders use the constitution to make 
strategic concessions to disrupt revolutionary movements before they can gain power. 
Britain provides paradigmatic examples. Under the third, ordinary citizens remain passive 
while political and social elites construct a new constitution. Spain, Japan and Germany 
provide variations on this theme. Different paths generate different legitimation 
problems, but the EU confronts a special difficulty. Since its members emerge out of three 
divergent pathways, they disagree about the nature of the union’s constitutional problem, 
not merely its solution. Thus the EU confronts a cultural, not merely an economic, crisis.  
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1. Uma nova resposta para a pergunta de Weber? 

O direito legitima o poder. O constitucionalismo é parte desse projeto maior. Mas como as 

constituições assumem sua pretensão de autoridade? 

Explorarei essa questão no espírito de Max Weber, que formulou uma célebre 

distinção entre três formas pelas quais o poder busca legitimar sua autoridade: apelando à 

tradição, ao carisma ou à racionalidade burocrática. Essa famosa lista continua relevante, 
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mas não explica de forma apropriada a autoridade do constitucionalismo no mundo de 

hoje. Já passou da hora de seguir para além de Weber, construindo uma nova série de 

tipos ideais que faça justiça às lógicas de legitimação do constitucionalismo
1
. 

Ao fazer esse esforço, meu objetivo não é promover um juízo filosófico sobre o 

mérito do constitucionalismo
2
. Eu os convido a embarcar em uma investigação sociológica 

e histórica sobre as formas pelas quais as elites e o público em geral podem se convencer 

de que sua constituição teria transformado a pura demonstração de poder em um 

legítimo exercício de autoridade. 

Essa é uma tarefa ambiciosa, mas não deve ser confundida com outra, ainda mais 

ambiciosa. Não estou tentando oferecer uma completa explicação causal sobre as 

condições que levam um sistema constitucional a se sustentar ao longo do tempo. Mesmo 

um regime que gere uma crença generalizada em sua legitimidade constitucional pode ser 

destruído por uma derrota militar ou soterrado por uma depressão econômica. Ou o 

oposto pode ser verdadeiro: ainda que quase todos acreditem que a constituição é um 

engodo, é possível que continuem a apoiar o sistema se ele oferecer prosperidade e 

segurança nacional. 

No entanto, a presença ou ausência de uma crença generalizada na legitimidade 

constitucional assume um papel importante – às vezes, muito importante – na 

conformação da vida política. Por isso, as dinâmicas que podem sustentar essa confiança 

justificam um estudo mais desenvolvido. 

 

2. Três tipos ideais 

 

2.1. Constitucionalismo revolucionário 

Começo esboçando três caminhos para o constitucionalismo. No primeiro cenário, um 

movimento de revolucionários outsiders se mobiliza contra o governo existente no 

“Momento um”. Muitos aspirantes a revolucionários são subjugados nesse ponto, mas 

alguns triunfam contra o status quo. 

Isso prepara o cenário para a fundação de um novo regime no “Momento dois”. No 

período de luta contra a velha ordem, os insurgentes fazem declarações públicas para 

justificar seus contínuos atos de resistência. Agora, tendo chegado ao poder, eles 

                                                 
1
 Para uma análise incisiva das razões da falha de Weber em confrontar o constitucionalismo, v. KALYVAS, 

2008, pp. 65-78. 
2
 Para um esforço nessa linha, v. ACKERMAN, 1980. 
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traduzem essas declarações em uma constituição que veicula o compromisso do novo 

regime com os seus princípios revolucionários e organiza o poder de forma a evitar a 

reincidência dos abusos passados. 

Como os revolucionários desafiam o status quo, eles muitas vezes ganham 

ascendência após um conflito militar. Por exemplo, o Congresso Nacional Africano de 

Nelson Mandela jamais teria chegado ao poder sem décadas de combate de guerrilha 

conduzida pela Lança da Nação. Da mesma forma, os líderes políticos que erigiram as 

constituições da Itália e da Quarta e Quinta Repúblicas francesas obtiveram a autoridade 

popular para estabelecer constituições no pós-guerra com base em seu apoio à luta militar 

da Resistência contra os regimes de Pétain e Mussolini. 

Mas movimentos revolucionários também contam com formas mais pacíficas de 

desobediência civil – como no caso de Nehru e do Partido do Congresso na Índia ou de 

Wałęsa, e do Solidariedade na Polônia. O ponto mais importante é que o contínuo 

sacrifício próprio do movimento durante o “Momento um” gera um amplo 

reconhecimento público de sua legítima autoridade para estabelecer uma nova 

constituição em nome do povo no “Momento dois”. 

 

2.2. Constitucionalismo dos insiders 

As constituições também emergem por uma via bem diversa. Nesse segundo tipo ideal, a 

ordem política é construída por insiders pragmáticos, e não por revolucionários outsiders. 

Quando confrontado com movimentos populares que reivindicam mudanças 

fundamentais, o establishment dos insiders responde com concessões estratégicas que 

dividem os outsiders em grupos moderados e radicais. Quando essa estratégia funciona, 

os insiders reforçam sua autoridade com a edição de marcos legislativos de reforma que 

estimulam grupos de outsiders “sensatos” a desertarem seus correligionários mais radicais 

e a se juntarem ao establishment político no governo do país. 

O Reino Unido oferece um exemplo paradigmático. Durante as Guerras 

Napoleônicas, sua elite governante repudiava a revolução como modelo de mudança 

legítima. Mas ao longo da geração seguinte, o establishment estendeu a mão aos outsiders 

“sensatos” com a promulgação do Reform Act de 1832. Isso preparou o caminho para 

outros atos de concessão estratégica em momentos posteriores de confronto popular. No 

século XX, talvez o exemplo mais destacado tenha sido o Parliament Act de 1911, que 

legitimou a política de redistribuição que caracteriza o moderno Estado de Bem-Estar 

Social. 
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Esses marcos representam elementos fundamentais da constituição britânica, mas 

lhes faltam claras declarações de princípios comparáveis àquelas encontradas, por 

exemplo, na Declaração de Direitos sul-africana. Também não foram adotados em nome 

de um movimento mobilizado no sentido de uma redefinição revolucionária da identidade 

política. Em vez disso, surgem como concessões estratégicas adotadas por meio de uma 

pragmática adaptação de instituições legislativas pré-existentes
3
. 

Essas grandes reformas legislativas parecem tão diferentes das constituições 

revolucionárias que os acadêmicos muitas vezes negam que os britânicos tenham uma 

Constituição. Essa afirmação poderia fazer sentido se “constitucionalismo” fosse um 

rótulo que designasse um modelo “tamanho único” de legitimação. Mas isso é 

precisamente o que pretendo refutar. Países que seguem a via dos insiders de fato 

conferem um grande valor a conquistas como o Parliament Act. À medida que são 

socializadas na elite governante, as gerações futuras são treinadas para usar esses 

precedentes de governo responsável como modelos de ação legítima no enfrentamento 

dos desafios populistas do seu próprio tempo. 

O relativo sucesso do Reino Unido na arte da adaptação pragmática influenciou 

muitas partes da Commonwealth – mais destacadamente Austrália, Canadá e Nova 

Zelândia –, que compartilham certo desdém por princípios constitucionais abstratos e 

enfatizam a importância de prudentes adaptações. 

 

2.3. Construções de elite 

Ambos os tipos ideais resultam de conflitos agudos, mas geram resultados diversos. No 

cenário dos insiders, o establishment político faz concessões estratégicas que 

enfraquecem o momentum dos outsiders; no cenário dos outsiders, o establishmet falha 

em suas tentativas de repressão ou cooptação e é derrubado pela ordem constitucional 

revolucionária. 

Mas a mudança de regime às vezes acontece sem a pressão de um levante popular 

maciço, exigindo que acrescentemos um terceiro tipo ideal: o constitucionalismo elitista. 

Nesse cenário, o antigo sistema de governo começa a se desfazer, mas a população em 

geral permanece à margem disso, em relativa passividade. O vácuo de poder que aparece 

é ocupado, não por ela, mas por elites sociais e políticas até então excluídas, que atuam 

como uma força determinante na criação de uma nova ordem constitucional. 

                                                 
3
 MURKENS, 2014. 
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Às vezes a constituição da nova elite permite que as antigas retenham uma parcela 

significativa de poder, mas outras vezes, não. No entanto, quaisquer que sejam as 

particularidades, o mais importante é que o novo regime é uma construção da elite, e não 

uma criação revolucionária. 

Construções de elites podem ser diferenciadas também das constituições dos 

insiders. No cenário dos insiders, o establishment político continua no controle da situação 

– fazendo concessões estratégicas para desviar o vento que infla as velas do movimento 

insurgente. No terceiro modelo, o regime vigente vive uma crise tão severa que aos 

insiders políticos só resta a esperança de manter uma fatia do poder, celebrando um 

elaborado pacto com as elites outsiders.  

Esse compromisso entre insiders e outsiders produz uma constituição muito 

diferente das pragmáticas reformas legislativas que servem como precedentes de governo 

responsável no modelo dos insiders. A constituição que surge no terceiro caminho é 

tipicamente um elaborado documento no qual os dois lados definem novas regras do jogo 

e se comprometem a segui-las. 

Ao desenvolver esses textos, os protagonistas podem muitas vezes tomar grandes 

empréstimos de disposições originadas em outros lugares – não raro de constituições que 

tenham surgido anteriormente pelo caminho revolucionário. Seguindo esses modelos, as 

construções da elite tipicamente sustentam falar em nome do Povo. Nada obstante, em 

que pesem esses nobres apelos ao pouvoir constituant, suas constituições não foram 

lançadas à existência por qualquer movimento revolucionário comparável. 

A Espanha fornece um exemplo esclarecedor. A morte de Franco lançou o regime 

falangista em uma crise de sucessão. Assombrados pelas memórias da Guerra Civil 

Espanhola, moderados liderados pelo Rei Juan Carlos impediram outra agitação 

revolucionária ao fechar um acordo com os mais amargos inimigos de Franco. Resistindo a 

pressões da linha dura, o jovem rei nomeou como primeiro ministro Adolfo Suárez, que 

estendeu a mão a grandes oponentes – mais notavelmente Santiago Carillo, líder do ilegal 

Partido Comunista. Com o apoio do chefe do estado-maior do exército e do líder da Igreja 

espanhola, Suárez venceu um legislativo falangista e aprovou uma Lei para a Reforma 

Política, abrindo caminho para eleições livres que incluíram os comunistas. Como o 

eleitorado demonstrou pouco apoio aos extremistas de esquerda e de direita, os 

moderados ganharam condições de elaborar uma constituição democrática, que foi 

largamente aprovada pelos eleitores em um referendo. 

Esses votos foram importantes, mas não podem ser confundidos com o tipo de 

mobilização de massa que serve como principal motor do constitucionalismo 
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revolucionário. Em vez disso, foi a ação decisiva do rei, ao impedir um golpe militar contra 

o governo eleito em 1981, que deu início a um processo de consolidação constitucional de 

toda uma geração
4
. 

Se enfatizo este ponto é porque as construções de elite enfrentam problemas de 

legitimação muito diferentes dos que decorrem dos dois primeiros tipos ideais. Nosso 

próximo trabalho é diagnosticar essas diferenças. 

 

3. Tipos diferentes, problemas diferentes 

Comecemos com o constitucionalismo revolucionário. O grande problema que ronda essa 

via é o espectro da ditadura totalitária. Lênin e Mao, não menos que Nehru e Mandela, e 

De Gasperi e De Gaulle, chegaram ao poder depois de enfrentamentos revolucionários ao 

ancien régime. No entanto, as constituições produzidas pelo Partido Comunista serviram 

como meros dispositivos de propaganda para o terror stalinista/maoista, e não foram 

capazes de limitar seriamente o subsequente autoritarismo de um Khruschev ou um Xi 

Jinping. 

Durante a Guerra Fria, esses engodos comunistas eram vistos como consequências 

quase inevitáveis de vitórias revolucionárias sérias. Mas isso é uma distorção da Guerra 

Fria. Em uma série de intensivos estudos de casos, pretendo elaborar o rico legado 

constitucional que as revoluções do século XX deixaram para trás
5
. 

Considerem a Índia. Sua difundida pobreza, analfabetismo e sistema de castas 

parecem ser a receita do autoritarismo. De fato, o país sequer tem um idioma comum. No 

entanto, sua ordem constitucional, com todas as suas imperfeições, tem sustentado uma 

vida democrática notavelmente vigorosa por quase três quartos de século. 

Como isso aconteceu? 

Qualquer resposta sensata deve reconhecer o papel central do Partido do 

Congresso – o movimento revolucionário liderado por Gandhi e Nehru, que selou seu 

sucesso com a promulgação da constituição em 1950. Apesar de muitas diferenças nos 

detalhes, a África do Sul é o palco de uma história similar de sucesso. Esses estudos de 

caso oferecem uma nova perspectiva sobre os exercícios europeus de constitucionalismo 

revolucionário em lugares como França, Itália e Polônia. À medida que prossegue a nossa 

comparação mundial, emerge um padrão comum. 

                                                 
4
 FERNANDEZ-MIRANDA; FERNANDEZ-MIRANDA, 1995; LINZ; STEPAN, 1996; MARAVALL (1982) enfatiza o 

papel de greves de massa na impulsão desse processo, mas não questiona minha afirmação básica. 
5
 V. ACKERMAN (no prelo). 
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Eu o chamo de constitucionalização do carisma – sugerindo uma analogia com um 

processo parecido, mas diverso, que Weber celebremente retratou ao descrever a 

burocratização do carisma ao longo do tempo. 

 

3.1. Constitucionalizando o carisma 

Para os fins deste estudo, basta esboçar dois aspectos fundamentais da dinâmica 

constitucional: um, político, e o outro, jurídico. 

Comecemos pelo político. Em sua primeira geração, a constituição reforça a 

legitimidade dos líderes revolucionários que inicialmente só chegaram ao poder depois de 

grandes sacrifícios pessoais – ficando anos na prisão ou no exílio antes de triunfar sobre o 

antigo regime. Conforme essa geração se extingue, ela é substituída por vários 

oportunistas, que veem os antigos partidos revolucionários como trampolins para o 

poder. Esses partidos de movimento, que estão envelhecendo, podem também atrair 

ativistas de segunda geração buscando revigorar antigos ideais. No entanto, nem eles 

podem reclamar a autoridade carismática obtida por seus predecessores. 

Afinal, a primeira geração não falou apenas sobre revolução; ela, de fato, venceu a 

luta. Mas a segunda geração não pode sustentar algo semelhante. Salvo em circunstâncias 

extraordinárias, a autoridade política se move na direção da normalização da política 

revolucionária. 

O oposto é verdadeiro entre os juristas e outros profissionais, que tentam 

interpretar o significado permanente da constituição. Na primeira geração, esses 

profissionais são todos muito conscientes de que o texto revolucionário é uma estranha 

criatura jurídica, que ainda não domesticaram ao longo de décadas de raciocínio 

disciplinado. Isso os torna predispostos a evitar confrontos agudos com os líderes 

carismáticos que tomam as rédeas da república. Nada obstante, suas interpretações 

jurídicas experimentais constroem fundações para as gerações seguintes, que cada vez 

mais veem o direito constitucional como uma parte consolidada do seu repertório 

profissional. 

À medida que um judiciário progressivamente confiante confronta um sistema 

político progressivamente normalizado, os dois lados se engajam em uma intensa disputa 

entre fundamentos concorrentes para servir como guardião final da herança 

constitucional revolucionária. Essas disputas assumem formas muito variadas em lugares 

diversos. 
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Por ora, porém, basta destacar um elemento fundamental: essas contendas 

político-jurídicas pela supremacia são categoricamente diferentes daquelas que surgem 

em formações políticas que percorrem os outros dois caminhos para a legitimidade. 

 

3.2. Problemáticas elitistas 

Considerem o paradigma de governo responsável dos insiders. Nesse esquema, não faz 

sentido que as cortes constitucionais sustentem um papel de guardiãs dos princípios 

revolucionários estabelecidos pelo texto fundamental – já que a própria ideia de que o 

povo pode se manifestar em momentos de sublevação revolucionária é tida como 

conversa fiada populista. 

O papel apropriado dos tribunais é compreendido de uma forma muito diversa. Em 

vez de preservar a vontade do Povo contra as depredações de oportunistas políticos, os 

juízes se oferecem como colaboradores úteis ao esclarecerem a tradição evolutiva de 

governos de elite – propondo formas perspicazes de modificar precedentes históricos à 

luz de desafios contemporâneos. Essa via de colaboração é precisamente aquela que as 

cortes têm seguido no Reino Unido e em outros países da Commonweath nos últimos 

cinquenta anos
6
. 

Regimes dos insiders também encontram desafios diversos a sua autoridade 

duradoura. Em contraste com o que ocorre com seus correspondentes revolucionários, a 

ameaça não é a ditadura partidária. É a gradual erosão da confiança pública na capacidade 

da elite na condição de estadistas – com movimentos de base [grassroots] obtendo 

progressivo sucesso em retratar o establishment como um conjunto de esnobes 

desajeitados que são indignos de respeito. A recente onda de referendos no Reino Unido e 

na Commonwealth pode muito bem ser um perigoso sinal disso. 

Prossigamos, então, para considerar os problemas específicos que se apresentam 

em nosso terceiro tipo ideal. Para começar, construções de elite não têm os recursos de 

legitimação oferecidos por quaisquer dos paradigmas anteriores. Por um lado, não podem 

apontar para a ampla legitimidade popular obtida pelo constitucionalismo revolucionário; 

por outro, falta-lhes o longo histórico de estadismo bem-sucedido por meio do qual uma 

elite estabelecida ganha respeito popular. Como, então, uma constituição elitista pode 

fundar sua autoridade diante da população em geral? 

Com dificuldade. 

                                                 
6
 GARDBAUM, 2013; STEPHENSON, 2014.  
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Chamemos isso de problema de autenticidade. É o que vemos em destaque na 

Espanha hoje. Apesar de seu desempenho relativamente bom na geração passada, a 

constituição pós-Franco não conseguiu convencer muitos bascos e catalães de sua 

legitimidade – gerando o atual conflito entre Madri e Barcelona quanto aos termos de um 

referendo sobre a independência catalã. 

Há uma grande analogia entre esse impasse e o recente confronto entre 

Westminster e a Escócia, que também envolvia uma votação quanto à independência 

nacional. Mas a forma jurídica do referendo tem sentidos muito diferentes em tipos ideais 

diversos. O establishment britânico sintomaticamente seguiu aos tropeços na direção de 

um compromisso, o que permitiu que o referendo prosseguisse para um voto de “Não” à 

independência. 

O governo de Madri, com o apoio do tribunal constitucional, insiste em que o 

próprio esforço de se convocar um referendo é inconstitucional. O governo catalão 

respondeu anunciando planos de realizar um referendo “informal” – i.e., ilegal – sob sua 

própria autoridade. Se ele resultar em um voto pelo “Sim”, será que o governo em 

Barcelona o usará como um sinal de que o Povo da Catalunha, mobilizado, exige uma 

ruptura revolucionária na direção de uma nova identidade constitucional? 

O atual conflito na península serve apenas para apresentar os problemas de 

autenticidade que desafiam outras construções de elite. Ao menos a constituição 

espanhola foi escrita por elites domésticas. Em contraste, as da Alemanha e do Japão do 

pós-guerra foram erigidas sob a ocupação militar dos Aliados; ademais, suas constituições 

de elite foram adotadas sem qualquer esforço no sentido de se obter o consentimento 

dos eleitores comuns em um referendo. Nesses casos, por que o público em geral deveria 

respeitar sua legitimidade após o fim da ocupação? 

Às vezes, essa questão não tem resposta. Vejam o colapso das constituições do 

Iraque e do Afeganistão depois que a ocupação militar estrangeira teve fim. Às vezes, a 

questão apenas surge após um longo período de quietude. Vejam o Japão de hoje – em 

que o governo Abe questiona o “Artigo da Paz” da constituição imposta pelo General 

MacArthur depois da guerra. Se Abe for bem-sucedido, isso será a abertura inicial em sua 

campanha maior por um extenso repúdio à constituição de MacArthur como uma 

expressão inautêntica de valores japoneses
7
. 

O que conduz a uma questão óbvia: como a Alemanha evitou um juízo similar sobre 

a sua Lei Fundamental? 

                                                 
7
 ACKERMAN; MATSUDAIRA, 2014. 
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O papel da ocupação dos Aliados não foi tão esmagador como no Japão. Mas foi, 

ainda assim, muito relevante, a começar com as condições definidas pelo Reino Unido, 

pela França e pelos Estados Unidos no Protocolo de Londres. 

Duas das exigências fundamentais do protocolo foram, primeiro, que o Conselho 

Parlamentar minutasse um documento chamado de constituição e, segundo, que o 

submetesse ao povo alemão para aprovação em um referendo. O objetivo preciso dessas 

exigências era proteger a constituição contra acusações posteriores de inautenticidade. 

O Protocolo de Londres se dirigia aos líderes dos governos recém-criados em cada 

uma das zonas ocupadas. Mas a emergente elite política da Alemanha Ocidental rejeitou 

essas demandas. Para enfatizar seu caráter provisório, chamaram sua iniciativa de “Lei 

Fundamental”, em vez de constituição. De fato, o Artigo Final de seu documento 

proclamava que uma constituição verdadeiramente autêntica só poderia ser promulgada 

quando os cidadãos do Leste se juntassem aos do Ocidente em uma nova Assembleia 

Constituinte. 

Eles também desafiaram os Aliados quando se recusaram a submeter sua Lei 

Fundamental a referendo porque: (1) ela poderia perder na Baviera, (2) Hitler havia 

desnaturado esses apelos ao Volk e (3) eles temiam que isso legitimaria um esforço 

paralelo dos soviéticos para elaborar uma constituição para a Alemanha Oriental
8
. 

Esses atos de questionamento tiveram um profundo impacto. Como explica Donald 

Kommers,  

 

Pesquisas de opinião mostraram que (...) uma maioria dos entrevistados 
sequer tinham ciência da existência do Conselho Parlamentar. Em maio 
de 1949, uma pesquisa descobriu que dois terços deles não sabiam ao 
certo o que era a Lei Fundamental (...). Os alemães ocidentais tiveram 
negada a oportunidade de aprovar a constituição, o que os privou do 
conhecimento que poderiam ter desenvolvido (...) caso uma campanha 
popular pela ratificação tivesse acontecido

9
. 

 

Neste contexto, as famosas “cláusulas de eternidade” da Lei Fundamental soam 

muito curiosas. O que um documento enfaticamente provisório quer dizer quando 

proclama o “valor eterno” da dignidade humana? O que significa a declaração da 

“democracia” como um valor eterno quando seus proponentes se recusaram a submeter a 

Lei Fundamental a uma votação? 

                                                 
8
 ACKERMAN, 2008. 

9
 KOMMERS, no prelo, v. 1, cap. 3. 
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O problema de autenticidade surgiu novamente em 1989. Com manifestantes da 

Alemanha Oriental entoando Wir sind das Volk
*
, o vice-presidente do Tribunal 

Constitucional da Alemanha Ocidental, Ernst Gottfried Mahrenholz, insistiu em que o 

governo teria a elevada obrigação de convocar uma Assembleia Constituinte de todo o 

povo alemão para modelar uma verdadeira constituição
10

. Enquanto Mahrenholz 

sustentava essa ideia de forma bastante persuasiva, muitos outros faziam exigências 

semelhantes no sentido de invocar o Artigo Final e transformar a Lei Fundamental em uma 

constituição por um ato de autoridade da soberania popular. 

Helmut Kohl, no entanto, não estava entre eles. A última coisa que queria era um 

monte de comunistas da Alemanha Oriental e pessoas de esquerda da Alemanha 

Ocidental participando de uma Assembleia Constituinte para questionar a legitimidade de 

seu governo. Ele se recusou a observar o Artigo Final, e construiu a reunificação por meio 

de um dos mais curiosos acordos internacionais da história jurídica. Um tratado comum é 

negociado entre estados soberanos para regular as relações futuras de um com o outro. 

Mas o Tratado de Reunificação extinguiu a existência da DDR
**

 no exato momento em que 

ela assinou o acordo. 

Nada obstante, um quarto de século depois, a Alemanha conseguiu esquecer o fato 

de que, tanto em 1949 quanto em 1989, sua elite política se recusou a colocar a 

constituição diante dos eleitores para sua avaliação ponderada. 

Como explicar esse ato de amnésia coletiva?
11

 

Durante os anos de 1950 e 1960, era o milagre econômico, e não a Lei 

Fundamental, que desempenhava o papel central na legitimação da criação da República 

Federal sobre as cinzas da catástrofe nazista. Se havia um único símbolo destacado da 

Nova Alemanha nesse período, era o Deutsche Mark, não as “cláusulas de eternidade”. 

Mas, com o tempo, o Tribunal Constitucional alemão foi bem-sucedido em transformar a 

Lei Fundamental em um elemento central da identidade política – ao ponto que a 

substituição do marco pelo euro nos anos 1990 pôde ocorrer sem o trauma nacional que 

acompanharia uma medida semelhante nos anos 1960. 

Novamente, porém, o papel do tribunal na Alemanha foi muito diferente daquele 

exercido pelos judiciários que emergiram dos dois cenários precedentes. Ele não enraizou 

a Lei Fundamental nas conquistas revolucionárias do passado constitucional, porque disso 

                                                 
*
 N.T.: “Nós somos o povo”, em alemão.  

10
 MAHRENHONLZ, 1992. 

**
 N.T.: Sigla da República Democrática Alemã (Deutsche Demokratische Republik), nome oficial da 

Alemanha Oriental. 
11

 Para uma crítica poderosa, v. JAGGI, 2012. 
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não havia nada. Tampouco se engajou em um modesto empreendimento colaborativo 

com os poderes políticos estabelecidos, como no Reino Unido e na Commonwealth. Em 

vez disso, o tribunal se projetou no espaço público como o preeminente guardião dos 

compromissos fundamentais da Nova Alemanha com os direitos fundamentais e os 

valores do Iluminismo. Sem dúvida, a forma com que o tribunal conseguiu apoio público a 

sua pretensão de supremacia constitucional é uma questão complicada, que exige uma 

discussão mais aprofundada
12

. 

Por ora, contudo, vamos parar um pouco e voltar para as implicações mais amplas 

da minha afirmação de que há, não um, mas três caminhos distintos para o 

“constitucionalismo”. Para concluir esse ponto, vamos considerar como minha visão 

trinitária contribui para um trilema especial para a União Europeia neste presente 

momento de vulnerabilidade. 

 

4. A crise da UE: um diagnóstico cultural 

Há um contínuo debate acerca da natureza da UE. Alguns acreditam que ela é comparável, 

em grande medida, com outras grandes federações – mais destacadamente os Estados 

Unidos. Outros a veem como algo único. 

Minha tese me conduz para o lado do algo único, mas por uma razão particular. Os 

principais países da Europa chegaram à união seguindo caminhos diferentes: as 

constituições da Alemanha e da Espanha são construções de elite; as da França, da Itália e 

da Polônia são conquistas revolucionárias; e a do Reino Unido surge de uma tradição 

insider. 

Não surpreende, então, que esses países tenham dificuldades de encontrar um 

caminho comum para uma união mais perfeita. Os franceses, os italianos e os poloneses 

estão abertos a apelos ao Povo da Europa; os britânicos preferem improvisar; e os 

alemães ficam absolutamente perplexos com a própria ideia de que elites políticas ou 

movimentos mobilizados possam legitimamente repudiar compromissos constitucionais 

fundamentais. 

Não existe uma divergência similar nos Estados Unidos. Da fundação, passando 

pela Guerra Civil e pelas Revoluções do New Deal e dos Direitos Civis, a constituição 

americana tem sido repetidamente transformada por outsiders mobilizados, sob a 

liderança de George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt e o grupo de 

                                                 
12

 COLLINGS, 2016; HAILBRONNER, 2014. 
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Martin Luther King e Lyndon Johnson – ou assim eu sustento em minha série We the 

People
13

. 

Observem, então, o paradoxo: embora divirjam amargamente sobre a legitimidade 

do estado de bem-estar social, os americanos de hoje não discordam quanto à forma 

apropriada de resolver essa controvérsia crescente. De forma bastante simples, se um 

republicano do Tea Party ganhar a Casa Branca em 2016, o novo presidente se unirá com 

seus aliados de direita no Congresso para revolucionar a constituição, transformando a 

composição da Suprema Corte. À medida que juízes liberais se aposentem, seus 

substitutos se juntarão a seus colegas conservadores para varrer, com uma série de 

decisões por sete a dois, muitas das conquistas duramente alcançadas pelas revoluções do 

New Deal e dos Direitos Civis
14

. 

Se os eleitores optarem por dar impulso a essa revolução judicial no próximo 

pleito, eu certamente me unirei ao grupo de juristas progressistas que tentarão 

desesperadamente limitar o seu impacto doutrinário. Mas, como acadêmico, não vou 

poder negar que o esforço do Presidente Tea Party de encher a Suprema Corte de 

discípulos de Antonin Scalia será muito semelhante à manobra de empacotamento da 

corte usada por Franklin Roosevelt para transformá-la com nomeações de progressistas 

como Felix Frankfurter e Robert Jackson. 

Com certeza, há uma ironia aqui – se os republicanos se sagrarem vitoriosos em 

2016, eles provavelmente vão repudiar o New Deal pela mesma técnica de nomeações 

judiciais transformativas que constitucionalizou o New Deal
15

. Mas os defensores do 

estado de bem-estar americano têm coisas melhores para fazer com seu tempo do que 

refletir sobre as ironias da história. Se eles esperam preservar as conquistas 

revolucionárias do New Deal, é melhor que seu candidato presidencial vença as eleições 

de 2016. 

Os europeus estão em uma situação bem diversa. Hoje eles não suscitam 

questionamentos fundamentais em relação a seu legado social democrático. Mas como 

emergem de culturas constitucionais diferentes, eles estão passando por um período 

difícil ao lidar com a política de redistribuição regional que é um componente padrão de 

todas as (con)federações. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Norte rico e o Sul pobre 

têm lutado há muito tempo pela distribuição das verbas federais. Mas essas disputas não 

                                                 
13

 ACKERMAN, 1991; 1998; 2014. 
14

 ACKERMAN, 2014, pp. 311-340. 
15

 ACKERMAN, 1988. 
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geram um risco de desfazimento da herança constitucional revolucionária construída ao 

longo dos séculos. 

Em contrapartida, a UE pode muito bem se desintegrar se movimentos de base no 

Sul se mobilizarem contra os programas de austeridade impostos por Bruxelas e Frankfurt. 

Se as instituições políticas e financeiras da união falharem em dar uma resposta 

construtiva aos desafios outsider do Syriza e de outros movimentos de esquerda, o 

impasse resultante fará com que seja ainda mais difícil para ela confrontar os 

perturbadores desafios de movimentos nacionalistas nas próximas eleições britânicas e 

francesas. 

Esses conflitos emergentes teriam se apresentado de uma forma diversa se a 

história europeia recente tivesse seguido uma rota diferente. Há uma década, os estados-

membros se reuniram em Bruxelas para lançar um apelo aos Povos da Europa para 

constitucionalizarem sua identidade política pela ratificação de um tratado constitucional. 

Se essa campanha tivesse sido bem-sucedida, a Europa estaria em uma posição muito 

melhor para lidar com os atuais desafios de base que ameaçam a legitimidade de toda a 

união. 

Esse ponto é ignorado pelos acadêmicos, que enfatizam que as disposições 

substantivas do Tratado Constitucional eram largamente confirmadas pelo Tratado de 

Lisboa, que atualmente prevê a estrutura básica da união. Mas o tratado, e outros acordos 

mais recentes, eram construções de elite que evitaram, tanto quanto possível, uma 

reflexão autoconsciente do(s) Povo(s) da Europa por via de referendos. Essa década de 

fuga abre caminho para que movimentos crescentes de protesto apresentem a união e o 

banco como forças estrangeiras, dominadas por rígidos tecnocratas, com os políticos da 

união servindo como ornamentos pseudodemocráticos.  

Existe saída para esse impasse? 

Não sei. 

Meu objetivo aqui é o diagnóstico, não a cura. 

No entanto, pode-se encontrar algum consolo refletindo sobre uma limitação 

básica da minha análise. Como destacou Weber, nenhuma formação política real 

corresponde a qualquer tipo ideal. Um tipo pode predominar – no caso da UE, o 

constitucionalismo de elite –, mas experiências históricas específicas geram contrapontos 

a partir de paradigmas diversos. Espero que este estudo estimule os europeus a pensar 

mais profundamente sobre a particular mistura de culturas constitucionais que 

atualmente prevalece no continente – e a desenvolver os temas interculturais que são a 
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grande promessa para sustentar a legitimidade da união neste momento tão perigoso de 

sua história. 

Apenas uma coisa é clara: é melhor estar consciente do trilema cultural da união do 

que prosseguir cega e erraticamente na esperança de que imposições de cima para baixo 

serão suficientes. 
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Resumo 

Tanto no ensino do direito público alemão quanto na práxis o princípio da 
proporcionalidade se estabeleceu como um elemento essencial do princípio do Estado de 
direito. Porém, no plano internacional, o resultado é uma imagem mais diferenciada. 
Diante desse contexto de tensão entre o visível sucesso do exame de proporcionalidade e 
o tom agudo das críticas, o presente trabalho analisa em que medida o princípio da 
proporcionalidade é legitimável como elemento de um constitucionalismo global – ou seja, 
como princípio constitucional universal. Em foco estarão especialmente as objeções que 
determinam o debate internacional mais recente. Esclarecemos a relação entre o princípio 
da proporcionalidade e concepções que entendem os direitos principalmente como 
interesses ou trunfos, assim como o papel de argumentos de natureza moral no exame de 
proporcionalidade. Discutiremos também a objeção da incomensurabilidade, assim como 
a objeção de que a proporcionalidade reivindicaria, em vão, uma precisão matemática. Ao 
final, trataremos da relação entre a proporcionalidade e uma interpretação restrita ou 
ampla do suporte fático dos direitos fundamentais. No conjunto, o preceito da 
proporcionalidade e o instrumento metódico da ponderação são os melhores meios 
disponíveis para resolver colisões complexas e difíceis entre direitos fundamentais. O 
princípio da proporcionalidade deveria ter um papel importante na linguagem unificada de 
um constitucionalismo global. 
 

Palavras-chave 

Princípio da Proporcionalidade; Teoria dos Princípios 
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Proportionality as a universal constitutional principle 
 

Abstract 

Both in German constitutional theory and practice, the principle of proportionality has 
established itself as an essential element of the rule of law. However, in an International 
level, its results reflect a rather nuanced picture. Considering the tension between the 
visible success of the proportionality test on one hand, and the sharpness of the criticism 
towards it on the other hand, this paper aims to analyze to what extent the principle of 
proportionality can be considered an element of global constitutionalism, thus, justifying 
an universal constitutional principle. Focus will be on the objections that determine the 
latest international debates. We clarify the relationship between the principle of 
proportionality and the conceptions that understand rights primarily as interests or assets, 
and the role of moral arguments in the proportionality test. The objection of 
incommensurability, as well as the objection that proportionality would claim, in vain, a 
mathematical precision, will also be discussed. Towards the end, we will address the 
relationship between proportionality and a narrow or wide interpretation of fundamental 
rights’ facticity. As a whole, the rule of proportionality and the methodical instrument of 
weighing are the best means available to solve complex collisions between fundamental 
rights. The principle of proportionality should have an important role in the unified 
language of a global constitutionalism. 
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Principle of proportionality; Theory of Principles 
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1. Introdução 

Tanto no ensino do direito público alemão quanto na práxis judicial e executiva o princípio 

da proporcionalidade se estabeleceu como um elemento essencial para a promoção dos 

direitos fundamentais e do princípio do Estado de direito, na forma do art. 20, §3º da Lei 
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Fundamental alemã. Com exceção de poucas vozes críticas
1
 há consenso

2
 no sentido de 

que a proporcionalidade constitui um requisito básico para toda e qualquer conduta 

estatal.  

Ela é “popular e onipresente”
3
. Para o Tribunal Constitucional Alemão ela é nada 

menos que uma “medida universal de valores”
4
. 

Porém, no plano internacional, o resultado é uma imagem muito mais diferenciada. 

É verdade que também há avaliações positivas. Especialmente nos últimos vinte anos tem 

ocorrido uma propagação dramática da doutrina da proporcionalidade em diversos 

ordenamentos jurídicos ao redor do planeta
5
. Nas democracias liberais do mundo inteiro a 

proporcionalidade representaria um critério central para o controle dos direitos 

fundamentais
6
.
 
Ela é referida como “critério universal de constitucionalidade”

7
 e vista 

                                                 
1
  A título de comparação mais recente, Hillgruber, Ohne rechtes Maß? Eine Kritik der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nach 60 Jahren, Juristenzeitung 66 (2011), p. 861 
(862). Ademais, Ossenbühl, VVDStRL 39 (1981), p. 189 (Diskussionsbeitrag); Denninger, 
Juristenzeitung 25 (1970), p. 145 (152). Parcialmente, a crítica se refere sobretudo à última instância 
do exame de proporcionalidade, que consiste na ponderação dos interesses em colisão; nesse 
sentido destaca-se Jestaedt, The Doctrine of Balancing. Its Strengths and Weaknesses, in: Klatt (Org.), 
Institutionalized Reason. The Jurisprudence of Robert Alexy, Oxford 2012, p. 152 – 172; Poscher, The 
Principles Theory. How many Theories and What is their Merit?, in: Klatt (Org.), Institutional-ized 
Reason. The Jurisprudence of Robert Alexy, Oxford 2012, pp. 218 – 247; Klement, Common Law 
Thinking in German Jurisprudence. On Alexy’s Principles Theory, in: Klatt (Org.), Institutionalized 
Reason. The Jurisprudence of Robert Alexy, Oxford 2012, pp. 173 – 200; Böckenförde, Grundrechte 
als Grundsatznormen. Zur gegenwärtigen Lage der Grundrechtsdogmatik, in: Böckenförde (Org.), 
Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, 1991, p. 
168 (188 – 197); Habermas, Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratischen Rechtsstaats, 1992, pp. 310 – 318; Fischer-Lescano, Kritik der praktischen 
Konkordanz, Kritische Justiz 41 (2008), pp. 166 (172).  
2
  BVerfGE 16, 194 (201 f.); 17, 306 (313 f.); 19, 342 (348 f.); 23, 127 (133); 35, 382 (400 f.); 55, 159 

(165); 76, 1 (50 f.); 92, 262 (273); 120, 274 (322); 126, 112 (144 ff.); 127, 132 (146). Aus der Literatur 
siehe nur Schmidt-Aßmann, Der Rechtsstaat, in: Isensee / Kirchhof (Org.), Handbuch des Staatsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland, Band 2, 2004, § 26 Rn. 87; Lerche, Übermaß und Verfassungsrecht, 
1961. 
3  De acordo com a caracterização introdutória em Merten, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, in: 
Merten/Papier (Org.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band III, 2009, § 68 
Rn. 1. 
4
  BVerwG, Beschluss v. 15.07.2008, 1 WDS-VR 11/08 (juris), Rn. 30. 

5
  Saurer, Die Globalisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, Der Staat 51 (2012), p. 3 ff.; 

Cohen-Eliya/Porat, Proportionality and the Culture of Justification, American Journal of Comparative 
Law 59 (2011), p. 463 (467). 
6
  Kumm, The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification. The Point of Rights-Based 

Proportionality Review, Law & Ethics of Human Rights 4 (2010), p. 141 (142): “a central feature of 

rights adjudication in liberal democracies worldwide.” Ver também Kumm, Political Liberalism and 
the Structures of Rights. On the Place and Limits of the Proportionality Requirement, in: Pavlakos 
(Org.), Law, rights and discourse. The legal philosophy of Robert Alexy, Oxford 2007, p. 131 f.; 
Emiliou, The principle of proportionality in European law. A comparative study, London 1996, p. 1; 
Sadurski, Rights before courts. A study of constitutional courts in postcommunist states of Central 
and Eastern Europe, Dordrecht 2008, p. 266; Hickman, Proportionality. Comparative Law Lessons, 
Judicial Review 12 (2007), p. 31. 
7
  Beatty, The Ultimate Rule of Law, Oxford 2004, p. 162. 
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como “base para um constitucionalismo global”
8
. Aplica-se o princípio da 

proporcionalidade no direito dos povos
9
, no direito comunitário europeu

10
, na defesa dos 

direitos humanos a nível internacional e no direito constitucional não só de países 

europeus, como também, por exemplo, na América Latina, no Canadá, na África do Sul, em 

Israel e na Nova Zelândia
11

. O último passo para a proporcionalidade, a ponderação, é 

ubíqua no direito
12

. Ela é o método dominante de jurisdição em matéria de direitos 

fundamentais
13

,
 
além de predominar em outras partes da jurisdição constitucional. Kumm 

sintetizou tais avaliações e evoluções na pertinente observação de que o princípio da 

proporcionalidade talvez seja o mais bem sucedido “enxerto jurídico” da segunda metade 

do século vinte
14

. 

Contudo, na literatura internacional, o alegado “triunfo”
15 

do preceito da 

proporcionalidade é também acompanhado de uma crítica claramente mais 

                                                 
8
  Stone Sweet/Mathews, Proportionality Balancing and Global Constitutionalism, Columbia 

Journal of Transnational Law 47 (2008), p. 72 (160). Ver também Law, Generic Constitutional Law, 
Minnesota Law Review 89 (2005), p. 652. 
9
  Nolte, Thin or Thick? The Principle of Proportionality and International Humanitarian Law, Rights, 

Balancing & Proportionality 4 (2010), p. 244; Franck, Proportionality in International Law, Rights, 
Balancing & Proportionality 4 (2010), p. 230; CCPR General Comment No 10 (1983), Rn. 8; CCPR 
General Comment No 22 (1992), Rn. 8; CCPR/C/21/Rev 1/Add 9 General Comment No 27 (1999), Rn. 
27; 7 HRQ 3, United Nations, Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and 
Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc E/CN 
4/1985/4, Annex (1985). Zur Bedeutung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention siehe EGMR, Sporrong and Lönnroth v Sweden (1982), application no. 
7151/75; 7152/75, Rn. 69: “The search for this balance is inherent in the whole of the Convention“; a 
título de comparação, ver também Rivers, Proportionality and variable intensity of review, 
Cambridge Law Journal 65 (2006), p. 182 ff.; Greer, Balancing and the European Court of Human 
Rights: A contribution to the Habermas-Alexy Debate, Cambridge Law Journal 63 (2004), p. 412. 
10

  Schwarze, European Administrative Law, London 2006, pp. 718 – 726; Jans / De Lange / Prechal / 
Widdershoven, Europeanisation of Public Law, Groningen 2007, p. 146; Tridimas, The general 
principles of EU law, Oxford 2006, p. 136 f.  
11

  Ver Clayton, Regaining a Sense of Proportion. The Human Rights Act and the Proportionality 
Principle, European Human Rights Law Review 5 (2001), p. 504; Clayton, Proportionality and the HRA 
1998. Implications for Substantive Review, Judicial Review 7 (2002), p. 124; Clayton/Tomlinson, The 
Law of Human Rights, Oxford 2009, p. 323 ff.; Hickman (Fn. 6), p. 31; Hickman, The substance and 
the structure of pro portionality, Public Law 2008, p. 694; Stone Sweet/Mathews (Fn. 8), p. 72 (112 
ff.); Harbo, The Function of the Proportionality Principle in EU Law, European Law Journal 16 (2010), 
p. 158 (171 ff.). 
12

  Schauer, Balancing, Subsumption, and the Constraining Role of Legal Text, in: Klatt (Org.), 
Institutionalized Reason. The Jurisprudence of Robert Alexy, Oxford 2012, pp. 307–316; Alexy, On 
Balancing and Subsumption, Ratio Juris 16 (2003), p. 433 (436). 
13

  Stone Sweet/Mathews (Fn. 8), p. 72; Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of Balancing, The 
Yale Law Journal 96 (1987), p. 943. 
14

  Kumm, Constitutional rights as principles: On the structure and domain of constitutional justice. 
A review essay on a Theory of Constitutional Rights, International Journal of Constitutional Law 2 
(2004), p. 574 (595). 
15

  Borowski, Limiting Clauses: On the Continental European Tradition of Special Limiting Clauses 
and the General Limiting Clause of Art 52 (2) Charter of Fundamental Rights of the European Union, 
Legisprudence 1 (2007), p. 197 (210). 
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pronunciada
16

. Para Webber a proporcionalidade não é muito promissora
17

. Ela conduziria 

ao enfraquecimento da tutela dos direitos fundamentais
18

. A crítica de Webber é de que 

toda a ciência dos direitos fundamentais estaria envolvida pela doutrina da 

proporcionalidade e da ponderação
19

. Schauer enfatiza o fato do direito constitucional 

americano não só não reconhecer o princípio da proporcionalidade como também se 

mostrar um sistema jurídico mais maduro por isso
20

. Em sua opinião, a proporcionalidade 

é um indício de um sistema jurídico menos maduro. Sua função estaria somente ligada à 

transição para um sistema mais maduro. Recentemente, o International Journal of 

Constitutional Law trouxe um acalorado debate sobre as vantagens e desvantagens do 

princípio da proporcionalidade
21

. Tsakyrakis tentava desmascarar a proporcionalidade 

como um “atentado aos direitos fundamentais”
22

, enquanto Khosla considerava infundada 

toda e qualquer evidência de desvantagem do princípio da proporcionalidade
23

. 

Diante desse contexto de tensão entre o visível sucesso do exame de 

proporcionalidade e o tom agudo das críticas, o presente trabalho analisa em que medida 

o princípio da proporcionalidade é legitimável como elemento de um constitucionalismo 

global – ou seja, como princípio constitucional universal. Em foco estarão especialmente as 

objeções que determinam o debate internacional mais recente. Analisaremos em primeiro 

lugar a percepção – que está por trás do princípio da proporcionalidade – dos direitos e 

garantias individuais em relação a outras concepções, que percebem os direitos 

principalmente como interesses ou trunfos. Ao longo da análise desenvolveremos um 

                                                 
16

  Ao lado dos autores citados no texto, ver também Martineau, La technique du balancement par 
l’Organe d’appel de l’OMC (études de la justification dans les discours juridiques), Revue du droit 
public de la science politique en France et á l’étranger 123 (2007), p. 991 (1014); Koskenniemi, The 
Politics of International Law, European Journal of International Law 1 (1990), p. 1 (19); Greer (Fn. 9), 
pp. 412–434. 
17

  Webber, Proportionality, Balancing, and the Cult of Constitutional Rights Scholarship, Canadian 
Journal of Law and Jurisprudence 23 (2010), p. 179: “There is much to suggest that there is no 
promise at all in proportionality reasoning.“ 

18 
Webber (Fn. 17), p. 179 (202): “nothing short of a loss 

of rights“. 
18

  Webber (Fn. 17), p. 179 (202): “nothing short of a loss of rights“. 
19

  Webber (Fn. 17), p. 179: “engulfed by the discourse of balancing and proportionality“. 
20

  Schauer, Freedom of Expression Adjudication in Europe and the United States. A Case Study in 
Comparative Constitutional Architecture, in: Nolte (Org.), European and US Constitutionalism, 2005, 
p. 49 (68); Schauer, The Exceptional First Amendment, in: Ignatieff (Org.), American Exceptionalism 
and Human Rights, 2005, p. 29 (32). Acerca das diversas origens da ponderação de interesses nos 
EUA e na Europa continental e de suas consequências, ver Cohen-Eliya/Porat, American balancing 
and German proportionality: The historical origins, International Journal of Constitutional Law 8 
(2010), p. 263. 
21  Tsakyrakis, Proportionality: An assault on human rights?, International Journal of Constitutional 
Law 7 (2010), p. 468; Khosla, Proportionality: An assault on human rights?: A reply, International 
Journal of Constitutional Law 8 (2010), p. 298; Tsakyrakis, Proportionality: An assault on human 
rights?: A rejoinder to Madhav Khosla, International Journal of Constitutional Law 8 (2010), p. 307. 
22  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 468; Tsakyrakis, rejoinder (Fn. 21), p. 307. 
23  Khosla (Fn. 21), p. 298. 
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modelo que combina as funções do sobrepujar e da proporcionalidade (II.). Em seguida, 

discutiremos a função dos argumentos de ordem moral no exame de proporcionalidade 

(III.), assim como a objeção da incomensurabilidade (IV.). Além disso nos dedicaremos à 

objeção de que a proporcionalidade elevaria em vão a reivindicação de uma precisão 

mecanicista e supostamente matemática (V.). Ao final trataremos da relação entre a 

proporcionalidade e uma interpretação restrita ou ampla da faticidade dos direitos 

fundamentais (VI.).  

 

2. Direito Fundamentais, Interesses e Trunfos 

Objeções ao princípio da proporcionalidade frequentemente se referem a uma ilustração 

considerada inadequada da relação entre direitos fundamentais e outros interesses ou 

princípios. Principalmente no contexto da ponderação, direitos fundamentais concorrem 

em igualdade com interesses privados e públicos
24

. Essa paridade diminuiria a força 

normativa dos direitos fundamentais, visto que sua tutela somente poderia existir, em 

cada caso concreto, após a ponderação com outros princípios
25

. Contudo, nessa 

ponderação os direitos fundamentais não teriam uma força contundente
26

. Nesse sentido 

também não haveria mais uma proteção efetiva
27

. Não se poderia falar mais de uma 

afirmação absoluta, o que em última instância conduziria ao afastamento dos próprios 

direitos fundamentais
28

.  

A fim de verificar a justificativa dessa objeção, é necessário um olhar sobre suas 

premissas. Pois ela só é cabível se no exame de proporcionalidade ocorrer uma definição 

ampla da finalidade legítima e se na ponderação os direitos fundamentais forem tratados 

da mesma forma que outros interesses. Se todo propósito legítimo pudesse justificar uma 

ingerência em um direito fundamental, o Estado teria a liberdade de invocar qualquer 

interesse imaginável para restringir direitos fundamentais. Passar-se-ia então a ter em 

consideração uma pluralidade de interesses públicos. No contexto da ponderação, isso 

levaria – e nesse sentido, a objeção é pertinente – à nivelação de uma multiplicidade de 

interesses conflitantes com o direito fundamental afetado.
29

 Não haveria nenhuma 

                                                 
24  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 468 (471). 
25  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 468 (471, 470). 
26  Beatty (Fn. 7), p. 171. 
27  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 468 (489). Crítica similar em Webber, The Negotiable Constitution. On the 
Limitation of Rights, Cambridge 2009, p. 101. 
28  Rusteberg, Der grundrechtliche Gewährleistungsgehalt. Eine veränderte Perspektive auf die 
Grundrechtsdogmatik durch eine präzise Schutzbereichsbestimmung, 2009, p. 71. 
29  Kumm, Political Liberalism and the Structures of Rights (Fn. 6), p. 142. 
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primazia dos direitos fundamentais frente a outros interesses.
30

 No âmbito da ponderação, 

todo e qualquer interesse poderia prevalecer sobre os direitos fundamentais 

constitucionalmente garantidos. A tutela efetiva de direitos fundamentais não seria mais 

possível, visto que uma parte de sua eficácia estaria comprometida. 

Com o propósito de evitar tais consequências, argumenta-se que a compreensão 

adequada dos direitos fundamentais não é de que estão em paridade com outros 

interesses privados e públicos, mas de que são situações jurídicas prioritárias
31

, como 

“trumps”
32

, “side constraints”
33

 ou “fire walls”
34

. Tal demanda é embasada na noção básica 

liberal de que a priori teria de ser atribuído um peso destacado aos direitos fundamentais 

para lhes conferir prioridade frente a outros interesses.
35

 Pois essa ênfase dada, ou seja, a 

priorização frente a outros interesses, seria imanente aos catálogos de direitos 

fundamentais.
36

 Dessa forma, os direitos fundamentais teriam sempre precedência frente 

a outras considerações não jusfundamentais. Portanto, outras ponderações entre direitos 

fundamentais e outras considerações sem teor jusfundamental seriam dispensáveis. Como 

resultado, de acordo com essas posições, o conceito de ponderação de interesses é 

incompatível com a preeminência dos direitos fundamentais.
37

 

Há que se contestar essa argumentação
38

. Demonstraremos que o princípio da 

proporcionalidade é sintonizável com a justificativa da priorização dos direitos 

fundamentais (1), e que essa combinação é justamente o que possibilita a efetiva tutela 

dos direitos fundamentais(2). 

 

                                                 
30

  Kumm (Fn. 14), p. 582; Kumm, Political Liberalism and the Structures of Rights (Fn. 6), p. 139; 

Kumm, The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification (Fn. 6), p. 141 (150); Harbo 
(Fn. 11), p. 166. Comparar também McHarg, Reconciling Human Rights and the Public Interest. 
Conceptual Problems and Doctrinal Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court of 
Human Rights, Modern Law Review 62 
31  Tsakyrakis (Fn. 21), pp. 473, 470; distinções semelhantes em McHarg (Fn. 30), p. 673; Kumm, 
Political Liberalism and the Structures of Rights (Fn. 6), p. 141; Harbo (Fn. 11), p. 166 f. 
32  Dworkin, Taking Rights Seriously, London 1978, p. 193. 
33  Nozick, Anarchy, State and Utopia, Oxford 1974, pp. 28–33. 
34  Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, Cambridge 1996, p. 254. 
35  Greer, The European convention on human rights. Achievements, problems and prospects, 
Cambridge 2006, p. 208; Dworkin (Fn. 32), p. 193; Rawls, A theory of justice, Oxford 1972, pp. 42–44. 
Ver também a visão geral em Waldron, Fake Incommensurability. A Response to Professor Schauer, 
Hastings Law Journal 45 (1993–1994), p. 813 (816–817). 
36  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 475. 
37  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 468: “In […] balancing, there cannot be any concept of fundamental rights 
having priority over other considerations”; Afonso Da Silva, Comparing the Incommensurable: 
Constitutional Principles, Balancing and Rational Decision, Oxford Journal of Legal Studies 31 (2011), 
p. 1 (9). 
38  De forma mais abrangente, ver também Klatt/Meister, The Constitutional Structure of 
Proportionality, Oxford 2012 (a ser publicado), capítulo 2. 
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2.1. Primazia dos direitos fundamentais 

No âmbito da ponderação de interesses, é possível fundamentar duplamente a 

preeminência dos direitos fundamentais.
39

 Primeiramente, os direitos fundamentais 

devem definitivamente prevalecer frente a interesses não jusfundamentais dada a posição 

que lhes concede o direito constitucional. Em segundo lugar, os direitos fundamentais 

possuem uma prioridade prima facie em relação a interesses de mesmo valor e não 

jusfundamentais. 

Para a construção dessa dupla priorização, é necessário considerar, no âmbito da 

ponderação de interesses, dois elementos. O primeiro elemento se refere à definição do 

propósito legítimo. Para justificar uma prevalência dos direitos fundamentais frente a 

outros valores jurídicos não constitucionais (nicht verfassungsrechtliche Interessen), eles 

não podem ser abrangidos por qualquer finalidade legítima. Uma definição mais restrita 

resulta da consideração de que os direitos fundamentais como garantias constitucionais só 

podem ser afastados por outras garantias constitucionais.
40

 Tal definição mais restrita de 

finalidade legítima fundamenta, no princípio da proporcionalidade, uma priorização dos 

direitos fundamentais face a valores jurídicos não constitucionais (nicht 

verfassungsrechtliche Interessen). Para a definição de fins legítimos no sentido do princípio 

da proporcionalidade, nos é possível formular a seguinte primeira lei de prioridade 

(Vorranggesetz):  

 

Os direitos fundamentais possuem prioridade definitiva sobre princípios não 

constitucionais. 

 

A persecução de interesses que não são tutelados pela constituição vigente já é, 

então, ilegítima. Ao longo do exame de proporcionalidade, isso significa que direitos 

fundamentais são ponderados somente com outros interesses constitucionalmente 

tutelados. Dessa forma, se evita o perigo de que direitos fundamentais sejam afastados 

por interesses jurídicos não constitucionais. Definindo de forma mais restrita o conceito de 

finalidade legítima, se impede que tais interesses sejam incluídos na ponderação. 

Porém, isso ainda não quer dizer que os direitos fundamentais estão em uma 

                                                 
39  Para outras possibilidades de fundamentação da primazia dos direitos fundamentais, ver 
Klatt/Meister (Fn. 38), capítulo 2. 
40  Alexy, Theorie der Grundrechte, 1994, p. 258; Von Arnauld, Die Freiheitsrechte und ihre 
Schranken, 1999, p. 111; Misera-Lang, Dogmatische Grundlagen der Einschränkbarkeit 
vorbehaltloser Freiheitsrechte, 1999, p. 9; Alexy, A Theory of Constitutional Rights, trans. Rivers, 
Oxford 2002, p. 185; Borowski (Fn. 15), p. 213. 
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posição de preeminência perante outros interesses jurídicos constitucionalmente 

tutelados. De acordo com o que foi exposto até aqui, os direitos fundamentais ainda 

concorreriam no mesmo patamar com uma pluralidade de interesses públicos 

resguardados pela constituição. Aqui, o segundo elemento adquire protagonismo. Os 

direitos fundamentais podem ser colocados em posição de primazia frente a outros 

interesses constitucionalmente tutelados ao se dar a eles um maior peso abstrato. 

Tal diferenciação é possível da seguinte maneira: durante a ponderação é 

examinado se a importância da persecução de determinada finalidade legítima justifica a 

limitação do direito fundamental. Quanto menos o direito fundamental é concretizado, 

mais importante a concretização dos princípios que legitimam a intervenção tem que ser.
41

 

Nessa ponderação os pesos abstratos dos princípios em rota de colisão podem 

desempenhar um papel importante. O peso abstrato é o peso que um princípio assume 

em relação a outros princípios independente de um caso concreto. Dentro do catálogo de 

direitos fundamentais é plenamente imaginável que diferentes direitos fundamentais 

possuam diferentes pesos abstratos.
42

 Por exemplo, à dignidade da pessoa humana ou ao 

direito à vida pode ser atribuído um peso abstrato superior que à propriedade ou a um 

direito geral de liberdade.
43

 Essas correlações já são conhecidas. A novidade, porém, é que 

exatamente dessa maneira poder-se-ia atribuir um peso abstrato maior aos direitos 

fundamentais que a posições jurídicas constitucionalmente fundamentadas a serem 

consideradas durante a ponderação de interesses. Isso levaria a uma preeminência dos 

direitos fundamentais frente a outros interesses constitucionalmente tutelados. Esse efeito 

pode ser potencializado infinitamente, visto que os pesos abstratos dos direitos 

fundamentais podem ser infinitamente aumentados. 

Através da atribuição de pesos abstratos maiores aos direitos fundamentais durante 

a ponderação, a ideia da primazia jusfundamental – mesmo face a outras posições jurídicas 

constitucionalmente fundamentáveis – pode ser ligada ao conceito da ponderação de 

forma construtiva. Se e em que medida essa diferenciação deveria ser aplicada dentro do 

gênero dos interesses constitucionalmente protegidos representa, antes de mais nada, 

uma questão político-constitucional, a qual não deverá ser decidida aqui. Nesse momento, 

o que importa é que a possibilidade construtiva para tal também exista dentro do princípio 

                                                 
41  Essa é a primeira lei do sopesamento, Alexy, Theorie der Grundrechte (Fn. 40), p. 146; Alexy, A 
Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), p. 102. 
42

  De forma crítica quanto à possibilidade de atribuir pesos abstratos aos direitos fundamentais, ver 
Rusteberg (Fn. 28), p. 52 ff. 
43  Sobre o baixo peso abstrato do direito geral à liberdade do art. 2º, §1º da Lei Fundamental 
Alemã, ver Meister, Das System des Freiheitsschutzes im Grundgesetz, 2011, p. 243 ff. Sobre o peso 
abstrato da dignidade da pessoa humana, ver Klatt / Meister (Fn. 38), capítulo 2. 
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da proporcionalidade. 

Porém, há de se considerar aqui que a atribuição de pesos abstratos maiores aos 

direitos fundamentais não determina o resultado da ponderação. De fato, em razão de lhes 

serem atribuídos pesos abstratos maiores, os direitos fundamentais são dotados de uma 

certa “vantagem prévia” (Abwägungsvorsprung) frente a outros princípios constitucionais 

na ponderação. Porém, essa sua posição de prioridade existe somente prima facie, não 

definitivamente. Um direito fundamental com um peso abstrato maior não 

necessariamente prevalecerá frente a princípios constitucionais em rota de colisão 

dotados de menor valor abstrato.
44

 Isso porque o peso abstrato dos princípios é somente 

um entre vários pontos de vista a serem considerados durante a ponderação de interesses. 

Assim, podemos formular a segunda lei de prioridade (Vorranggesetz): 

 

Quanto maior o peso abstrato de um direito fundamental, maior é a probabilidade 

de que este prevaleça na ponderação com princípios constitucionais colidentes. 

 

Podemos anotar que uma dupla preeminência jusfundamental pode ser combinada 

com o princípio da proporcionalidade. Primeiramente, se garante prioridade definitiva dos 

direitos fundamentais em relação a considerações não constitucionais considerando 

somente as posições constitucionalmente concedidas como finalidades legítimas. Ademais, 

pode-se justificar uma prioridade prima facie dos direitos fundamentais frente a outros 

interesses jurídicos constitucionalmente tutelados através da atribuição de maiores pesos 

abstratos àqueles no contexto da ponderação. 

 

2.2. Proteção efetiva 

O objetivo de justificar uma priorização dos direitos fundamentais frente a outras 

considerações é garantir uma proteção jusfundamental efetiva. No modelo acima 

desenvolvido, que combina uma dupla priorização jusfundamental frente a outras 

considerações com o preceito da proporcionalidade, os direitos fundamentais prevalecem 

definitivamente sobre considerações não constitucionais, visto que são posições jurídicas 

constitucionalmente garantidas. Além disso, lhes é concedida uma prioridade prima facie 

perante considerações dotadas de fundamentação constitucional pela atribuição de pesos 

abstratos maiores. 

Em razão do exposto, os direitos fundamentais não possuem prioridade definitiva 

                                                 
44  Nesse sentido, porém, ver Rawls (Fn. 35), p. 43. A título de comparação, também Rawls, Political 
Liberalism, New York 1993, p. 296. 



40 

 

 
Revista Publicum 

Rio de Janeiro, Número 1, 2015, p. 30-70 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum 

 

frente a outros princípios constitucionais. Dessa forma, a efetividade da sua proteção 

confrontada com um modelo que afirme priorizações abstratas definitivas é diminuída. 

Mesmo assim, há no modelo combinatório descrito efetiva tutela de direitos 

fundamentais. Isso se dá por causa de três diferentes baluartes. 

Em primeiro lugar, tendo em vista a definição mais restrita de finalidade legítima no 

contexto da ponderação, só princípios dotados de status constitucional podem concorrer 

com direitos fundamentais. Dessa forma, se afasta especialmente o perigo de que o 

Estado, visando restringir direitos fundamentais, possa invocar uma infinita variedade de 

interesses públicos injustificáveis constitucionalmente. Pois de acordo com a primeira lei 

de prioridade, os direitos fundamentais gozam de uma prioridade definitiva frente a todos 

os princípios não constitucionais. Dessa forma, no âmbito da ponderação, os direitos 

fundamentais só concorrem com interesses jurídicos igualmente tutelados pela 

constituição.
45

 

Na ponderação, a prioridade prima facie dos direitos fundamentais sobre os demais 

preceitos constitucionais é fundamentada pela atribuição de maior peso abstrato a eles. 

Dentro da categoria jusfundamental – em particular – também é possível elaborar uma 

diferenciação através da atribuição de maior peso abstrato a direitos fundamentais 

especialmente relevantes. Estes prevalecem de maneira especialmente fácil sobre 

mandamentos de otimização colidentes. Nesse sentido, os direitos fundamentais obtêm 

certa vantagem prévia (Abwägungsvorsprung). É difícil, então, que princípios em rota de 

colisão prevaleçam sobre direitos fundamentais. Vale a segunda lei de primazia: Quanto 

maior o peso abstrato de um direito fundamental, maior é a probabilidade de que este 

prevaleça na ponderação com princípios constitucionais colidentes. 

O terceiro baluarte consiste na impossibilidade de que posições jurídicas protegidas 

por direitos fundamentais sejam totalmente afastadas também por meio da ponderação.
46

 

De qualquer forma um núcleo essencial do direito deve prevalecer. Nesse sentido, o 

argumento de que a ideia de uma essência dos direitos fundamentais seria incompatível 

com o conceito da ponderação é incorreto.
47

 A essência de um direito fundamental é 

aquilo que sobra do direito depois de feita a ponderação.
48

 Restrições proporcionais dos 

direitos fundamentais não violam a sua essência, mesmo que no caso concreto não sobre 

                                                 
45

  Borowski (Fn. 15), p. 213, Fn. 71. 
46  Nesse sentido, Tsakyrakis (Fn. 21), p. 489: “everything […] is […] up for grabs“.  
47  Assim, Tsakyrakis (Fn. 21), p. 492. 
48  Alexy, Theorie der Grundrechte (Fn. 40), p. 269; Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), 
p. 193. Aqui se trata de uma teoria relativa acerca da essência.  
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nada do direito.
49

  

Apesar disso, sempre é possível garantir um mínimo absoluto em termos de 

proteção na ponderação. Com a crescente intensidade da intervenção os direitos 

fundamentais se fortalecem desproporcionalmente.
50

 Por esse motivo, é difícil – ou quase 

impossível – justificar ingerências muito intensivas por meio do constante crescimento do 

peso das razões a fundamentarem-nas. Quanto menos um princípio é realizado, mais difícil 

se torna a justificativa por meio do grau de importância – mesmo que este seja muito alto 

– da concretização do outro princípio. Quanto mais o cumprimento de um direito 

fundamental decresce, maiores têm de ser as vantagens relacionadas a esse processo para 

o princípio justificativo, e vice versa. Essa ligação pode ser explicada através da função de 

utilidade côncava, na forma da 1ª Lei de Gossen ou lei da utilidade marginal decrescente 

(Gesetz des abnehmenden Grenznutzens).
51

 Mais recentemente, ela também foi 

explicitada através do Teorema de Nash.
52

 Por esse motivo, sob determinadas 

circunstâncias é extremamente certo que nenhum princípio oposto vá ser dotado de 

prioridade definitiva em relação ao direito fundamental. São essas condições que 

compõem a essência dos direitos fundamentais.
53

 Tendo em vista o exposto, a ideia de 

uma essência jusfundamental é compatível com o conceito da ponderação.  

 

2.3. Resultado 

É preferível um modelo jusfundamental que combine a dupla priorização dos direitos 

fundamentais com o preceito da proporcionalidade e construa três baluartes contra as 

restrições mais amplas a direitos fundamentais. Desse modo se garante proteção efetiva 

aos direitos fundamentais no âmbito do exame de proporcionalidade, sem que haja a 

necessidade de priorizá-los de forma abstrata e definitiva em relação a todas as outras 

considerações. Isso possibilita uma aplicação dos direitos fundamentais flexível e 

otimizada para as circunstâncias fáticas e jurídicas de cada caso concreto. Em especial, é 

possível balancear, de forma, justa direitos fundamentais e interesses públicos sem relegar 

a importância dos direitos fundamentais a um segundo plano. 

 

                                                 
49  Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), p. 193.  
50  Alexy, Constitutional Rights, Balancing, and Rationality, Ratio Juris 16 (2003), p. 131 (140). A 
título de comparação, Klatt / Meister (Fn. 38), capítulo 3. 
51  Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), pp. 103 – 105; Rawls (Fn. 35), pp. 37 – 40; Barry, 
Political Argument. A Reissue with a New Introduction, Hemel Hempstead 1990, pp. 3 – 8. 
52  Veel, Incommensurability, Proportionality, and Rational Legal Decision-Making, Rights, Balancing 
& Proportionality 4 (2010), p. 177 (218). 
53  Alexy, Theorie der Grundrechte (Fn. 40), p. 271 f.; Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Fn. 
40), p. 195.  
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3. Proporcionalidade e Moral 

Uma crítica recorrente é feita contra a doutrina da proporcionalidade como categoria 

jurídica. Como é afirmado, tratar-se-ia no máximo de um princípio de utilidade política ou 

de razão moral. Agora, certamente, não se pode negar que o princípio da 

proporcionalidade tem grande proximidade com argumentos políticos e morais – afinal, já 

a primeira etapa do exame, a finalidade legítima, refere-se a encontrar uma destinação. 

A objeção vai, no entanto, mais a fundo: a proximidade da proporcionalidade à 

moral e à política seria tão grande, que se estaria deixando o plano do exame de 

juridicidade. Isso seria encoberto pela máscara da objetividade jurídica. Tsakyrakis 

argumentou que o princípio da proporcionalidade simulara poder relacionar valores sem 

qualquer argumentação moral. Ele daria a aparência de ser objetivo e neutro, além de 

reivindicar independência de considerações de natureza moral.
54

 Webber acusa o princípio 

da proporcionalidade de “despolitizar” os direitos fundamentais  

 

by purporting to turn the moral and political evaluations involved in 
delimiting a right into technical questions of weight and balance. Yet, the 
attempt to evade the political and moral questions inherent in the process of 
rights reasoning is futile

55
. 

 

Numa análise mais detalhada, esse argumento da “infecção moral” da 

proporcionalidade se baseia em duas premissas. Primeiro: o exame de proporcionalidade 

conteria necessariamente argumentos de ordem moral. Segundo: o exame de 

proporcionalidade arrogaria para si uma neutralidade moral. A primeira premissa é 

verdadeira, mas a segunda é falsa.  

Todo exame de proporcionalidade pressupõe argumentação moral.
56

 Supor o 

contrário é reconhecer a argumentação jurídica como uma zona livre de valores, o que não 

é convincente por vários motivos.
57

 Portanto, há que se concordar com a primeira 

premissa: o princípio da proporcionalidade só pode levar a resultados corretos se sua 

                                                 
54  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 474. Na mesma acepção, Tsakyrakis (Fn. 21), p. 475: “tends to neglect any 

moral reasoning”; “risks neglecting the complexity of moral evaluation”; Tsakyrakis, rejoinder (Fn. 
21), p. 308: “reducing human rights adjudication to questions of relative weight in order to bypass 

the moral discourse on values and priorities”. 
55  Webber (Fn. 17), p. 191; Alexy, Grundrechte und Verhältnismäßigkeit, in: FS Schmidt-Jortzig, 
2011, p. 10.  
56  Mais especificamente acerca disso, Klatt / Meister (Fn. 38), capítulo 3. 
57

  Sobre a natureza dúplice do direito e da argumentação jurídica, ver Alexy, Die Doppelnatur des 
Rechts, Der Staat 50 (2011), p. 389. A título de comparação, Afonso da Silva (Fn. 37), p. 1 (16). Sobre 
a relação entre princípios jurídicos e morais, ver também Poscher (Fn. 1). Em uma ótica 
demasiadamente inocente, Beatty (Fn. 7), pp. 160, 166, 169.  
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utilização refletir e considerar os juízos morais.
58

 Mas não se pode afirmar que essa 

circunstância seja ocultada pelo princípio da proporcionalidade. Pelo contrário, há muito 

tempo a conexão com a argumentação de caráter moral é reconhecida e analisada 

detalhadamente. Assim, devemos discordar da segunda premissa. Argumentos de 

natureza moral constituem um elemento necessário de qualquer exame de 

proporcionalidade, mesmo que isso não seja sempre explicitado na práxis judicial e 

argumentativa.
59

 Essa tese deve ser comprovada através de dois elementos da 

argumentação jurídica, quais sejam, a tese do caso especial (Sonderfallthese) e a 

diferenciação entre justificação interna e externa. 

 

3.1. A tese do caso especial 

A tese do caso especial foi desenvolvida para a argumentação jurídica, na medida em que 

ela se apresenta na forma do silogismo jurídico. Porém, de acordo com a concepção aqui 

representada, ela pode ser transferida para a ponderação de princípios em rota de colisão 

no âmbito do exame de adequação ou de ponderação em sentido estrito.
60

 A tese afirma 

que a argumentação jurídica é um caso especial da argumentação geral.
61

 Ela consiste em 

duas afirmações.
62

 Em primeiro lugar: discursos jurídicos são casos de argumentação 

universal prática. Possuem o mesmo objeto, qual seja, as questões fundamentais da 

filosofia prática sobre o que é devido, o que é proibido e o que é permitido. Em segundo 

lugar, os discursos jurídicos são caracterizados por limitações específicas. Pois eles não 

almejam responder os questionamentos normativos em um sentido amplo ou geral. Trata-

se muito mais de uma resposta dentro de uma ordem jurídica concreta. Esta possui um 

amplo conteúdo de limitações, a saber, em forma de normas vinculantes, precedentes e 

construções jurídico-dogmáticas. Assim, o fato do discurso jurídico valer como caso 

especial dos discursos práticos em geral se deve ao seu caráter institucional e oficial. 

Nesse contexto, a primeira afirmação da tese do caso especial é decisiva. Dela 

                                                 
58  Ver Tsakyrakis (Fn. 21), p. 491. 
59

  Dworkin, Freedom’s law. The moral reading of the American Constitution, Cam-bridge / Mass. 
1996, p. 14; Beatty (Fn. 7), pp. 25 – 33.  
60

  Acerca de subsunção e ponderação como as duas formas básicas da argumentação jurídica, ver 
Alexy (Fn. 12), p. 433. Kritisch Jestaedt (Fn. 1); Poscher (Fn. 1).  
61  Alexy (Fn. 57), p. 403 f.; Alexy, A Theory of Legal Argumentation. The Theory of Rational 
Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford 1989, pp. 212 – 220. Die A tese do caso especial é 
objeto de críticas, ver Habermas (Fn. 34), pp. 204, 206, 33 ff.; Günther, Critical Remarks on Robert 
Alexy’s Special case thesis, Ratio Juris 6 (1993), p. 143. A defesa de Alexy se encontra em Alexy, The 
Special Case Thesis, Ratio Juris 12 (1999), p. 374; Alexy, Justification and Application of Norms, Ratio 
Juris 6 (1993), p. 157 ff. Comparar também Pavlakos, The Special Case Thesis. An Assessment of R. 
Alexy’s Discursive Theory of Law, Ratio Juris 11 (1998), p. 126; Dwars, Application discourse and 
special case thesis, Ratio Juris 5 (1992), p. 67. 
62  Alexy, Legal Philosophy: 5 Questions, in: Nielsen (Org.), Legal Philosophy: 5 Questions, 2007, p. 2. 
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decorre que o exame de proporcionalidade, incluindo a ponderação, representa um caso 

de argumentação moral. Portanto, a objeção levantada por Tsakyrakis, de que o princípio 

da proporcionalidade suprime a argumentação moral, não procede.
63

 Afonso da Silva 

formulou essa conexão de forma lúcida: 

 

 [Tsakyrakis] completely ignores that, just as almost everything in legal 
reasoning, the definition of degrees of satisfaction and non-satisfaction of a 
principle will always be subject to fierce disputes, which will involve all types 
of arguments that may be used in legal argumentation in general, including 
the moral considerations he misses so much. Just as the justification of the 
premises in the most trivial legal syllogism is not a value-free logical 
procedure, neither is the decision that a given limitation in a constitutional 
right is light, moderate, or serious

64
. 

 

3.2. Justificação interna e externa 

Da mesma forma, a diferenciação entre justificação interna e externa diz respeito à relação 

entre ponderação e argumentação jurídica.
65

 Ela também foi originalmente desenvolvida 

para a análise do silogismo jurídico. Mas a diferenciação é transferível para a ponderação 

no âmbito do exame de proporcionalidade, como demonstrado há pouco.
66

 

A justificação interna se refere à seguinte questão: é possível deduzir o resultado da 

ponderação das premissas? A pergunta pode ser respondida através da estrutura formal 

da ponderação, e da forma como esta se manifesta nas fórmulas do sopesamento.
67

 No 

momento em que as valorações necessárias de acordo com essa estrutura – por exemplo, 

a classificação da intensidade de uma restrição jusfundamental ou o peso de um princípio 

justificante – são feitas, a argumentação segue a estrutura da fórmula do sopesamento, e, 

na medida em que se fizer uso de números, as regras da aritmética. Isso é – assim como no 

silogismo jurídico, que segue as regras da lógica – somente uma questão de estrutura 

formal. 

Decerto nem o silogismo jurídico nem a fórmula do sopesamento determinam a 

                                                 
63

  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 488. 
64

  Afonso da Silva (Fn. 37), p. 16.  
65

  Alexy, The Weight Formula, in: Stelmach / Brozek / Zaluski (Org.), Studies in the Philosophy of 
Law. Frontiers of the economic analysis of law, Krakau 2007, p. 9; Alexy, A Theory of Legal 
Argumentation (Fn. 61), p. 211; Wróblewski, Legal syllogism and rationality of judicial decision, 
Rechtstheorie 5 (1974), p. 33 (39 f.). MacCormick utiliza – com o mesmo significado objetivo – os 
conceitos “first-order justification” e “second-order justification”, MacCormick, Legal Reasoning and 
Legal Theory, Oxford 1978, p. 101.  
66

  Klatt / Schmidt, Epistemic Discretion in Constitutional Law, International Journal of Constitutional 
Law. Heft 1, 2012 (a ser publicado).  
67

  Sobre a fórmula do sopesamento, ver Alexy, The Weight Formula (Fn. 65), p. 9.  
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veracidade ou exatidão das premissas.
68

 Ambas dizem respeito somente às relações 

inferenciais entre premissas e conclusões. Por outro lado, a justificação externa se refere à 

veracidade ou exatidão das premissas. Aqui se trata, por exemplo, das valorações utilizadas 

no exame de proporcionalidade sobre a necessidade ou adequação de um meio, assim 

como as classificações necessárias para a ponderação. A título de exemplo, na justificação 

externa a valoração utilizada na última etapa do exame de proporcionalidade há de ser 

legitimada como “simples”, ou a valoração do peso de um princípio em rota de colisão 

como “difícil”.
69

 

É precisamente via essa justificação externa que os argumentos de cunho moral 

influenciam no exame de proporcionalidade. As avaliações de intensidade e peso das 

restrições não podem ser realizadas sem que se recorra a ponderações de natureza moral, 

tampouco o julgamento de adequação e necessidade. As Cortes têm que justificar suas 

decisões tanto internamente quanto externamente. Por esse motivo, não conseguem fugir 

da difícil complexidade moral de muitos casos. Isso é parcialmente omitido na discussão a 

nível internacional.
70

  

 

3.3. Ponderação e argumentação moral 

O extraordinário desempenho da estrutura formal do exame de proporcionalidade 

consiste exatamente em indicar com enorme clareza aquelas premissas a serem 

justificadas externamente. Por conseguinte, não se pode dizer que os problemas morais, 

que constituem o núcleo de diversos casos envolvendo direitos fundamentais, estariam 

encobertos, como afirma, por exemplo, Tsakyrakis.
71

 Trata-se do contrário. O exame de 

proporcionalidade demonstra, de forma clara e transparente, como e em que ponto as 

ponderações de cunho moral são relevantes para a argumentação jurídica. Ela indica quais 

afirmações uma Corte precisa justificar externamente a fim de elaborar uma decisão 

correta.
72

 Podemos afirmar que a fundamentação de uma decisão se mostra mais clara e 

racional na medida em que os argumentos morais de um caso são relevados.
73

 Estruturas 

formais tais como proporcionalidade e ponderação podem facilitar e muito precisamente 

                                                 
68

  A título de comparação, ver Jestaedt (Fn. 1).  
69  Ver Webber (Fn. 17), p. 184 ff. 
70

  McHarg (Fn. 30), p. 681; Coffin, Judicial Balancing. The Protean Scales of Justice, New York 
University Law Review 63 (1988), p. 22.  
71

  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 493: “obscure the moral considerations that are at the heart of human 

rights issues”. 
72

  Ver Alexy: “The Law of Balancing tells us what it is that has to be rationally justified”, Alexy, A 
Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), p. 107.  
73

  Nesse sentido, Tsakyrakis, rejoinder (Fn. 21), p. 310.  
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essa tarefa; com isso, elas fomentam a racionalidade da argumentação constitucional 

como um todo. 

Por meio da conexão entre justificação interna e externa o exame de 

proporcionalidade e a ponderação são ligados intimamente com a teoria da argumentação 

moral, que engloba uma teoria da argumentação prática universal (Theorie allgemein 

praktischer Argumentation).
74

 Mattias Kumm elucidou esse contexto mais 

pormenorizadamente: 

 

The metaphor of ‚balancing‘ should not obscure the fact that the last prong 
of the proportionality test will in many cases require the decision-maker to 
engage in theoretically informed practical reasoning, and not just in intuition-
based classificatory labeling. At the level of evaluating the relative 
importance of the general interest in relation to the liberty interest at stake, 
the weights can be assigned and priorities established as required by the 
correct substantive theory of justice. The last prong of the proportionality 
test then provides a space for the reasoned incorporation of n understanding 
of liberties that expresses whatever priority over collective goods is 
substantively justified

75
. 

 

Em sua resposta a Kumm, Alexy também salientou esse ponto: ao preceito da 

proporcionalidade deve-se necessariamente acrescentar argumentos de moralidade 

substancialmente política.
76

 Alexy concorda com Kumm e ressalta: “Proportionality 

analysis is, as the weight formula shows, a formal structure that essentially depends on 

premises provided from outside.”
77

 

Como um todo, essas considerações evidenciam claramente o que significa o 

discurso da neutralidade da proporcionalidade como estrutura formal: o princípio é neutro 

até onde se estende sua estrutura formal. Dentro desses limites ele pode ser denominado 

um critério de constitucionalidade universalmente válido.
78

 Mas essa estrutura formal 

deve inevitavelmente ser preenchida com argumentos de cunho moral referentes ao valor 

e ao peso. Tais argumentos variam de acordo coma perspectiva filosófica e as preferências 

políticas. Beatty destaca esse ponto: “Proportionalities vary directly with the weight and 

values people place on the relevant interests.”
79

 

Se o princípio da proporcionalidade é entendido dessa maneira, ele pode 

                                                 
74  Ver Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), p. 109 
75  Kumm, Political Liberalism and the Structures of Rights (Fn. 6), p. 148 f. No mesmo sentido, 
Kumm (Fn. 14), p. 575. 
76

  Ver Kumm, Political Liberalism and the Structures of Rights (Fn. 6), p. 132.  
77

  Alexy, Thirteen Replies, in: Pavlakos (Org.), Law, rights and discourse. The legal philosophy of 
Robert Alexy, Oxford 2007, p. 344.  
78

  Beatty (Fn. 7), p. 162: “a universal criterion of constitutionality”. 
79

  Beatty (Fn. 7), p. 617 f.  
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reivindicar sua pretensão de neutralidade e universalidade sem favorecer uma 

“despolitização”
80

 do direito constitucional. 

 

 

4. O problema da incomensurabilidade 

Para muitos, o preceito da proporcionalidade – especialmente a parte do exame de 

adequação – fracassa frente ao problema da incomensurabilidade. Se afirma que os 

valores e princípios que são relacionados não podem ser medidos em uma mesma 

escala.
81

 Seria impossível ponderar valores incomensuráveis.
82

 

A objeção da incomensurabilidade é considerada a crítica mais efetiva à doutrina da 

ponderação.
83

 Ela se apresenta de duas formas. A primeira variante aponta que haveria 

princípios e valores impossíveis de serem quantificados.
84

 A segunda variante se opõe à 

hipótese da possibilidade de quantificação em uma mesma escala.
85

 A diferença entre as 

duas variantes da objeção consiste no fato de que a primeira se refere a princípios 

isolados, enquanto a segunda problematiza as relações entre pelo menos dois princípios. 

 

4.1. A impossibilidade de quantificar 

A primeira variante da objeção da incomensurabilidade certamente é correta na medida 

em que princípios são quantificáveis em diferentes medidas. Direitos como exercício pleno 

da propriedade, que possuem uma grande proximidade à dimensão monetária, são mais 

facilmente quantificáveis que direitos que carecem dessa proximidade. Porém, não seria 

correto supor que a ponderação no âmbito do exame de adequação depende de uma 

numeração matematicamente precisa dos pesos dos princípios em rota de colisão. Pelo 

contrário, a ponderação sempre é possível quando se pode atribuir aos princípios pesos 

em uma escala de pelo menos duas medidas. Para tanto, basta uma escala ordinal; uma 

escala cardinal, por outro lado, é desnecessária.
86

 

Além disso, o peso daqueles princípios e valores que não são matematicamente 

                                                 
80

  Webber (Fn. 17), p. 191.  
81

  Ver Finnis, Natural Law and Legal Reasoning, in: George (Org.), Natural Law Theory: 
contemporary essays, Oxford 1992, p. 146, 151; Aleinikoff (Fn. 13), p. 972 ff.; Zucca, Constitutional 
Dilemmas. Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA, Oxford 2007, pp. 55 – 60, 85 
f.  
82

 Tsakyrakis (Fn. 21), p. 471. 
83

  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 471. Para uma análise mais extensa, ver Klatt / Meister (Fn. 38), capítulo 3.  
84

  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 475: “Our moral universe includes ideas not amenable to quantification.”  
85

  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 471.  
86

  Griffin, Incommensurability: What’s the Problem?, in: Chang (Org.), Incommensurability, 
Incomparability, and Practical Reason, Cambridge / Mass. 1997, p. 35; Da Silva (Fn. 37), p. 11.  
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quantificáveis também pode ser classificado em uma escala triádica como leve, médio ou 

pesado. Para deixar ainda mais claro: a impossibilidade de quantificar não é um motivo 

para rechaçar a capacidade desses princípios serem utilizados, e sim a razão determinante 

de se utilizar a escala triádica. Portanto são exatamente os hard cases da ponderação que 

legitimam o modelo da proporcionalidade. Afonso da Silva descreveu esse ponto de vista 

apropriadamente: “It is exactly the cases involving incommensurable values or rights (in 

the strong sense) that, in order to be decided rationally, require both comparison and 

balancing.”
87

 

Aliás, o fato de que em casos complexos a classificação dos valores parece ser mais 

difícil – em alguns, quase impossível – não é um motivo para que se afaste o princípio da 

proporcionalidade ou a ponderação como um todo e, dessa forma, se abra mão do ganho 

de racionalidade proporcionado pelo exame de proporcionalidade nos inúmeros casos em 

que o modelo funciona sem problemas. 

É claro que toda classificação de um peso em um caso concreto pode ser criticada e 

discutida. Contudo, isso se refere à justificação externa e não vai de encontro à escala 

triádica como tal. Nesse ponto podemos claramente perceber que a primeira variante da 

objeção da incomensurabilidade, em última análise, nada mais é que a objeção da 

irracionalidade da ponderação legitimada por Habermas.
88

 No final das contas, se está 

debatendo a possibilidade de justificar racionalmente proposições sobre pesos e valores. 

Por isso a primeira variante da objeção da incomensurabilidade não é um argumento 

autônomo. 

A utilização da escala triádica somente seria irracional se fosse impossível em um 

número considerável de casos definir uma determinada classificação com base racional. 

Mas essa suposição não é convincente. Ela significaria negar qualquer possibilidade de 

argumentação prática racional e, dessa forma, ceder a um ceticismo radical. No final das 

contas, com isso se estaria desistindo da própria ideia da ciência do direito constitucional. 

Também se estaria desistindo da ideia de que as constituições poderiam construir um 

ponto de referência comum com ajuda do qual se poderia valorar princípios colidentes
89

 

Tsakyrakis afirmou que a doutrina da proporcionalidade transformaria o significado 

especial dos direitos fundamentais em algo aparentemente quantificável.
90

 Essa objeção 

não só confunde comparabilidade e quantificabilidade. Tsakyrakis também não diz 

                                                 
87

  Afonso da Silva (Fn. 37), p. 10.  
88

  Habermas (Fn. 34), p. 259.  
89  Ver Alexy, The Weight Formula (Fn. 65), p. 18. 
90

  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 488: “erodes the rights’ distinctive meaning by transforming them into 

something seemingly quantifiable”. 
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claramente o que entende por “significado especial” dos direitos fundamentais. No 

entanto, o contexto de sua argumentação explicita que ele se refere à capacidade dos 

direitos de afastar outras razões (“shields”) ou de prevalecer frente a elas (“trumps”). Essa 

capacidade, porém, há de ser separada dos problemas da quantificabilidade e da 

incomensurabilidade. Ela já foi discutida acima.
91

 

Tsakyrakis segue argumentando que a utilização de escalas causaria um problema 

de tratamento privilegiado: princípios quantificáveis seriam tendencialmente privilegiados 

frente a princípios não quantificáveis. Assim, atribuir-se-ia aos princípios quantificáveis um 

papel na argumentação da proporcionalidade que eles não teriam em outros casos.
92

 É 

necessário esclarecer aqui o que Tsakyrakis quer dizer com “outros casos”: quando um 

determinado princípio é relevante do ponto de vista constitucional, então ele deve ser 

considerado na ponderação. Ele não pode ser ignorado. Quando ele deve ser considerado, 

então ele desempenha exatamente a função corresponde ao peso que lhe é atribuído. 

Essa função não pode ser alterada à vontade, e sim somente especificando razões que 

justifiquem a atribuição de um outro peso. 

Portanto, a objeção do favorecimento não é correta. O perigo de um tratamento 

privilegiado dos princípios quantificáveis não está presente. No momento em que dois 

princípios são classificados na mesma escala – e isso é algo que toda ponderação requer –, 

sua diferente quantificabilidade não pode mais gerar efeitos. Pois a valoração do 

respectivo peso como leve, médio ou pesado tem que ser legitimada externamente. Essa 

legitimação não depende de quantificabilidade e, portanto, não está sujeita à sua 

influência. Naturalmente uma legitimação externa pode ser questionada, e isso acontece 

com frequência. Mas, enquanto os princípios forem avaliados de um ponto de vista 

comum, essa circunstância não é argumento suficiente para se assumir uma privilegiação 

de princípios quantificáveis. 

 

4.2. Ausência de parâmetro 

A segunda variante da objeção da incomensurabilidade critica a tentativa de tornar 

comparáveis princípios incomensuráveis de forma quase que artificial, através da 

afirmação de que haveria uma escala comum.
93

 Essa suposta escala comum 

frequentemente não estaria disponível como escala de comparação. Então essa objeção – 

                                                 
91  Ver acima, II. 
92

  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 485: „assign them a role in the reasoning process that they 

would otherwise lack“ 
93  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 471: “impossibility of measuring incommensurable values by introducing 

the image of a […] common metric”. 
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diferente da primeira variante – não assenta sobre a possibilidade de classificar ou medir 

os princípios como tais, mas assume que as classificações não podem ser feitas em uma 

mesma escala.
94

 

Essa objeção tem razão em assumir que qualquer comparação de princípios 

pressupõe a existência de uma escala comum.
95

 Nesse ponto a diferenciação entre uma 

versão forte e uma versão fraca da tese da incomensurabilidade é relevante. Na maioria 

das vezes só se levanta a versão fraca da tese, que remonta a Waldron. De fato ela refuta a 

existência de uma escala comum a todos os princípios; mas ela parte da ideia de que as 

relações de preferência entre princípios podem ser fixadas através de fundamentos 

racionais.
96

 Porém, essas razões seriam, como opõe Tsakyrakis, necessariamente de índole 

moral – embora o princípio da proporcionalidade afirme ser moralmente neutro.
97

 

É importante guardar que a versão mais fraca da tese da incomensurabilidade 

considera possível estabelecer relações de preferência com fundamentação racional. Ela 

meramente assume que essa fundamentação também contém necessariamente 

argumentos de natureza moral. Assim, em última análise a objeção se baseia na admissão 

acima referida, de que o princípio da proporcionalidade haveria de ser moralmente 

neutro. Por outro lado, é correto perceber que o exame de proporcionalidade sempre 

depende de uma argumentação prática geral, demonstrada claramente onde e em que 

medida – também aqui está situada sua eficiência.
98

 

Nessa base podemos concordar com a tese de que a fixação de relações de 

preferência exige argumentação prática geral. De fato, sem tal argumentação não se pode 

estabelecer uma comparação.
99

 Mas a afirmação oposta também é verídica: quando a 

argumentação prática geral é integrada – e isso é o caso no âmbito do exame de 

proporcionalidade através da justificação externa –, a objeção da incomensurabilidade mal 

pode ser sustentada. Por isso, o resultado é que no exame de proporcionalidade pode ser 

estabelecida uma escala comum através de argumentação externa. 

Um outro aspecto deve ser notado. É verdade que Tsakyrakis se refere à versão 

fraca da incomensurabilidade de Waldron, mas não assume sua característica mais 

importante. Na definição de Waldron a dependência da argumentação moral é somente 

um ponto de vista secundário. Muito mais importante é que Waldron parte de claras 

                                                 
94  Ver Webber (Fn. 17), p. 194. 
95

  Acerca, ver Afonso da Silva (Fn. 37), p. 12, 14 ff. 
96  Ver Tsakyrakis (Fn. 21), p. 473 f. 
97  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 474: “totally extraneous to any moral reasoning”. 
98  Ver acima, III. 
99  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 474: “if the moral discourse is lacking, there is no way to demonstrate that 

values, indeed, are commensurable”. 
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relações de prioridade entre princípios.
100

 De acordo com a versão fraca da 

incomensurabilidade de Waldron essas relações de prioridade são estabelecidas através de 

diferentes elementos, dos quais faria parte, além de “trumping, side constraints or lexical 

priority”, também a ponderação. Então, se opondo à versão forte da tese da 

incomensurabilidade, Waldron aprova a possibilidade de estabelecer relações de 

preferência. Porém, ao contrário de outras versões fracas da tese da 

incomensurabilidade
101

 ele expressamente vê a possibilidade de ponderações: “The 

reasoned articulation of our moral principles and priorities inescapably involves what 

ordinary people might regard as weighing and balancing.”
102

 

Afonso da Silva recentemente descreveu uma diferenciação da filosofia prática
103

 

com a qual pode ser demonstrado que nem a versão forte nem a fraca da tese da 

incomensurabilidade excluem a teoria da ponderação contida no preceito da 

proporcionalidade. De acordo com ele, há de se diferenciar incomensurabilidade e 

incomparabilidade.
104

 Essa diferenciação diz respeito ao tipo de escala utilizada na 

ponderação. Ponderação requer comparabilidade em uma mesma escala. Por outro lado, 

ela não depende de uma escala cardinal, que geraria comensurabilidade.
105

 

O ponto decisivo é que incomensurabilidade não implica incomparabilidade. 

Ponderações funcionam enquanto a comparabilidade entre princípios colidentes é 

estabelecida. Isso vale independentemente de os princípios serem incomensuráveis em 

sentido forte, fraco ou qualquer outro. A comparabilidade dos princípios é consolidada 

através da utilização de uma escala comum em que as relações de troca dos princípios em 

colisão são comparadas. Essa é precisamente a tarefa atribuída à ciência do direito e à 

prática argumentativa pelo direito constitucional e pela razão prática, geralmente também 

nos casos difíceis. Alexy se refere a esse contexto quando afirma que a constituição 

representa um ponto de referência e assim estabelece, de forma indireta, a 

comparabilidade dos princípios.
106

 Portanto, a incomensurabilidade não é um obstáculo, e 

sim muito mais um ponto de partida para ponderações. Elijah Milgram formulou isso da 

seguinte maneira: “Commensurability is the result, rather than the precondition, of 

                                                 
100  Waldron (Fn. 35), p. 816: “simple and straightforward priority rule”. 
101  Normalmente as versões fracas da tese da incomensurabilidade também consideram qualquer 
forma de ponderação impossível, comparar Waldron (Fn. 35), p. 816. 
102  Ver Waldron (Fn. 35), p. 813 (821). 
103  Chang, Introduction, in: Chang. (Org.), Incommensurability, Incomparability, and Practical 
Reason, Cambridge/Mass. 1997, p. 1 ff.; Griffin (Fn. 86), p. 35 ff. 
104  Afonso da Silva (Fn. 37), p. 4, 10 f. 
105  Comparar com Chang (Fn. 102), p. 1. 
106   Alexy (Fn. 12), p. 442. 
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practical deliberation.”
107

 

 

4.3. Ausência de neutralidade moral 

A objeção da ausência de neutralidade moral afirma que o princípio da proporcionalidade 

pressupõe uma determinada teoria moral. De acordo com Tsakyrakis e Waldron o princípio 

da proporcionalidade implica uma forma de utilitarismo.
108

 

Se fosse esse o caso, o preceito da proporcionalidade realmente padeceria de um 

defeito substancial. Seu poder de persuasão e sua racionalidade dependeriam diretamente 

do poder de persuasão e da racionalidade de uma determinada teoria moral. De acordo 

com Tsakyrakis, a consequência seria a seguinte: “It seems to make our theory of 

constitutional adjudication stand or fall on having the correct answer to an extremely 

vexing and controversial question in moral philosophy”.
109

 

Por outro lado, a diferenciação entre justificação interna e externa argumento no 

sentido da tese da neutralidade moral do princípio da proporcionalidade.
110

 Em princípio, a 

justificação externa é aberta a todos os argumentos morais ou jurídicos. Ela não é restrita 

a argumentos de uma determinada teoria moral. Essa restrição em especial não decorre 

da adoção de uma escala comum. Por exemplo, a classificação na escala triádica é neutra 

em relação aos argumentos com os quais a categorização é justificada como leve, média 

ou pesada. 

 

4.4. Desnecessidade da ponderação 

A objeção da desnecessidade da ponderação é um argumento subsidiário, que só é 

apresentado no caso de a objeção da incomensurabilidade ser invalidada – como aqui é 

pressuposto. Tsakyrakis afirma que, caso haja uma escala comum, a necessidade da 

ponderação será suprimida
111

. 

Essa objeção tem um âmago verdadeiro. Pois ela descreve uma importante 

característica da ponderação de forma apropriada. Ponderações consistem em estabelecer 

uma relação de preferência entre princípios em rota de colisão, relativa às possibilidades 

fático-jurídicas dadas em um caso concreto. Para tanto, requer-se três passos
112

: Em um 

                                                 
107  Millgram, Incommensurability and Practical Reasoning, in: Chang (Org.), Incommensurability, 
Incomparability, and Practical Reason, Cambridge/Mass. 1997, p. 151. 
108  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 471 f: “some form of utilitarianism”. Ähnlich Waldron (Fn. 35), p. 816: 

“utilitarian-style weighing and balancing”. 
109  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 471. 
110  Ver acima, III. 2. 
111  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 472. 
112  A título de ilustração, Alexy, The Weight Formula (Fn. 65), p. 10. 
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primeiro passo, é fixada a medida em que o primeiro princípio será afetado. Em um 

segundo passo, é definida a importância de se concretizar o princípio colidente. No 

terceiro passo, se determina qual princípio prepondera concretamente, ou seja, se a 

importância de se concretizar o princípio colidente justifica que o outro princípio seja 

afetado. 

A impressão descrita por Tsakyrakis, de que ponderações não seriam mais 

requeridas caso houvesse uma escala comum, pode ser interpretada como uma descrição 

do terceiro passo da ponderação. Assim que os valores tiverem sido enquadrados, a 

ponderação deixa de ser espetacular. Pois então torna-se fácil concluir a relação de 

preferência adequada a partir do resultado da ponderação. Todavia isso não significa que a 

ponderação, como processo que consiste em três etapas, seja prescindível. Ao contrário, o 

modelo da ponderação demonstra de forma clara e transparente quais elementos são 

necessários para a determinação de um resultado correto, a saber proposições 

racionalmente fundamentadas sobre intensidades de ingerência e graus de importância. 

O modelo da ponderação obriga aqueles que argumentam juridicamente a porem 

as cartas na mesa e esclarecerem se o peso concreto dos princípios em rota de colisão é 

tido como leve, médio ou pesado, e – mais importante ainda – quais são as razões dessa 

classificação. Afinal, o panorama da terceira etapa se torna substancialmente mais 

complexo no momento em que outras variáveis, como as certezas epistêmicas quanto às 

premissas empíricas e normativas, passam a ser consideradas na ponderação.
113

 Com essa 

análise mais complexa, a afirmação de que uma escala comum seria imprescindível para a 

ponderação está refutada. 

 

4.5. Resultado 

Nem a versão forte nem a versão fraca da tese da incomensurabilidade vão de encontro à 

fixação de relações de preferência racionais com auxílio da ponderação.
114

 Nem a objeção 

da ausência de quantificabilidade nem a objeção da ausência de uma escala comum são 

convincentes.
115

 Em vez disso, com a ajuda da diferenciação entre incomensurabilidade e 

incomparabilidade é possível ponderar também princípios incomensuráveis. Ademais, de 

forma alguma a ponderação exige teorias morais específicas para estabelecer a 

comparabilidade entre princípios incomensuráveis. Pelo contrário, como estrutura formal 

ela é moralmente neutra. Afinal, mesmo admitindo a comparabilidade dos princípios, a 

                                                 
113  Ver Klatt/Schmidt (Fn. 66). 
114  Ver também Veel (Fn. 52), p. 227 f. 
115  Analisamos isso de forma mais detalhada em Klatt/Meister (Fn. 38), capítulo 3. 
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exigência de ponderação subsiste. 

 

5. Ponderação como operação aritmética 

A aplicação do princípio da proporcionalidade é frequentemente repudiada como um 

processo meramente mecânico. Se insiste especialmente sobre a ponderação que ela 

visaria criar a ilusão de precisão científica, embora não pudesse alcançá-la.
116

 Para Webber 

a ponderação buscaria em vão transformar a aplicação de direitos fundamentais em 

“gestão e medição matemática”.
117

 

Afonso da Silva já assinalou que essa objeção está errada pela simples razão de que 

não se poderia reivindicar verdadeiramente uma precisão matemática nem para a 

argumentação jurídica em geral nem para a ponderação.
118

 Portanto, essa objeção é 

semelhante a construir um espantalho com o único intuito de atear-lhe fogo.*  

Mesmo assim não há como negligenciar que, à primeira vista, é precisamente o 

modelo da ponderação da teoria dos princípios que poderia ser atingido por essa objeção. 

Afinal, ele opera através de números e de uma fórmula de sopesamento.
119

 Contudo, seria 

equivocado querer concluir daí que a teoria dos princípios considera o processo de 

ponderação necessário para um método matemático ou mecânico.
120

  

Já a diferenciação entre justificação interna e externa evidencia que a teoria da 

ponderação não afirma ter um excesso de precisão.
121

 Por conseguinte, de antemão a 

ponderação pode ser precisa apenas na medida em que as justificações externas sejam 

precisas em suas premissas. A ponderação herda virtualmente todas as deficiências ou 

fraquezas de que sofre a justificação externa da categorização de um princípio ou da 

importância de um princípio justificador.
122

 No entanto, isso não é uma deficiência do 

modelo. Pelo contrário, é uma de suas vantagens, pois as referidas deficiências e fraquezas 

argumentativas se tornam mais claramente perceptíveis. 

                                                 
116  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 468: “illusion of some kind mechanical weighing”. 
117  Webber (Fn. 17), p. 191. 
118  Afonso da Silva (Fn. 37), p. 16, Fn. 77. 
* n.T.: atear fogo a bonecos de palha é uma tradição meso-europeia relacionada, entre outros 
fatores, ao carnaval ou a rituais camponeses de passagem. A menção à “falácia do espantalho” se 
refere ao caso em que um debatedor ignora a posição do adversário no debate e a substitui por uma 
versão distorcida, que representa de forma errada a posição. A falácia se dá tanto quando a 
distorção é proposital, de forma a tornar o argumento mais facilmente refutável, quanto no caso de 
ser acidental, quando quem usa a falácia não entendeu o argumento que visa refutar. 
119  Ver Alexy, The Weight Formula (Fn. 65), p. 9. 
120  Alexy, On Constitutional Rights to Protection, Legisprudence 3 (2009), p. 1 (9); Klatt/Meister (Fn. 
38), capítulo 3. 
121  Ver acima III. 2. 
122  Ver Alexy, Balancing, constitutional review, and representation, International Journal of 
Constitutional Law 3 (2005), p. 572 (577): “balancing is as rational as discourse”. 
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Os números da fórmula de sopesamento são meramente um instrumento 

heurístico. Eles representam avaliações como leves, médias e pesadas. Desta maneira, 

explicitam a estrutura interna da ponderação e concedem mais racionalidade ao conjunto 

da argumentação.
123

 Porém, o modelo funciona também funciona com o mesmo sucesso 

sem qualquer utilização de números. Especialmente sua função central, a de esclarecer as 

três etapas
124

 da ponderação, independe da utilização de números. 

A determinação de um caráter mecânico ou até matemático da ponderação não 

implica nisso. De fato, esse modelo depende da possibilidade de elaborar afirmações 

racionalmente fundamentadas sobre a intensidade das restrições a direitos, seus pesos e o 

estabelecimento de relações entre eles.
125

 Pode-se debater sobre essa possibilidade tanto 

em geral quanto em casos específicos. Em contrapartida, com isso se inicia um novo 

assunto. 

Outro importante argumento se volta contra a acusação de que a ponderação 

reivindicaria uma precisão impossível de ser cumprida. Essa é a circunstância em que 

também se reconhece liberdade de ação epistêmica e estrutural na teoria da 

ponderação.
126

 Quando os princípios em rota de colisão possuem o mesmo peso concreto, 

se está diante de um beco sem saída em que constitucionalmente nenhum dos dois 

princípios tem necessariamente preferência sobre o outro. Há uma liberdade de ação 

estrutural do tomador de decisão no sentido de conferir preferência a um ou outro 

princípio.
127

 Assim, a constituição é interpretada como uma estrutura ordenada. É 

justamente por esse motivo que não se sustenta a alegação de precisão irrealista.
128

 

 

6. Interpretação ampla 

Por fim, se faz a crítica de que as ponderações levariam a uma definição demasiadamente 

ampla dos direitos fundamentais. É largamente aceito que direitos fundamentais podem 

sofrer restrições devido a direitos fundamentais de outros sujeitos. Até esse ponto, os 

direitos fundamentais alheios representam uma finalidade legítima para a limitação de 

                                                 
123  Alexy (Fn. 121), p. 572 (576). 
124  Alexy, The Weight Formula (Fn. 65), p. 10 f. 
125  Vgl. Alexy (Fn. 121), p. 574. 
126

  Acerca da relação entre ponderação e liberdade de ação, ver Klatt/Schmidt (Fn. 66); Alexy, A 

Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), p. 394–425; Rivers, Proportionality, Discretion and the 
Second Law of Balancing, in: Pavlakos (org.), Law, Rights and Discourse. The Legal Philosophy of 
Robert Alexy, Oxford 2007, p. 169; Rivers, Proportionality and discretion in international and 
European law, in: Tsagourias (org.), Transnational Constitutionalism: International and European 
Perspectives, Cambridge 2007, p. 107. 
127  Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), p. 410. 
128  A respeito das três esferas da necessidade, da impossibilidade e da possibilidade, ver Alexy, A 
Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), p. 393 f. 
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direitos fundamentais. O que se argumenta é que ponderações implicam em definições 

amplas das cláusulas de limitação
129

 e ao mesmo tempo dos direitos fundamentais. Assim 

se estaria incluindo múltiplos interesses no campo da defesa dos direitos fundamentais, 

que por conta disso seriam considerados na ponderação.
130

 Dessa forma, a escolha dos 

pontos de vista a serem considerados na ponderação no plano da finalidade legítima iria 

longe demais.
131

 

Argumenta-se então que direitos fundamentais são interpretados de forma ampla 

demais como restrições a direitos fundamentais alheios.
132

 Trata-se, por conseguinte, da 

questão fundamental sobre se os direitos fundamentais deveriam ser definidos de forma 

mais restrita ou mais ampla.
133

 Ao todo há seis argumentos favoráveis a se interpretar de 

forma mais ampla e se abrir mão de definições mais estreitas.
134

 

Em primeiro lugar, definições restritas só aparentam ser livres de ponderação.
135

 

Definições restritas de direitos fundamentais são o resultado de uma ponderação, já que 

se baseiam em razões favoráveis e contrárias à tutela jusfundamental.
136

 Um exemplo 

esclarecedor foi fornecido por Greer em sua discussão sobre a decisão Wingrove v. UK
137

. 

Nesse caso, tratava-se da violação de sentimentos religiosos através de um filme crítico a 

religiões; estavam em conflito os artigos 9º e 10 da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos:  

 

the right to freedom of expression can plausibly be defined as excluding the 
right to cause gratuitous insult to religious […] sentiments, while the right to 
freedom of thought, conscience and religion can plausibly be defined as 
limited to protection only from gratuitously insulting criticism

138
. 

 

De acordo com Greers, essas definições (restritas) não assentariam sobre uma 

                                                 
129  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 468 (480). De forma similar e sobre a Convenção Europeia de Direitos 
Humanos, v. Bogdandy, The European Union as a human rights organization? Human rights and the 
core of the European Union, Common Market Law Review 37 (2000), p. 1307 (1332). 
130  Tsakyrakis (Fn. 21), pp. 482, 488. 
131  Tsakyrakis (Fn. 21), p. 488. 
132  A mesma crítica é feita em relação aos interesses públicos, ver Klatt/Meister (Fn. 38), capítulo 3. 
133  Supostamente a pergunta é se devem ser priorizadas teorias mais restritas ou mais amplas sobre 
o âmbito protegido (Schutzbereich). Acerca do conceitos de teorias mais restritas ou mais abertas 
sobre o âmbito protegido e da diferenciação entre os diversos tipos de teorias restritas, ver Meister 
(Fn. 43), pp. 33, 35 ff. Ver também Klement (Fn. 1). 
134 Acerca disso, ver também Meister (Fn. 43), p. 113 ff. com outras referências 
135  Alexy, Theorie der Grundrechte (Fn. 40), p. 290. 
136  Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Fn. 40), p. 208 f. Alexy, Theorie der Grundrechte (Fn. 
40), p. 289. 
137 Convenção Europeia de Direitos Humanos, Wingrove v. The United Kingdom (1996), application 
no. 17419/90. 
138  Greer (Fn. 9), p. 424. 
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ponderação.
139

 Isso deve ser contestado. Se o direito à liberdade de consciência é definido 

de forma que todas opiniões são tuteladas com exceção daquelas que podem ferir os 

sentimentos religiosos, essa definição assenta sobre uma ponderação da liberdade de 

consciência face aos direitos dos potencialmente afetados pelos discursos. 
140

 Uma 

definição ampla incluiria as opiniões que ferem sentimentos religiosos alheios na tutela 

dos direitos fundamentais, pelo menos prima facie. Desse modo, a inevitabilidade de uma 

ponderação estaria exposta, e esta seria realizada de forma aberta e compreensível em um 

outro momento.
141

 

Em segundo lugar, definições restritas não são transparentes. As ponderações 

acontecem em segredo.
142

 Por esse motivo, não se pode nem compreendê-las nem criticá-

las. Isto leva a uma falta de transparência e racionalidade da argumentação jurídica.
143

 Por 

outro lado, definições abertas são alcançadas através da interpretação do texto do 

respectivo direito fundamental, sem que se tenha em conta interesses contraditórios já 

nesse momento. Os interesses em contradição são balanceados separadamente no âmbito 

da ponderação. Dessa maneira, a argumentação se torna transparente, racional e 

compreensível. 

Em terceiro lugar, definições restritas são problemáticas em termos estruturais. A 

diferenciabilidade das etapas do exame do âmbito protegido e da justificação é limitada de 

maneira estruturalmente questionável,
144

 visto que ponderações são realocadas no âmbito 

protegido.
145

 Nessa medida o conteúdo do direito e suas limitações são misturados. O 

exame de direitos fundamentais sofre, assim, clara perda de sofisticação.
146

 Contudo, 

                                                 
139  Greer (Fn. 9), p. 424. 
140

  Trata-se de uma teoria restrita sobre o âmbito protegido baseada em critérios convencionais, 

que assenta sobre a ponderação de valores constitucionais opostos. Sobre essa avaliação e outras 
semelhantes, difundidas na Alemanha, ver Meister (Fn. 43), p. 94 ff. Gerards/Senden, The structure 
of fundamental rights and the European Court of Human Rights, International Journal of 
Constitutional Law 7 (2009), p. 628, mas insistimos que é possível excluir o “hate speech” do âmbito 
protegido da liberdade de consciência sem ponderar. 
141  Rivers (Fn. 9), p. 190. 
142

  Kahl, Neuere Entwicklungslinien der Grundrechtsdogmatik. Von Modifikationen und Erosionen 
des grundrechtlichen Freiheitsparadigmas, AöR 131 (2006), p. 606, Fn. 157. 
143  Kahl (Fn. 141), p. 606, Fn. 157. 
144  Gerards/Senden (Fn. 139), p. 627. 
145

  Meister (Fn. 43), p. 115 f.; Höfling, Kopernikanische Wende rückwärts? Zur neueren 
Grundrechtsjudikatur des Bundesverfassungsgerichts, in: FS Rüfner, 2003, p. 336 f.; Huber, Die 
Informationstätigkeit der öffentlichen Hand – ein grundrechtliches Sonderregime aus Karlsruhe?, 
Juristenzeitung 58 (2003), p. 290 (293); Kahl, Vom weiten Schutzbereich zum engen 
Gewährleistungsgehalt. Kritik einer neuen Richtung der deutschen Grundrechtsdogmatik, Der Staat 
43 (2004), p. 167 (192); Weiß, Buchbesprechung zu Benjamin Rusteberg: Der grundrechtliche 
Gewährleistungsgehalt, AöR 134 (2009), p. 619 (621). 
146

  Möllers, Wandel der Grundrechtsjudikatur. Eine Analyse der Rechtsprechung des Ersten Senats 
des BVerfG, NJW 2005, p. 1973 (1977); Kahl (Fn. 141), p. 611. 
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ambos os aspectos devem ser separados em termos lógicos, pois tratam de diferentes 

procedimentos. O conteúdo do direito é preenchido através da interpretação do texto de 

cada direito fundamental; nesse ponto, interesses conflitantes não são levados em 

conta.
147

 Estes só serão considerados na esfera da justificação, e mesmo aqui, no exame de 

proporcionalidade realizado no âmbito da ponderação. Definições restritas acabam com 

essa separação estrita, resultante de pontos de vista lógicos e razões de clareza 

metodológica. A argumentação se torna desestruturada e opaca.
148

 Em contraste, as 

definições abertas possuem vantagens metodológicas. O âmbito protegido de um direito 

fundamental é obtido exclusivamente através de interpretação textual, e interesses 

conflitantes são analisados separadamente, no contexto da ponderação. 

Em quarto lugar, as definições estreitas levam à insegurança jurídica. Como elas se 

baseiam em ponderações, o âmbito protegido dos direitos fundamentais é determinado 

em cada caso específico, a depender da ponderação realizada. Dependendo de até que 

ponto interesses conflitantes são incluídos na ponderação a nível do âmbito protegido, o 

alcance da proteção jusfundamental varia de caso a caso. Ele depende, inclusive, do 

respectivo aplicador do direito. Nessa medida, o âmbito protegido do direito não é mais 

abstratamente previsível.
149

 Definições abertas, por outro lado, determinam o conteúdo 

do direito sem considerar interesses conflitantes. O âmbito protegido prima facie do 

direito independe de cada caso concreto, e por isso pode ser precisado previsivelmente e 

com segurança jurídica. Só é determinado se existe proteção definitiva em um segundo 

passo de forma aberta e compreensível, através de ponderações. 

Em quinto lugar, definições restritas reduzem o peso da fundamentação estatal de 

forma questionável em termos constitucionais.
150

 No caso de definições restritas pode-se 

recusar a tutela jusfundamental com a simples indicação de que ela não abarcaria um 

determinado comportamento. Dessa forma, possibilidades de restrição são vistas, em 

parte, como restrições do âmbito protegido.
151

 Essa ação é subjetiva, arbitrária e 

manipulativa.
152

 Pode-se rechaçar a tutela jusfundamental sem que para isso sejam 

                                                 
147  Meister (Fn. 43), p. 116. 
148

  Höfling, Offene Grundrechtsinterpretation. Grundrechtsauslegung zwischen amtlichem 
Interpretationsmonopol und privater Konkretisierungskompetenz, 1987, p. 172, 174 f. De forma 
similar, Von Arnauld (Fn. 40), p. 87. 
149  Höfling (Fn. 144), p. 339. 
150

  Kahl (Fn. 144), p. 189 ff.; Kahl (Fn. 141), p. 610 f. Acerca disso, comparar a representação gráfica 
dos decrescentes pesos da fundamentação na aplicação de teorias do âmbito protegido mais 
restritas em Meister (Fn. 43), p. 121. 
151

  Para uma aproximação como essa, da “Limitation as Specification”, ver Webber (Fn. 27), p. 123 ff. 
Crítica em Rivers, Book review: The Negotiable Constitution. On the Limitation of Rights, by Grégoire 
C. N. Webber, Public Law 2011, p. 215. 
152  Kahl (Fn. 144), p. 191 f. 
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explicitadas justificativas fundamentadas. Existe um déficit justificativo. 

Isso promove, em sexto lugar, arbitrariedade judicial. A auditabilidade da decisão é 

restringida devido à falta de justificativas. Por outro lado, as definições amplas são 

responsáveis pela existência de uma proteção prima facie mais ampla.
153

 Assim, lacunas no 

sistema de tutela jusfundamental são evitadas na medida do possível.
154

 Todas as 

restrições têm que se sustentar no plano da justificação de um controle.
155

 Para cada 

conduta restritiva de liberdades, o estado está submetido a uma ampla obrigação de se 

justificar; as medidas de segurança do estado de direito, como o princípio da 

proporcionalidade, são continuamente aplicáveis. Isso impede arbitrariedades judiciais. 

Portanto, definições amplas de direitos fundamentais são preferíveis. 

 

7. Resultado 

Direitos fundamentais não são privados de sua eficácia nem pela aplicação do princípio da 

proporcionalidade nem por ponderações. Pelo contrário, o preceito da proporcionalidade 

e o instrumento metódico da ponderação são os melhores meios disponíveis para resolver 

colisões complexas e difíceis entre direitos fundamentais e outros princípios. A jurisdição 

jusfundamental está necessariamente baseada em ponderações, e o princípio da 

proporcionalidade oferece a melhor a melhor estrutura decisória disponível para isso.
156

 

Refutamos cinco objeções ao princípio da proporcionalidade. No sentido contrário a 

uma concepção dos direitos fundamentais como puros interesses, desenvolvemos um 

modelo jusfundamental que concede aos direitos fundamentais uma dupla priorização 

frente a outras considerações no âmbito do exame de proporcionalidade. Assim, 

harmonizamos a ideia de compreender os direitos fundamentais como “trumps”, “side 

constraints” ou “firewalls” com o princípio da proporcionalidade. Deste modo se cria um 

padrão flexível para a aplicação dos direitos fundamentais que possibilita balancear 

direitos fundamentais e interesses públicos sem negligenciar de forma inadequada a tutela 

jusfundamental. 

No que diz respeito à relação entre ponderações e argumentos morais, mostramos 

com auxílio da tese do caso especial que necessariamente a argumentação moral está 

                                                 
153

  Kumm, Political Liberalism and the Structures of Rights (Fn. 6), p. 141: “subject practically all acts 

of public authorities that affect the interests of individuals to proportionality review”. 
154  Cohen-Eliya/Porat (Fn. 5), p. 477 ff. 
155

  Sobre o fato de que o princípio da proporcionalidade cria um dever do estado de justificar 
restrições a direitos fundamentais, ver Cohen-Eliya/Porat (Fn. 5), p. 463; Kumm, The Idea of Socratic 
Contestation and the Right to Justification (Fn. 6), p. 168 ff. 
156

  Stone Sweet/Mathews, All things in proportion? American Rights Doctrine and the Problem of 
Balancing, Working Paper 2010, p. 5. 
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contida em toda ponderação. Ponderações não são neutras moralmente. Em vez disso, 

quando ponderações são realizadas corretamente, se percebe que argumentos morais são 

inevitáveis. O modelo de ponderação que diferencia justificação interna e externa 

evidencia com muita clareza a influência da argumentação moral na tomada de decisões 

judiciais.  

Sobre a objeção da incomensurabilidade, demonstramos que ambas as suas 

variantes não convencem. Por um lado, ponderações não se baseiam na atribuição de 

valores matemáticos exatos. Por outro lado, não existe o perigo de se privilegiar princípios 

quantificáveis frente a outros. Como uma versão fraca da tese da incomensurabilidade não 

deixa de reconhecer que se pode estabelecer relações de preferência entre princípios 

através de argumentação moral e como ponderações contêm argumentação moral, a 

versão fraca da tese da incomensurabilidade não consegue invalidar o modelo da 

ponderação. Além disso, mostramos que o modelo da ponderação – embora represente 

uma conexão entre as argumentações jurídica e moral – é moralmente neutro no sentido 

de que não se baseia em uma teoria moral específica. 

Desenvolvemos múltiplos argumentos a favor de se preferir definições amplas de 

direitos fundamentais às definições restritas. Como o conceito da ponderação pode 

atribuir a cada consideração o peso adequado, não é mais necessário excluir a priori 

determinadas considerações a nível do âmbito protegido através de uma definição restrita. 

Assim, o princípio da proporcionalidade garante, como um todo, a melhor 

ponderação possível de direitos fundamentais com outros direitos e interesses.
157

 Ele é 

indispensável para realizar diferenciações analíticas que ajudam a descobrir aspectos 

decisivos nos mais diferentes casos. Dessa maneira, ele possibilita uma argumentação 

fundamentada. Nessa medida, o princípio da proporcionalidade materializa padrões 

básicos de racionalidade
158

, ele é um “very powerful rational instrument”
159

. Por isso, 

concluímos com a tese de que o princípio da proporcionalidade deveria ter um papel 

importante na linguagem unificada de um constitucionalismo global.
160

 

 

 

 

 

 

                                                 
157  Rivers (Fn. 9), p. 176. 
158  Borowski (Fn. 15), p. 210. 
159  Borowski (Fn. 15), p. 232. 
160  Ver Cohen-Eliya/Porat (Fn. 5), p. 466. 
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Resumo 

O artigo tem como objetivo a formulação de parâmetros normativos de proteção de 
minorias internas, compreendidas como as que pertençam, embora não se adequem a 
grupos culturais por sua vez minoritários em relação ao Estado no qual se situem. Para 
tanto, inicialmente, são apresentados os aspectos básicos da teoria multiculturalista. 
Adota-se como marco teórico a perspectiva de Will Kymlicka, denominada culturalismo 
liberal. Após, como premissa necessária à construção dos parâmetros normativos de 
proteção às minorias internas, passa-se por uma investigação de qual é o valor máximo do 
liberalismo – se a tolerância ou a autonomia, cada uma das perspectivas desembocando 
em resultados distintos a respeito de em que situações é legítimo a um Estado liberal 
intervir sobre um grupo minoritário de modo a resguardar direitos individuais. Concluindo-
se ser a autonomia o valor máximo, propõem-se cinco parâmetros de identificação de 
quais situações de vulneração a direitos fundamentais de minorias internas são graves a 
ponto de se classificarem como intoleráveis, tornando aconselhável uma intervenção 
liberalizante. Finalmente, os parâmetros são aplicados a um caso. 
 

Palavras-chave 

Multiculturalismo; Minorias internas; Autonomia; Intolerabilidade; Conflitos entre direitos 
fundamentais 
 

The bad and the intolerable in minority cultures practices: 

reflections in light of Will Kymlicka’s thought 

 

Abstract 

The article's objective is to formulate normative standards about the protection of internal 
minorities, understood as those that pertain, but do not fit in cultural groups that are 
minorities within a State. In order to achieve that, initially, the main aspects of the 
multiculturalism debate are presented. The theoretical framework adopted is Will 
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Kymlicka's, called liberal culturalism. Afterwards, as a necessary premise to the 
construction of the normative standards about the protection of internal minorities, the 
article proceeds to an investigation about which is liberalism's core value – whether 
tolerance, or autonomy. Each perspective leads to different normative outcomes in respect 
to what situations legitimize a liberal State to intervene in a minority group so as to protect 
individual rights. After reaching the conclusion that autonomy is liberalism's core value, 
five standards are suggested aimed at providing a way to identify which situations of 
fundamental rights of internal minorities violation are serious enough to be classified as 
intolerable, making an intervention feasible. Finally, the standards are applied to a case. 
 

Keywords 

Multiculturalism; Internal Minorities; Autonomy; Intolerability; Fundamental rights 

conflicts  

 

Sumário 

1. Introdução; 2. A moldura do debate: multiculturalismo liberal; 3. Posturas normativas de 

um Estado liberal frente a restrições internas anti-liberais; 3.1. A postura inspirada na 

tolerância; 3.2. As soluções normativas pautadas pela autonomia individual; 4. Proposta de 

sistematização: parâmetros de identificação da intolerabilidade; 5. Aplicação dos 

parâmetros; 6. Palavras finais. 

 

 

1. Introdução 

Segundo defendido em afamado artigo da autoria de Will Kymlicka intitulado The good, 

the bad, and the intolerable: minority group rights (2009, p. 416), existem, no seio de um 

Estado liberal, grupos culturais minoritários, cuja organização e divisão interna de papeis 

se estrutura de maneira incompatível com o respeito a direitos individuais fundamentais 

de alguns de seus membros. Apesar disso - argumenta o autor - como regra, tais práticas, 

embora ruins, devem ser toleradas pelo Estado no qual grupos não liberais se insiram, em 

nome da sobrevivência daquela distinta identidade cultural. Apenas se ultrapassado certo 

limite, isto é, se uma determinada prática for considerada intolerável pelo Estado onde se 

situe o grupo praticante da medida questionada, é que restará legitimada a intervenção 

liberalizante. Essa é a tese básica formulada por Kymlicka no mencionado estudo. 

Como se exporá mais detidamente, é uma demanda cara ao multiculturalismo a de 

que se concedam direitos especiais a grupos minoritários, a fim de viabilizar que essa 

coletividade sobreviva, sem a perda de seus traços culturais distintivos. Essa atribuição de 

direitos, contudo, pode ter como efeito colateral a conivência estatal com práticas que, 
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numa ótica liberal, não seriam admissíveis. Tal cenário dá origem a um sub-ramo de 

estudo dentro do multiculturalismo, atinente aos direitos das minorias internas, ou 

minorias das minorias, isto é, indivíduos que discordem, ou não se adequem ao nomos 

vigente em suas culturas, praticadas por agrupamentos, por sua vez minoritários 

culturalmente em relação ao Estado onde se insiram
1
. 

Em linguagem constitucional, o embate apresentado corresponde a um conflito de 

direitos fundamentais: de um lado, o direito à identidade étnica, ou à manutenção de 

identidades culturais minoritárias, detidos coletivamente pelos membros de um grupo 

minoritário em relação a uma ordem estatal, que entra em choque com os direitos 

fundamentais individuais dos integrantes dessa cultura, que são restringidos de modo a se 

perpetuar costumes característicos do grupo. No caso brasileiro, e.g., os índios possuem o 

direito constitucional à sua organização social e às suas tradições (CF/88, art. 231). Que 

tipos de imposição de práticas, ou modos de vida a membros da tribo são legítimos para a 

asseguração do direito coletivo à perpetuação de uma cultura distinta? 

 A discussão desse assunto de forma pautada pela epistemologia 

multiculturalista configura o necessário anteparo filosófico para embasar e informar a 

análise constitucional do tema, já que, se, por um lado, o direito é frequentemente 

chamado a interceder em situações que afloram dentro desse campo, por outro, não é 

capaz de prescindir desse aporte da filosofia política e por si só vislumbrar as formas mais 

adequadas de lidar com questões como as ora em análise. Há uma dimensão filosófica 

inescapável na interpretação constitucional dos direitos fundamentais (PEREIRA, 2006, p. 

15), sendo o presente campo de estudo um cenário onde isso se manifesta com 

proeminência.  

Diversos exemplos ilustram hipóteses em que a manutenção de práticas de grupos 

minoritários tem como custo a vulneração ao que, em Estados liberais, se conceba como 

direitos individuais básicos. Um primeiro deles diz respeito a restrições ao uso da língua 

inglesa no Quebec em prol da sobrevivência do uso da língua francesa nesse espaço, 

inclusive em espaços como escolas públicas (BOURHIS e LANDRY, 2006, p 185 e ss.). Outros 

exemplos são mais dramáticos. Certos agrupamentos culturais praticam a celebração de 

casamentos arranjados de forma coativa e em detrimento da vontade das noivas, as quais, 

após se tornarem esposas, passam a se submeter à autoridade do marido. Não 

excepcionalmente, esta engloba a possibilidade de obrigar a mulher casada a se restringir 

                                                 
1 O emprego do termo nomos se dá em similitude ao uso do vocábulo feito por Robert Cover (1983, 
p. 4 e ss.), significando o de universo normativo regente de um agrupamento humano que, sem se 
reduzir aos diplomas jurídicos em si, engloba as narrativas que conferem sentido e contextualizam 
estes, estabelecendo as dicotomias certo-errado, jurídico-antijurídico, válido-inválido.  
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à vida doméstica e a prática de atos de violência pelo marido em caso de desobediência, 

encarando-se isso com naturalidade dentro de certas culturas (DEVEAUX, 2007, p. 155 e 

ss.)
2
. Por fim, um terceiro exemplo, atinente a grupos minoritários indígenas, é o de 

dissidências religiosas existentes dentro desse agrupamento serem proibidas de praticar o 

proselitismo, sujeitando-se a penas como castigos físicos caso o façam
3
. 

Seguindo-se a classificação de Kymlicka, quais dessas práticas seriam ruins e quais 

seriam intoleráveis, se é que alguma delas o seria, segundo um ponto de vista liberal? A 

pergunta expõe como a formulação do mencionado filósofo canadense engendra uma 

dificuldade básica, qual seja, a de identificação de em que ponto deve ser inserido o marco 

divisório entre práticas culturais minoritárias ruins e intoleráveis, somente as últimas 

tuteláveis por direitos de minorias internas a serem garantidos pela ordem estatal 

circundante à organização minoritária. Entretanto, o autor não elucida no mencionado 

estudo quais práticas devem, concretamente, ser entendidas como toleráveis, ou não. 

Tamanha é a relevância normativa e prática da separação entre esses dois domínios, que 

se torna imperiosa a busca de parâmetros de enquadramento de práticas culturais como 

meramente ruins, ou intoleráveis. 

Essa foi a constatação que inspirou o presente estudo. Sem se ter a pretensão de 

apresentar uma solução última que encerre as contendas existentes em torno dessa 

temática, o que seria ingênuo e, mesmo, impossível (KYMLICKA, 1995, p. 131), buscar-se-á 

apresentar parâmetros a serem levados em consideração na avaliação de qual deve ser a 

postura de Estados liberais frente a práticas culturais minoritárias violadoras de direitos 

fundamentais de seus membros. Embora não se pretenda, mediante a apresentação dos 

referidos standards, encontrar respostas peremptórias às dificuldades suscitadas por 

situações específicas de conflito – até porque questões primordiais para a avaliação podem 

aflorar somente quando da análise de casos concretos – acredita-se que estes possam, ao 

menos, funcionar como uma bússola interpretativa, apta a fomentar a identificação do 

melhor caminho a ser percorrido na busca de soluções justas. 

Uma última observação introdutória deve ser feita. O multiculturalismo não se 

caracteriza como um campo de estudo unitário, cujas premissas e contornos fundamentais 

sejam objeto de consenso por seus estudiosos. Com efeito, há diversas perspectivas a 

respeito desse domínio. Por essa razão, optou-se, ao menos em linhas gerais, pela adoção 

                                                 
2  Há um campo de estudo em crescimento sobre as relações entre multiculturalismo e feminismo, 
mais especificamente, a respeito de se aquele seria prejudicial a este. Cf., por todos, Joshua Cohen, 
Matthew Howard e Martha Nussbaum (1999); Ayelet Shachar (2004). 
3  COLÔMBIA. Corte Constitucional. Sentença nº SU-510/98. A Corte entendeu que esse tipo de 
punição ao proselitismo era constitucional, ao não violar o núcleo essencial da liberdade religiosa. O 
caso será melhor exposto adiante.  
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do ponto de vista kymlickiano sobre o assunto, denominado multiculturalismo liberal (ou 

liberalismo cultural), em detrimento de outras formulações sustentadas 

doutrinariamente
4
. Tal opção decorre não só do fato de a presente investigação derivar de 

questão suscitada em artigo doutrinário desse autor - o que pressupõe o seu marco 

teórico sobre o multiculturalismo - mas também da inegável influência e proeminência 

deste no campo de estudo ora abordado. Usualmente, autores multiculturalistas que 

perfilhem concepções distintas das de Kymlicka explicitamente adotam o itinerário de 

apresentar a concepção deste para, somente em um segundo momento, explanar as 

razões de divergência de sua visão. 

Tudo isso denota a relevância de se enfatizar o pensamento desse autor no estudo 

de temáticas multiculturalistas. Assim sendo, no tópico seguinte, serão apresentados os 

contornos gerais do multiculturalismo, de forma norteada pela visão kymlickiana e 

acrescidos de outras noções que se reputem necessárias. Em seguida, como premissa 

indispensável à formulação de standards de proteção das minorias internas, prosseguir-se-

á a uma etapa subsequente de averiguação de qual deve ser considerado o valor máximo 

do liberalismo, se a tolerância ou a autonomia. Cada uma das vertentes conduz a 

parâmetros diversos a respeito de quais situações legitimam intervenções. Identificados os 

contornos e desdobramentos essenciais de cada uma delas, passa-se à elaboração dos 

parâmetros de identificação da intolerabilidade, adotando-se perspectiva calcada no valor 

autonomia. Na etapa final, estes serão testados a partir de um caso. 

 

2. A moldura do debate: multiculturalismo liberal 

O campo de estudo da filosofia política denominado multiculturalismo liberal inaugura-se 

com a constatação de que a grande maioria dos Estados é caracterizada por um pluralismo 

de grupos étnicos ou culturais
5
. De fato, além da comunidade política, dentro da qual os 

                                                 
4  Dois dos exemplos principais de outras visões doutrinárias sobre as bases de justificação 
filosófica do multiculturalismo são as perspectivas comunitarista e pós-colonial. Para a concepção 
que aloca no comunitarianismo o papel de base filosófica do multiculturalismo, as políticas 
decorrentes deste teriam como função proteger as práticas e valores comunitários do efeito 
corrosivo que o individualismo liberal provocaria sobre todo tipo de coletividade cultural (KYMLICKA, 
2001, p. 337). Já a perspectiva pós-colonial enxerga em medidas de caráter multiculturalista uma 
forma de reparação de injustiças históricas perpetradas contra grupos no passado, como indígenas, 
cujos descendentes ainda hoje coabitam um mesmo Estado com os descendentes daqueles que 
perpetraram as injustiças, numa situação de desvantagem como herança de atos passados de 
violência e subjugação (IVISON, 2006, p. 508). 
5  Neste estudo, termos como grupo cultural, comunidade cultural, cultura minoritária, ou, 
simplesmente, cultura serão usados de forma intercambiável, referindo-se de forma ampla a grupos 
étnicos, religiosos ou nacionais, que se encontrem em relação de desvantagem perante a maioria no 
que concerne ao acesso e preservação de sua própria cultura. 
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indivíduos exercem os direitos e deveres típicos da cidadania comum
6
, existem também, 

como regra, dentro do mesmo Estado, comunidades culturais, no seio das quais seus 

membros formam e revisam seus projetos de vida e ambições. O que caracteriza um 

agrupamento como uma comunidade cultural é o compartilhamento de uma língua, 

história, cultura e símbolos comuns (KYMLICKA, 2007, p. 61). 

Tal percepção constituiu uma verdadeira ruptura com o que implicitamente se 

pressupunha em considerável parte da teoria política contemporânea, desenvolvida a 

partir da idealização de um Estado-nação culturalmente homogêneo. De acordo com esse 

último modelo, o Estado seria caracterizado por uma natural coextensividade entre a 

comunidade política e o grupo culturalmente dominante, sendo formado, pois, por uma 

única nação (KYMLICKA, 1989, p. 135). Do ponto de vista normativo, tal compartilhamento 

pelos cidadãos de um senso de identidade nacional comum é enxergado como um 

elemento positivo às democracias liberais, na medida em que promoveria laços de 

confiança e solidariedade mútua, geraria uma maior propensão ao apoio a mecanismos de 

justiça distributiva e ao engajamento em formas deliberativas de democracia
7
. 

Entretanto, tal dificilmente corresponde à realidade fática existente nas diferentes 

ordens estatais: como regra, convivem em um mesmo país grupos que se distinguem em 

termos étnicos e culturais, um dos quais é o grupo dominante
8
. Isto é, Estados tendem a 

ser multinacionais, e não uninacionais. Tão forte é a relevância dessa constatação que, 

como entende Kymlicka (1995, p. 3 e ss.), esta tem por efeito pôr em xeque as 

compreensões dominantes que se tem sobre conceitos e princípios básicos da teoria 

política, tais como a liberdade, igualdade, democracia e justiça, cujas leituras usuais, como 

regra, decorrem de concepções teóricas que ignoram o caráter multiétnico e/ou 

multinacional dos Estados e, portanto, a eles não se amoldam. 

Deveras, o que faticamente se verifica na maior parte dos países de hoje não é uma 

natural homogeneidade cultural entre os seus membros, mas, ao revés, tentativas de se 

                                                 
6  A razão de se inserir o adjetivo comum para caracterizar a cidadania a que ora se refere é a de 
que esta se opõe à chamada cidadania especial ou diferenciada. O ponto será elucidado adiante. 
7  É o que narra, embora sem aderir às mencionadas teses, Norman Wayne (2006, p. 30). Para esse 
autor, tal formulação teórica é problemática, já que, faticamente, a regra é o caráter multinacional 
dos Estados, e não a existência de uma identidade nacional única, que conte com adesão unânime 
dos cidadãos. Além disso, argumenta que a suposta relação de correlação entre a existência de uma 
identidade nacional única e o florescimento dos mencionados benefícios às democracias liberais 
demandaria comprovações empíricas. Já Kymlicka (2007, p. 85) possui entendimento distinto, no 
sentido de aceitação de que a construção nacional promova formas de solidariedade cívica em geral, 
o que é enxergado como legítimo e desejável, desde que a implementação desse ideal seja feita de 
uma forma não excludente ou desempoderadora em relação a grupos minoritários. 
8  Segundo Kymlicka (2007, p. 62), os exemplos de Estados que costumam ser apontados como 
aqueles em que, excepcionalmente, essa unidade cultural e consequente coextensividade natural 
com a comunidade política se apresenta são Islândia, Portugal e Coreias. 
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forjar uma identidade nacional através do apossamento do Estado por um grupo – em 

regra majoritário, embora não necessariamente
9.

. Através disso, o grupo dominante busca 

privilegiar sua identidade e demais elementos constitutivos de sua cultura, inclusive 

organizando as instituições públicas de forma a torná-las uma fonte de oportunidades 

econômicas, poder político e prestígio social para si (KYMLICKA, 2007, p. 81). Tal objetivo é 

perseguido através de políticas denominadas por Wayne Norman de mecanismos de 

construção nacional (nation-building), constituindo verdadeiras tentativas de criação e 

imposição de um self nacional (2006, p. 23 e ss.), ou, na terminologia empregada por 

Kymlicka, de formas de integração das pessoas a uma cultura societária (societal culture) 

única. 

Kymlicka define as culturas societárias como aquelas que proveem a seus membros 

meios de vida significativos ao longo de todos os âmbitos de atividades humanas (como 

social, educacional, econômico, religioso), englobando as esferas pública e privada (1995, 

p. 76). Contudo, é possível aparar esse conceito, como o fazem críticas doutrinárias. Nessa 

linha, a politóloga e filósofa da Universidade de Yale Seyla Benhabib (1999, p. 53) 

argumenta que é faticamente inviável uma única cultura englobar toda a gama de 

atividades humanas, razão pela qual tacha o conceito de holístico, além de se basear em 

uma falácia essencialista e homogeneizante no que tange às práticas sociais significativas, 

como se a cultura a que pertence um grupo minoritário fosse algo monolítico e imutável. 

As tradições e costumes constitutivos de uma cultura são, na verdade, passíveis de 

questionamentos internos, que conduzem a mudanças. Estudos antropológicos fornecem 

um lastro empírico que confirma a tese de Benhabib (v., tópico 5). 

Retomando-se a noção de construção nacional, os mecanismos mais usualmente 

empregados para promovê-la são medidas tais como, v.g., (i) a adoção de uma língua 

nacional oficial, a ser usada com exclusividade na esfera pública; (ii) a imposição de 

sistemas de ensino público compulsórios com currículo padronizado, cujo enfoque seja o 

ensino da história, literatura e língua oficiais da “nação”; (iii) a centralização do poder 

político, eliminando-se qualquer outro locus de poder eventualmente preexistente e 

historicamente exercido por grupos minoritários; (iv) adoção de símbolos estatais de 

celebração da história, heróis e cultura do grupo dominante, o que se reflete na escolha 

dos feriados nacionais, nomes de logradouros, dentre outros; (v) monopolização territorial 

e dos recursos naturais, que, no passado, tenham sido usados por grupos minoritários, tais 

como indígenas, e o estabelecimento de que tais bens constituem patrimônio do Estado-

                                                 
9 Exemplo clássico de grupo que se utilizou do aparato estatal para exercer domínio e subjugar o 
grupo majoritário é o da minoria branca na África do Sul, durante o regime do apartheid. 
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nação, destinados somente ao benefício deste (KYMLICKA, 2007, p. 62-3; GUTMANN, 

2003, p. 43). Embora não seja intrinsecamente incompatível com políticas de construção 

nacional a adoção pelo Estado de uma postura de proteção a grupos minoritários, 

dificilmente esse é o comportamento natural dos grupos dominantes. Com efeito, segundo 

Kymlicka, virtualmente todos os Estados já adotaram políticas cujo objetivo fosse a 

homogeneização cultural, a fim de afirmar uma única cultura societária (2002, p. 347).  

Essas constatações implicam o reconhecimento da impossibilidade de um Estado 

neutro, compreendido como indiferente e cujas medidas não repercutam sobre as diversas 

identidades étnico-culturais existentes, conquanto esse seja um postulado de certas 

vertentes da filosofia política
10

. De fato, como se pode entrever da abordagem das 

políticas de construção nacional, a formação e perpetuação de um arranjo estatal 

necessariamente envolve o privilégio a uma ou algumas culturas: para que a organização 

do Estado seja possível, no mínimo, será necessária a adoção de uma quantidade 

delimitada de línguas oficiais, para viabilizar a comunicação entre os integrantes do povo e 

entre estes e os entes públicos. Tais escolhas, intencionalmente ou não, constituem formas 

de privilégio aos grupos que se comuniquem através da língua selecionada
11

. Se uma 

postura de indiferença estatal em relação aos grupos culturais que no âmbito dele 

convivam não é descritivamente factível, apontaria uma análise prescritiva na direção de 

busca de, ao menos, uma aproximação desse ideal?  

A resposta conferida pelo multiculturalismo liberal é negativa. Há um valor caro ao 

                                                 
10 De acordo com essa visão, da mesma forma que a postura do Estado em relação às diferentes 
religiões praticadas na esfera privada deve ser a de não privilegiar nem proscrever nenhum tipo de 
culto, também não deveriam as entidades públicas interferir na capacidade de grupos sócio-culturais 
minoritários se perpetuarem ao longo do tempo, quer positiva, quer negativamente. Tal corresponde 
à compreensão do dever de neutralidade que manifesta, e.g., Michael Walzer, para quem, em suas 
palavras, neutro é o Estado que não se responsabiliza pela sobrevivência cultural de ninguém (1994, 
p. 102). A adoção dessa visão tendencialmente conduz ao congelamento de um estado 
permanentemente deletério e excludente em relação aos grupos minoritários, já que ignora a 
existência de políticas de construção nacional. Conscientemente ou não, parte-se da premissa de 
que o status quo – estabelecido e sedimentado pelas políticas de construção nacional, resultantes da 
atuação do grupo cultural dominante – seria expressão de uma ordem imanente das coisas, a qual o 
Estado, por um dever de neutralidade, deveria respeitar, em vez de decorrer de uma imposição 
pretérita. A consequência dessa imbricação artificial é a de que, aos grupos minoritários não 
sincronizados com a cultura dominante e incapazes de sobreviver autonomamente, restariam 
exclusivamente as alternativas de assimilação ou exclusão forçadas. 
11 A situação de desvantagem sofrida pelos falantes de línguas não oficiais também é identificada 
por Charles Taylor (1999, p. 222), para quem, diante desse quadro, a tal margem da população 
caberia ou persistir a viver praticando uma língua não utilizada em espaços públicos ou comerciais, 
ou resignar-se à assimilação à cultura dominante. Na avaliação desse autor, a não satisfatoriedade 
dessas alternativas, especialmente da segunda, tende a dar azo a movimentos nacionalistas por 
parte das lideranças dos grupos minoritários que objetivem o redesenho territorial do Estado, a fim 
de gerar uma nova divisão interna em que haja a demarcação de um espaço onde sua língua seja 
oficial. 
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liberalismo promovido pelo pertencimento a um grupo cultural, pois tais tipos de 

associação fornecem o contexto no qual as escolhas dos seres humanos ganham 

significado e fornecem sentido às suas vidas (KYMLICKA, 1989, p. 162). Isto é, culturas 

conferem a seus membros o horizonte identificável de projetos existenciais a serem 

perseguidos. Desmantelá-los prejudica a capacidade dos integrantes dessa cultura de 

identificar, buscar e revisar diferentes concepções de vida boa, bem como a de não 

membros ampliarem seus horizontes culturais
12

, já que o desaparecimento de uma cultura 

implica a redução do espectro de modos de vida viáveis.  

Ainda sob a ótica prescritiva, é injusto que membros de grupos minoritários 

arquem com o ônus de despender esforços pela sobrevivência de sua cultura, enquanto as 

pessoas pertencentes ao grupo dominante possam tomar isso como um pressuposto 

inabalável a partir do qual desenvolvem suas vidas. Até porque, a máquina estatal – a qual, 

ao privilegiar e perpetuar a cultura dominante, constitui o meio pelo qual a sobrevivência 

desta torna-se algo não ameaçado – costuma ser, não obstante, custeada por tributos 

pagos também por membros de culturas minoritárias, o que também constitui uma 

injustiça, caso o Estado tenha uma política de indiferença ou, mesmo, de repressão a 

grupos minoritários.  

Assim, na contramão da visão que sustenta a neutralidade estatal em relação a 

culturas, são demandas do multiculturalismo a aquisição de maior reconhecimento por 

parte de grupos minoritários, entendido como uma condição da prosperidade (RAZ, 1985, 

p. 175 e ss.), bem como o avanço de formas de auto-determinação, caso o grupo 

minoritário se situe geograficamente apartado daquele dominante (ANAYA, 2004, p. 13 e 

ss.), ou de maior inserção e acesso a oportunidades econômicas e políticas caso o grupo 

conviva nos mesmos espaços que a sociedade em geral (KYMLICKA, 2007, p. 90). Em 

síntese, demandas para que haja uma acomodação das diferenças de forma a equalizar os 

desequilíbrios provenientes dos mecanismos de construção nacional.  

Naturalmente, essa valorização do pertencimento a grupos culturais não significa 

um abandono do liberalismo. O comprometimento último dessa formulação teórica ainda 

                                                 
12 O emprego do vocábulo horizonte ora realizado se dá em conformidade com a acepção conferida 
ao termo por Gadamer (2004, p. 305), qual seja, tudo aquilo que pode ser visto de um ponto 
específico. No plano da mente humana, a gama de pensamentos e compreensões que se tenha liga-
se à extensão do horizonte da pessoa em questão. Ainda em seu esquema conceitual, horizontes se 
expandem na medida em que algo antes desconhecido passe a ser compreendido. Uma forma de 
compreensão do que até então era desconhecido se dá através de conversações, situação de 
comunicação em que uma pessoa, em vez de procurar meramente impor argumentativamente as 
concepções que formam seu horizonte, esteja genuinamente aberta a avaliar as opiniões do outro. O 
ato de compreender ocorre através da fusão entre horizontes que, anteriormente ao diálogo, 
pairavam isoladamente. 
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recairá não sobre a comunidade, mas sobre o indivíduo, o qual permanece concebido 

como a unidade última de valor moral. Meramente constata-se a existência de um papel 

instrumental, que não deve ser ignorado, dos grupos, de gerar o contexto de formação e 

revisão das ambições e ideais de vida de seus membros. É neste sentido que a teoria 

multiculturalista desenvolveu conceitos como o de cidadania especial
13

, titularizada pelos 

membros de culturas minoritárias, cujo corolário é a aquisição por estes de direitos 

especiais.  

Com relação ao conteúdo de tais direitos especiais, estes podem ser agrupados sob 

uma perspectiva externa ou interna
14

. O primeiro ângulo de análise diz respeito a certos 

mecanismos de proteção do grupo contra o Estado ou a sociedade de forma ampla. Trata-

se de pleitos que dizem respeito, v.g., à facilitação da representação de grupos 

minoritários em fóruns públicos da cultura dominante; à demarcação de âmbitos 

territoriais onde a cultura minoritária possa ser desembaraçadamente praticada; ou ao 

estabelecimento de outras línguas oficiais, dentre outros. Com tais medidas, busca-se, 

idealmente, a geração de maior igualdade entre os diferentes grupos existentes em um 

mesmo Estado, reduzindo a vulnerabilidade dos grupos minoritários perante o dominante. 

Por dizer respeito às relações intergrupos, tais medidas são descritas como proteções 

externas. Embora o intento de produção de igualdade entre grupos seja encarado 

positivamente numa ótica liberal, é possível que a adoção de medidas dessa natureza 

acabe por gerar injustiças. A título de se proteger a identidade de um grupo, outro pode 

                                                 
13 A noção de cidadania universal é compreendida como a atribuição de um conjunto igual de 
direitos a todos os cidadãos de um Estado. Historicamente, tal atribuição de igual cidadania a todos 
fora esperançosamente enxergada como o passo decisivo em direção à construção de sociedades 
cujos habitantes fossem livres e iguais. Entretanto, iniciado o século XXI, verifica-se que, mesmo em 
países nos quais a previsão de igual cidadania a todos já tenha se sedimentado, ainda há grupos de 
pessoas sistematicamente tratados como cidadãos de segunda classe. Recentemente, tais grupos 
têm passado a se mobilizar contra tentativas de assimilação imposta, defendendo que suas 
especificidades (e o pluralismo de modo geral) devem ser encaradas como algo positivo. Nessa linha, 
defende-se que o tratamento igual a grupos nem sempre é o que teorias da justiça demandam. Aos 
grupos minoritários seria exigida uma cidadania especial ou diferenciada, decorrente da constatação 
de que, ao contrário do que se pode intuitivamente supor, a cidadania universal, compreendida 
como participação de todos na vida pública e em processos democráticos, em vez de se associar, vive 
em tensão com outro uso do termo universalidade na moderna teoria política, qual seja, o igual 
respeito (YOUNG, 2005, p. 231 e ss.).  
14 Trata-se, respectivamente, do que Kymlicka denomina de restrições internas e proteções 
externas (1995, p. 35). Contudo, deve-se mencionar que essa classificação dicotômica de Kymlicka 
sujeita-se a fortes críticas doutrinárias, as quais, inegavelmente, possuem certo grau de procedência: 
medidas qualificadas como proteções externas podem ter como reflexo restrições internas a direitos 
individuais dentro do grupo em questão (SHACHAR, 2004, p. 17) Por essa razão, considera-se mais 
adequada a concepção de que classificar os pleitos formulados por grupos minoritários como 
internos ou externos diz respeito a uma ênfase à perspectiva que se queira privilegiar em um dado 
momento (i.e., que consequências uma medida gera perante os demais grupos existentes em um 
mesmo Estado ou aos membros do grupo em questão), em vez de refletir uma tentativa de 
demarcação peremptória dos efeitos provocado pela medida em questão. 
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acabar por ser oprimido, como ocorreu na África do Sul durante o regime do apartheid. 

Contudo, mais relevante para os propósitos deste estudo é a reflexão sobre os 

direitos especiais encarados sob uma perspectiva interna, ou intragrupos. Tais pleitos têm 

por objetivo a restrição
15

 de direitos dos próprios membros do grupo minoritário com 

vistas a manter hígidos seus laços e tradições culturais. Exemplos usuais nessa seara são 

pleitos referentes à educação de membros das culturas minoritárias, tais como pedidos da 

comunidade amish de eximir seus filhos do dever de educação compulsória nos moldes do 

currículo definido pela sociedade majoritária, objetivando-se, com isso, que os jovens 

desse grupo não sejam expostos à tentação de abandonarem aquele modo de vida
16

; ao 

direito de família praticado dentro dos grupos minoritários, cujas normas (e.g., 

casamentos arranjados, condições de divórcio desiguais) podem implicar limitações a 

direitos individuais mais gravosas sobre certos grupos (habitualmente, as mulheres).  

De fato – e essa é uma das premissas fundamentais do presente objeto de estudo – 

esses direitos especiais, mormente as restrições internas, podem ter como efeito colateral 

conferir um reforço de proteção a práticas culturais minoritárias, que tornem mais 

vulneráveis os membros dissidentes do grupo em questão. Tal constitui o que Ayelet 

Shachar denomina de paradoxo da vulnerabilidade multicultural (1999, p. 87).  

Qual deve ser o tratamento conferido por um Estado liberal a esse tipo de pleito, se 

é que deve haver algum? Deve o Estado proteger minorias internas, ou constituiria isso um 

tipo de imposição liberal sobre a forma de organização de grupos antiliberais? Na verdade, 

a filosofia liberal não fornece uma resposta unitária a tais questionamentos. A resposta a 

estes depende de uma tomada de posição prévia acerca de qual é o valor fundamental do 

liberalismo, se a tolerância, ou a autonomia. Cada uma dessas vertentes filosóficas 

desembocará em soluções normativas distintas. Embora uma investigação aprofundada 

sobre as distintas tradições liberais e quais seus princípios norteadores extrapole os 

propósitos do presente estudo, a apresentação dos contornos essenciais de cada uma 

dessas concepções será suficiente para o presente objeto de investigação. 

                                                 
15 Uma nota terminológica merece ser feita quanto ao uso do vocábulo restrição, ora realizado em 
sentido amplo, e não na conhecida acepção que Robert Alexy conferiu ao termo em sua teoria geral 
dos direitos fundamentais, cujo uso pressupõe que a limitação ao direito fundamental em questão 
seja legítima, em oposição ao termo interferência (2008, p. 281-5). Assim, não se está, ao usar essa 
terminologia, fazendo um juízo prévio de que as limitações aos direitos fundamentais de membros 
do grupo minoritário preconizadas pelas restrições internas sejam legítimas. Com efeito, é 
precisamente desse tema que cuida o restante deste estudo. 
16 A Suprema Corte dos Estados Unidos foi chamada a pronunciar-se sobre essa questão no célebre 
caso Yoder v. Wisconsin, julgado em 1972, no qual decidiu que crianças amish a partir de certa idade 
não poderiam ser submetidas a educação compulsória nos moldes curriculares do ensino público 
norte-americano. A fundamentação da decisão foi no sentido de que a liberdade religiosa dos pais 
teria um peso maior que o interesse estatal em promover a educação de crianças e adolescentes. 
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Destarte, uma primeira linha do liberalismo é aquela que concebe a autonomia 

como o seu valor fundamental. Tendo Locke, Kant e Mill como expoentes, essa vertente diz 

respeito ao compromisso com a possibilidade de reflexão racional sobre práticas sociais, 

sobre o outro e sobre si (GALSTON, 1995, p. 521). Tal linha de entendimento valoriza a 

capacidade do indivíduo de questionar e revisar concepções de vida boa, enxergando-a 

como um aspecto primordial da moralidade crítica, de forma que as visões que se tenha 

sobre questões morais não sejam fruto de uma mera incorporação acrítica e irrefletida de 

compreensões disseminadas
17

. Tal capacidade de crítica inclui a avaliação de tradições 

culturais, bem como de se o indivíduo adotará um estilo de vida compatível com estas.  

Assim, uma concepção liberal norteada pela autonomia vê como fundamentais a 

liberdade de expressão, a fim de que os indivíduos possam proferir e entrar em contato 

com mundividências e opiniões diversas, bem como o direito à educação, de forma a que 

seja possível aprender sobre modos de vida distintos e, a partir disso, refletir de maneira 

informada sobre os fins individuais que se queira eleger, tornando a revisão dos projetos 

de vida uma possibilidade real. Trata-se, como disse Kymlicka, dos equivalentes seculares, 

respectivamente, do proselitismo e da apostasia (KYMLICKA, 1992, p. 43). 

Já a segunda vertente do liberalismo concebe como seu valor fundamental a 

tolerância, divergindo da tradição anterior. Como entende Rawls, supor que a autonomia 

seria o valor básico do liberalismo constituiria uma visão sectária deste, na medida em que 

tal ideal não é valorado da mesma forma por todos os grupos existentes (1993, p. 248). Por 

isso, entende-se que um Estado cuja atuação seja no sentido de promoção da autonomia 

pode abalar gravemente a identidade de grupos e indivíduos para os quais esse não seja 

um valor relevante, ou sequer positivo (GALSTON, 1995, p. 521). 

De acordo com essa compreensão, concebe-se que o princípio básico norteador do 

liberalismo é o do respeito à diversidade, isto é, o da tolerância. Na medida em que se 

reconheça a razoabilidade de doutrinas pautadas por valores que não a autonomia, então 

não há fundamento para a imposição desta sobre grupos cuja auto-organização e 

distribuição social de papeis se baseie em doutrinas calcadas em outros princípios.  

Entretanto, é preciso diferenciar a tolerância estatal às tradições internas de grupos 

minoritários concernentes aos modos de vida praticados em seu âmbito da possibilidade 

de movimentação individual entre grupos: esta é norteada pela autonomia. Apenas não 

                                                 
17 Joel Feinberg denomina autenticidade moral a capacidade de avaliar criticamente concepções 
morais. Para esse autor, será autônoma do ponto de vista moral a pessoa cujas convicções e 
princípios morais sejam genuinamente seus, sujeitando-se a permanente reavaliação e reconstrução. 
Os projetos de vida da pessoa autônoma serão construídos com base em seus valores morais, os 
quais derivam não do conformismo acrítico, nem da obediência irrefletida a uma dada autoridade, 
mas de uma avaliação pessoal genuína e informada (1986, p. 37). 
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cabe ao Estado, argumenta-se, empregar o princípio que rege as relações de transição 

intergrupos para reger relações intragrupais
18

. Tal possibilidade de movimentação 

intergrupo cultural é denominada direito de retirada. 

Essa breve explanação permite que se entrevejam duas tendências distintas de 

tratamento liberal a grupos que restrinjam direitos de suas minorias internas. A concepção 

do liberalismo da tolerância defende que, em nome da preservação da diversidade, 

intervenções sobre culturas minoritárias devem ser proscritas, ressalvado o direito de 

retirada de membros do grupo a fim de se reinserirem em outras culturas, este sim uma 

expressão da autonomia individual. Já a vertente de liberalismo-autonomia tende  a 

encarar com maior naturalidade intervenções estatais mais intensas sobre grupos culturais 

minoritários (KYMLICKA, 2002, p. 347). Dentro dessa segunda vertente, há um espectro de 

visões distintas acerca do grau de interferência estatal legítimo sobre culturas minoritárias. 

 

3. Posturas normativas de um Estado liberal frente a restrições 

internas anti-liberais 

 

3.1. A postura inspirada na tolerância 

Como esboçado na seção anterior, teóricos em cuja visão o liberalismo se ancora 

fundamentalmente no valor tolerância tendem a defender posturas mais refratárias a 

intervenções sobre grupos pautados por valores não liberais. Essa postura se baseia em 

um temor de que a adoção da autonomia como valor fundamental do liberalismo 

implicaria uma colonização liberal paternalista e etnocêntrica por parte da cultura 

dominante sobre grupos de estruturação interna calcada em valores distintos. 

A esse temor, Chandran Kukathas, principal expoente dessa vertente de 

pensamento, adiciona o argumento de que não há garantias de que a cultura dominante 

será menos opressora sobre minorias internas do que as autoridades do grupo minoritário. 

Chega o autor a afirmar que, apesar de a adoção de uma concepção maximizadora da não 

interferência sobre grupos poder acabar por configurar um mosaico de tiranias
19

, ainda 

                                                 
18 Não obstante, tal formulação não leva em conta o fato de que certas culturas minoritárias não 
admitem a opção de seus membros de desligarem-se da vida naquele grupo, ou impõem obstáculos 
excessivamente gravosos para que isso seja feito. Assim sendo, para que a movimentação 
intergrupos seja sempre possível, em alguns casos não haverá alternativa senão a intervenção estatal 
sobre práticas do grupo em questão. Isso significa que mesmo concepções que prima facie prezem 
pela não interferência estatal sobre grupos minoritários, baseadas numa visão de liberalismo calcada 
na tolerância, podem acabar por admitir a imiscuição na organização interna destes. 
19 A expressão mosaico de tiranias, usual na literatura sobre o multiculturalismo, foi cunhada por 
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assim a descentralização do arbítrio é preferível à concentração do mesmo em uma única 

autoridade, pois dessa centralização decorreria um arbítrio absoluto. Por fim, aduz, ainda, 

que soluções buscadas através da persuasão – as quais, ao contrário das baseadas na 

força, são as que honram o valor tolerância – são as mais elevadas moralmente (1997, p. 

83). 

O fundamento normativo usado por Kukathas para defender sua concepção é o 

direito à liberdade de associação. Uma forma legítima de exercício desse direito seria o 

agrupamento de indivíduos em torno de uma organização que não conceba a autonomia 

para a eleição de projetos pessoais como um valor relevante. A outra face desse direito 

seria a vedação a que pessoas fossem compelidas a se manter filiadas a esse agrupamento, 

isto é, um direito de dissociação. Essa é a forma normativa de proteção a minorias internas 

preconizada por essa visão, consubstanciada no chamado direito de retirada. Todavia, caso 

um membro de uma cultura minoritária que divirja das práticas básicas dessa comunidade 

procure modificá-las em uma direção pró-autonomia, tal pleito não seria merecedor de 

apoio, na medida em que isso prejudicaria a liberdade dos demais membros de 

associarem-se em torno de um agrupamento regido por valores alheios ou conflitantes 

com a autonomia (1995, p. 247). 

Uma vez garantido o direito de retirada, não haveria mais, como regra, espaço para 

outros tipos de intervenção sobre grupos não liberais (SPINNER-HALEV, 2004, p. 158). Para 

que este possa ser adequadamente exercido, Kukathas identifica como condição objetiva a 

existência de outros grupos que endossem a liberdade de associação, aptos a receber o 

indivíduo que se retira, e formula como exigências que seus membros não sejam passíveis 

de submissão a condições de escravidão ou a tratamentos degradantes (1995, p. 249). 

Uma vez presente esse cenário, caso um indivíduo que viva em um grupo onde seja 

tratado de forma que lhe pareça injusta, ainda assim, permaneça nesse âmbito, então, 

para Kukathas, necessariamente ele está optando por não exercer seu direito de retirada, 

não suscitando tal situação demais preocupações. 

Entretanto, nesse ponto, Kukathas é severamente criticado pela maior parte dos 

demais estudiosos do direito de retirada. Tacha-se sua visão de uma concepção formal do 

mencionado direito, que, diversamente, para ser efetivo, demanda que sejam cumpridas 

outras exigências (GUTMANN, 2003, p. 93). Nessa linha, argumenta-se que a não 

imposição de barreiras físicas à retirada é conciliável com outras formas de obstrução ao 

exercício desse direito, como pressões e assédios de ordem psíquica, os quais cultivem 

uma ignorância epistemológica em relação a outros modos de vida. Nessas hipóteses, a 

                                                                                                                                                         
Leslie Green (1995, p. 270). 
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permanência não pode ser tida como uma escolha informada (WEINSTOCK, 2007, p. 249). 

A crítica expõe, ainda, como o uso da noção de liberdade de associação para descrever 

esse cenário ignora que nem sempre o pertencimento de um indivíduo a uma certa cultura 

decorre de uma livre escolha. É possível que simplesmente se tenha nascido no âmbito de 

um agrupamento não liberal, nunca se tendo tido contatos com outros grupos culturais, o 

que, da mesma forma, revela como o exercício do dito “direito de dissociação” pode ser 

mais complexo do que um ato de simples escolha. 

Com efeito, todos os aspectos que geram o pertencimento a uma cultura 

constituem, simultaneamente e em última análise, barreiras ao seu abandono (LEVY, 2000, 

p. 112). Analisar a questão da voluntariedade ou não da retirada ou permanência sob um 

prisma de custos e benefícios de se manter integrado a uma cultura, interpretando a não 

auto-exclusão como uma necessária prevalência destes sobre aqueles, é uma visão 

incoerente. É perfeitamente possível tributar a não retirada a outros elementos que não 

uma escolha autônoma de permanência, tais como fatores morais, psicológicos, 

intelectuais ou materiais que exerçam um constrangimento tal sobre o indivíduo, que este 

não consiga se desvencilhar, apesar de viver em um contexto de subjugação e uma vida 

que repute desprovida de sentido.  

 Nessa esteira, deve ser reconhecido que a comparação entre o pertencimento 

a um grupo cultural com o exercício voluntário de um direito de livre associação – que 

poderia, ao sabor do indivíduo, converte-se em uma dissociação - é questionável. Essa 

visão parte da premissa de que houve uma prévia escolha de se associar, quando, em 

verdade, por vezes, o pertencimento a um grupo se conecta intrinsecamente com a 

existência orgânica do indivíduo, desde o seu nascimento. Esse cenário em nada é 

comparável com, e.g., a associação a um clube recreativo (APPIAH, 2005, p. 77).  

Desse modo, a efetividade do direito de retirada, na ótica da maior parte dos 

autores que se debruçam sobre esse assunto e que ora se endossa, demanda um conjunto 

de exigências maior que o preconizado por Kukathas. Tais envolvem ordinariamente o 

acesso a educação pelas minorias internas, tanto a de crianças e adolescentes, quanto a de 

mulheres, não raro alijadas de qualquer ensino em grupos minoritários, para que possam 

ter algum contato com outras mundividências e assim avaliar sua real aderência aos 

valores praticados pelo grupo onde se encontram inseridos. Outras necessidades são o 

conhecimento, ainda que mínimo, da língua falada no local para onde se retira, bem como 

o de que a retirada não imponha penalidades exorbitantemente intensas sobre aquele que 
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opta por se excluir
20

. 

Essas exigências para que o direito de retirada seja efetivo acabam gerando uma 

contradição do argumento de que, numa postura baseada na tolerância, “apenas” o direito 

de retirada deve ser imposto por Estados liberais. É que diversos grupos se estruturam de 

maneiras que proscrevem, ou dificultam sobremaneira a possibilidade de membros se 

dissociarem. Neste sentido, nenhum dos defensores de tal direito contenta-se, 

verdadeiramente, com a sua exclusiva estipulação formal. Mesmo Kukathas admite que, 

para que tal direito possa ser exercido, a ele devem ser acrescentadas, como visto, 

vedações à escravidão ou a tratamentos degradantes. Spinner-Halev adiciona outros 

elementos ao conjunto de exigências à efetividade do direito de retirada, como acesso a 

condições de educação, saúde e alimentação básicas, as quais, se ausentes, legitimariam 

eventuais intervenções externas sobre o grupo minoritário. Todas essas demandas têm 

como razão um aprimoramento da autonomia individual, sem a qual o direito de se excluir 

de uma comunidade opressora não pode ser realisticamente concebido. Isso conduz à 

conclusão de que tal solução normativa não é tão próxima do valor tolerância e avessa à 

autonomia quanto uma análise perfunctória pode sugerir. A diferença entre essa solução 

normativa e as daqueles que abraçam a concepção da autonomia como valor fundamental 

do liberalismo é meramente de grau, portanto, e não qualitativa, eis que ambas admitem a 

possibilidade de imposições externas de padrões normativos a serem adotados no interior 

de um grupo não liberal com vistas a fomentar nos indivíduos a possibilidade de optar por 

manter-se naquele modo de vida. 

Dessa forma, embora a preocupação contra uma colonização liberalizante pela via 

da força seja legítima
21

, a solução apresentada padece de incoerências e insuficiências, que 

                                                 
20  A Suprema Corte do Canadá pronunciou-se sobre questão que se insere nesse âmbito temático 
no precedente Hofer v. Hofer, julgado em 1970. Nesse caso, dois membros da comunidade religiosa 
huterita que se converteram a outra religião tiveram como pena imposta por essa opção a perda de 
todo o seu patrimônio em favor da comunidade, incluindo-se até as roupas que estavam vestindo 
quando expulsos. A Suprema Corte entendeu que essa pena, por força da liberdade religiosa, não 
poderia ser invalidada pelo judiciário. A decisão é criticada no sentido de que a referida prática gera 
um desestímulo excessivo ao direito de retirada, ao endossar a imposição de obstáculos quase 
intransponíveis ao seu exercício. 
21  Vale apontar, por outro lado, que é falaciosa a visão de que apenas a postura estatal calcada 
primordialmente na autonomia – e não na tolerância - engendra imposições sobre o grupo 
minoritário. Garantir o direito de retirada é, também, uma imposição sobre um grupo que não 
admitiria essa possibilidade por conta própria. Como ensina Appiah (2005, p. 77), corrente de 
pensamento descrita como pluralismo hard rechaça até mesmo que o direito de retirada deva ser 
passível de imposição. Argumenta-se que, através desse direito, contribuições à história da 
humanidade como o pensamento da Grécia antiga não teriam sido viáveis. Afinal, esta se organizava 
com base em uma divisão de papeis em que a produção intelectual da elite era sustentada pelo 
trabalho de escravos, os quais, caso pudessem se retirar, fariam toda aquela estrutura ruir, 
impossibilitando a produção intelectual dos mais abastados. 
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parecem não admitir a sua adoção como solução última da questão de como o Estado 

deve lidar com culturas minoritárias, cujas práticas violem direitos individuais. De outra 

parte, a adoção de uma solução normativa distinta, mais explicitamente calcada na 

autonomia, não conduz, necessariamente, a uma tal imposição indevida. É o que se passa 

a abordar. 

 

3.2. As soluções normativas pautadas pela autonomia individual 

Um segundo conjunto de soluções normativas costuma partir da visão de que o direito de 

retirada é insuficiente, na melhor das hipóteses atuando como um amenizador de 

situações de injustiça (GREEN, 1995, p. 264). De acordo com essa segunda perspectiva, a 

concepção absolutista das liberdades de associação e da autonomia de grupos na verdade 

têm por efeito, meramente, o de permitir que as elites dos grupos minoritários oprimam 

membros dissidentes, já que sua atuação não seria constrangida pelo respeito ao mesmo 

conjunto de direitos individuais a que as elites da sociedade dominante se subordinam. 

Nessa ótica, enxerga-se tal quadro como provocador de situações de vulnerabilidade 

potencialmente excessiva em relação aos membros menos empoderados de culturas 

minoritárias (WEINSTOCK, 2007, p.246). 

Como visto, o motivo pelo qual Estados liberais atribuem valor ao reconhecimento 

a direitos de grupos minoritários é o de que tal seria uma condição da liberdade, já que 

tais culturas desempenham o papel de fornecer o contexto dentro do qual o indivíduo 

elege suas opções de vida digna. Se, entretanto, o resultado dessa atribuição de direitos 

for tal que acabe por asfixiar a autonomia dos membros de tais agrupamentos, então a 

razão pela qual tais direitos especiais foram inicialmente reconhecidos (i.e., permitir a 

liberdade nesses âmbitos), terá sido derrotada. É por isso que Kymlicka enxerga com bons 

olhos os pleitos que classifica como proteções externas, mas entende que restrições 

internas são incompatíveis com uma teoria liberal de direitos especiais (1995, p. 153). 

Entretanto - e esse é um ponto da teoria kymlickiana que, embora crucial, é 

frequentemente negligenciado – essa análise diz respeito, meramente, à identificação de 

que tipos de pleitos minoritários são consistentes com princípios liberais, inquirição que 

não se confunde com os questionamentos que revolvem em torno da pergunta de se 

deveria haver uma imposição de tais princípios sobre grupos não liberais (1995, p. 164). As 

razões que militam a favor ou contra essa segunda pergunta são outras que não a mera 

percepção de que certos grupos são governados por princípios incompatíveis com aqueles 

preconizados pela sociedade dominante. 

Com relação a esse segundo questionamento, não há consenso doutrinário que 
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aponte em direção a uma solução única, identificando-se uma multiplicidade de posturas 

defendidas. Restringindo-se a exposição, por brevidade, às visões que parecem as mais 

consentâneas com o multiculturalismo liberal, constata-se construções como as de que: (i) 

a intervenção é legítima pois configura uma atribuição de direitos especiais de segundo 

grau; (ii) ante a inadmissibilidade do uso da força para impor concepções liberais, o 

máximo de intervenção cabível por um Estado liberal são o diálogo e persuasão; uma 

variante da segunda postura, segundo a qual (iii) a intervenção, como regra, é ilegítima, 

justificando-se somente em hipóteses excepcionalíssimas; e (iv) a necessidade de 

reestruturação da divisão do poder das autoridades em estados multiculturais de forma a 

reduzir o arbítrio intragrupo legitima a intervenção. Explica-se cada uma delas.  

Assim sendo, um viés normativo identificado é o que encara a (i) possibilidade de 

interferências externas sobre grupos culturais minoritários com naturalidade e 

permissividade. De acordo com essa linha de argumentação, as mesmas razões que 

militam a favor da concessão de direitos especiais a grupos minoritários também 

incidiriam a favor das minorias internas, já que, para estas últimas, aqueles podem na 

prática atuar como uma maioria opressora e geradora de uma maior vulnerabilidade de 

dissidentes internos. Se as razões de proteção a esses direitos são promover a autonomia, 

não seria justo ou coerente o fazer de forma seletiva, beneficiando-se um grupo em 

detrimento de outros (GREEN, 1995, p. 164-5).  Há, nessa perspectiva, uma junção entre as 

duas perguntas básicas de Kymlicka sobre a compatibilidade de práticas culturais 

minoritárias e o liberalismo: a mera identificação de incongruências com valores liberais já 

é encarada como idônea à imposição destes. Como se elucidará no tópico subsequente, 

existem razões que justificam a não equiparação entre esses dois níveis de indagações, 

como a do chamado culturalismo reativo. 

Prosseguindo na exposição, outro viés é o de que o máximo de intervenção cabível 

por um Estado liberal é o do diálogo e da (ii) persuasão, já que o uso da força para impor 

concepções liberais seria sempre inadmissível. Essa proposta faz cair por terra o 

argumento de Kukathas de que soluções pautadas pela autonomia seriam inadequadas 

porque necessariamente envolveriam o uso indevido da força por parte dos Estados. A 

ideia básica é a de que tentativas de imposição do liberalismo à força seriam inócuas, já 

que uma cultura de princípios liberal só vingará se surgida espontaneamente. Nessa linha, 

tal qual ocorre nas relações internacionais entre países liberais e não liberais, tentativas de 

liberalização devem se dar por meio de negociações pacíficas, e não de intervenções 

através de forças armadas (KYMLICKA, 1995, p. 167). 

Uma variação dessa visão é a de que, embora restringir-se à persuasão deva ser 
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uma regra quase absoluta, ainda assim, (iii) há cenários limite em que se poderia 

extrapolar esse esforço e partir para intervenções mais drásticas. Tal qual exemplifica 

Kymlicka, uma hipótese clara dessa natureza seria a de práticas de genocídio, ou violações 

brutais e sistemáticas a direitos humanos (1995, p. 169). Retomando a classificação desse 

autor apresentada na introdução ao presente estudo, as hipóteses excepcionais em que 

restaria legitimada a intervenção estatal sobre práticas culturais não liberais seriam 

somente aquelas enquadráveis como intoleráveis, e não meramente ruins. 

Por fim, uma última linha é a que (iv) defende a necessidade de reestruturação da 

divisão do poder das autoridades em estados multiculturais, objetivando-se a redução do 

arbítrio intragrupo. Tal é a solução defendida por Shachar (2004, p. 88), que elabora um 

modelo de governança conjunta (joint governance), descrito pela mesma como um 

repertório de técnicas de acomodação que podem ser combinados de maneiras criativas 

em diferentes arenas sociais. Busca-se por esse modelo a conciliação entre o 

pertencimento do indivíduo a um grupo e ao Estado, permitindo a sujeição a inputs 

normativos de ambas as fontes. Em vez de se conceber a minoria interna como um 

conjunto de pessoas que se depara com a trágica necessidade de abraçar seus direitos 

provenientes da cidadania comum ou especial, busca-se uma terceira via, na qual os 

interesses de o indivíduo manter sua agência, quer no grupo, quer no Estado, são levados 

em consideração em busca de acomodações. 

Mais concretamente, a proposta apresentada pela autora é a divisão de 

competência jurisdicional entre autoridades do grupo minoritário e do Estado, cada uma 

regida por suas normas específicas. A competência seria comum, cabendo ao indivíduo 

optar por se sujeitar a uma ou outra jurisdição conforme o assunto em questão, nesse 

ponto residindo a prevalência da autonomia individual sobre a do grupo.  

Isso permitiria um exercício de um direito de retirada parcial ou setorizado – e.g., 

mulheres que não desejem se desligar totalmente de uma cultura minoritária, mas que 

não queiram se sujeitar a um direito de família discriminatório eventualmente praticado, 

poderiam, quanto a esse tema específico, escolher sujeitar-se às normas estatais, e não 

grupais, desse ramo jurídico. Esse arranjo decorreria do fato de minorias internas não 

serem nem exclusivamente pertencentes ao grupo minoritário, nem somente cidadãs no 

sentido usual. A dificuldade básica dessa perspectiva parece ser a de pressupor um cenário 

otimista, onde haja disposição à cooperação por parte das instâncias envolvidas. 

 

4. Proposta de sistematização: parâmetros de identificação da 
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intolerabilidade 

Cada uma das propostas apresentadas, tanto as inspiradas na tolerância, quanto na 

autonomia, possui de um lado, insights valiosos para se lidar com a problemática das 

intervenções liberais de modo a promover direitos de minorias internas e, de outro, 

deficiências ou incompletudes. À luz do exposto, é possível apresentar alguns parâmetros 

ou standards de identificação da intolerabilidade. Reiterando-se o já advertido, 

demarcações definitivas desses âmbitos dependem necessariamente da avaliação de 

fatores que só emergem quando da análise de casos concretos, razão pela qual não se tem 

a pretensão de apresentar uma panaceia à tormentosa questão de que se ocupou o 

presente estudo. Busca-se, pela formulação dos presentes critérios, fornecer um guia 

interpretativo, que tenha por objetivo fomentar a identificação do caminho a ser 

percorrido na busca de soluções justas a situações concretas. Cinco foram os parâmetros 

construídos. Confiram-se: 

 

(A) Quanto mais forte for o consenso dos membros do grupo 

minoritário em torno de uma prática considerada numa ótica liberal 

como violadora de direitos, tanto menos legítima será a intervenção. 

 

O primeiro parâmetro é, talvez, o de mais difícil verificação. É que, ao se sentir 

ameaçado por pressões externas, é possível que um grupo minoritário adote uma postura 

de culturalismo reativo, isto é, de enrijecer a aderência a normas e práticas tradicionais 

que sofram questionamentos exteriores. Passa-se, assim, a tratar como elemento ínsitos e 

nucleares à identidade cultural do grupo práticas não necessariamente endossadas por 

seus membros em geral (SHACHAR, 2004, p. 35 e ss.). Ademais, a generalização de que 

certas práticas são essenciais à identidade de um grupo encerra o risco de se adotar uma 

concepção essencialista e homogeneizante de culturas minoritárias, como se estas fossem 

imutáveis, o que, conforme a já apresentada crítica de Seyla Benhabib, não é factível. 

De toda forma, análises estatísticas podem auxiliar na mensuração do grau de 

atendimento ou não a esse parâmetro. Considerando-se a circunstância de que membros 

de grupos minoritários que não desejem simplesmente abandonar por completo a vida 

nesse âmbito, em certos casos adotam a medida de recorrer ao poder judiciário para 

verem reconhecidos pleitos de respeito a direitos individuais em prejuízo de práticas 

culturais, quanto mais numerosos forem os questionamentos judiciais (ou por outras vias) 

buscando rupturas com padrões normativos do grupo minoritário, mais abalada restará a 
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convicção de se tratar de uma prática consensual. Por fim, à visão dos indivíduos 

vulnerados pela prática em questão deve ser atribuído peso reforçado. Se houver um 

consenso em torno daqueles prejudicados por uma prática contrário a esta e um consenso 

por parte do restante dos membros a favor da sua manutenção, não será possível se falar 

em um acordo geral no grupo, ainda que, eventualmente, a minoria interna seja 

constituída por um quantitativo ínfimo de pessoas – e.g.: hipoteticamente, homossexuais 

pertencentes a uma comunidade indígena,  cujo total de membros seja diminuto, 

pautando-se a coletividade por valores avessos a condutas não heterossexuais. 

Essa avaliação demanda o levantamento de dados empíricos, fato que reforça a 

opinião de Kymlicka de que não é possível definir a intolerabilidade em abstrato. Deve-se 

ter em mente, ainda, que, em ambientes pautados não pela liberdade, mas por 

distribuições de papeis sociais e padrões de conduta rigidamente definidos de forma 

heterônoma, a verificação da real aderência dos membros do grupo ao nomos pode ser 

dificultada pelo temor de indivíduos das sanções a que possam se sujeitar em razão da 

manifestação de discordância. Políticas de culturalismo reativo podem agravar a 

penalização de atitudes desviantes, dificultando ainda mais essa aferição, já que o temor 

de manifestar divergências tende a aumentar em cenários de opressão. Em âmbitos onde 

essa pareça ser a realidade, é possível que um aparente consenso não passe de uma farsa. 

Nesses casos, é possível prosseguir na investigação do caráter tolerável ou não de uma 

prática, analisando-a sob outros enfoques. Isso conduz ao segundo parâmetro de 

mensuração de intolerabilidades. 

 

(B) Quanto menos proporcional entre os membros do grupo 

minoritário for a distribuição dos ônus decorrentes da adoção de 

práticas culturais específicas, tanto mais forte se tornará a 

legitimidade da intervenção. 

 

Como regra, a mera identificação de uma desproporção, por si só, não se prestará a  

legitimar intervenções. Mesmo os países liberais com maior índice de desenvolvimento 

humano não são totalmente igualitários, sendo algum grau de desproporção na 

distribuição dos ônus da vida em sociedade, infelizmente, uma constante da experiência 

humana até o momento atual de sua evolução. Entretanto, é possível conceber hipóteses 

que, tamanha a gravidade, extrapolem para o campo da intolerabilidade.  

Nessa linha, um exemplo extremo de desproporcionalidade na distribuição entre os 

membros de um grupo do ônus da adoção de práticas específicas seria o caso de uma 
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cultura que adotasse a escravidão de membros que possuam uma determinada 

característica física. Essa parecer ser a hipótese que conta com maior grau de adesão 

doutrinária referente à possibilidade de intervenção, associando-a quer a formulações que 

enxergam na sua proscrição uma condição da efetividade do direito de retirada, quer, 

simplesmente, como uma violação demasiadamente grave à autonomia individual.  

Em linguagem constitucional, pode-se falar que práticas que importem em 

violações ao núcleo essencial de direitos fundamentais de membros dessas comunidades 

constituem os casos de mais drástica desproporção da distribuição do ônus de práticas 

culturais minoritárias, embora esse critério seja questionado por antropólogos
22

. De 

qualquer forma, não é possível se demarcar em abstrato uma linha divisória de qual o grau 

de desproporção tolerável, até porque fatores atinentes a outros standards também 

repercutirão nesse cálculo – e.g., um forte consenso em torno de práticas que envolvam 

uma distribuição desigual de ônus entre as pessoas enfraquece a possibilidade de 

intervenção. 

 

(C) Quanto mais efetiva for a possibilidade de exercício do direito de 

retirada por parte da pessoa alvo da prática questionada, mais 

remota deve ser a possibilidade de intervenção. 

 

Como visto, mesmo autores mais avessos a intervenções liberais sobre grupos 

minoritários admitem a necessidade de se atribuir um direito de retirada a membros 

dissidentes, para os quais a manutenção da vida naquele grupo não se justifique por 

alguma razão. Da mesma forma, há também um consenso no sentido de que a pura e 

simples estipulação formal desse direito não basta para que seja de fato possível exercê-lo, 

isto é, de que esse direito seja efetivo. Verificado, contudo, um grau mínimo de efetividade 

desse direito (e.g., pela constatação empírica de que este é exercido), afastada estará a 

possibilidade de intervenções sobre violações a direitos individuais. De maneira mais 

                                                 
22 De forma mais rigorosa do que o standard proposto, a linha jurisprudencial da Corte 
Constitucional colombiana é no sentido de que sempre que uma prática cultural minoritária importar 
em violação ao núcleo essencial de um direito fundamental de um membro dessa cultura - e, 
portanto, à sua dignidade -, a intervenção será legítima. V.: COLÔMBIA. Corte Constitucional, 
Sentença nº SU-510/98, citando precedentes no mesmo sentido. Em oposição a isso, antropólogos 
sustentam que a leitura feita pelo Poder Judiciário de um Estado das normas jurídicas vigentes, como 
direitos fundamentais, será contaminada por valores e visões de mundo incompatíveis com as do 
grupo cuja prática seja judicializada, o que, segundo vertentes dessa ciência social, é ilegítimo. Neste 
sentido, v.g., Rita Segato (2014, p. 70) argumenta que a concepção que se tenha de vida na 
sociedade dominante brasileira difere da de certas tribos indígenas, razão pela qual a proteção 
judicial ao direito à vida na verdade implica uma imposição de uma visão de mundo distinta e 
incompatível com a do grupo que sofra a intervenção. 
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sofisticada, é possível conceber a adaptação desse parâmetro ao direito de retirada parcial, 

cunhado por Shachar e já abordado, supra, nos países que adotem as reformas 

institucionais necessárias a tornar essa uma prática possível. Por natural, esse parâmetro 

só é aplicável a pessoas adultas capazes, o que conduz ao standard seguinte.  

 

(D) Recaindo as violações a direitos individuais sobre incapazes, 

quanto mais graves forem estas, tanto mais fortes serão as razões 

para a intervenção. 

 

A maior fraqueza de concepções que só admitem como postura de um Estado 

liberal contra grupos minoritários a imposição de um direito de retirada a ser exercido por 

membros dissidentes reside no fato de que é simplesmente inconcebível o exercício dessa 

prerrogativa por incapazes, tais como crianças. Se, mesmo no caso de adultos, os 

defensores do direito de retirada procuram agregar exigências à mera previsão formal 

deste para torná-lo efetivo, no caso de crianças e adolescentes, cuja autonomia ainda se 

encontra em formação, essa formulação não fornece nenhuma salvaguarda contra 

violações de direitos. Nessa ótica, entende-se que um eventual consentimento dos 

genitores quanto ao sofrimento de práticas específicas não supre a ausência e 

impossibilidade de aquiescência da pessoa em desenvolvimento. Essa mesma 

circunstância fragiliza, também, o parâmetro (A), concernente à existência de consenso ou 

não sobre a prática questionada: de um lado, o acordo entre adultos sobre, e.g., a violação 

de direitos humanos básicos de crianças e adolescentes não é suficiente para solucionar a 

questão. De outro, a “aquiescência” de incapazes com relação à vulneração a seus direitos 

não é, como regra, uma manifestação usualmente compreendida como juridicamente 

decisiva
23

. Nessas hipóteses, especialmente em se tratando de pessoas em 

                                                 
23  Na contramão da visão que adota como premissa a incapacidade de crianças e adolescentes 
exercerem a autonomia, merece menção a chamada mature minor doctrine – em tradução livre, 
doutrina do menor maduro. Inserida no contexto do estudo da ética em tratamentos médicos, tem 
como postulado admitir aos adolescentes a realização, por conta própria, de escolhas vitais, 
mediante a verificação pelo judiciário de se possuem maturidade para tanto, isto é, se são capazes 
de compreender as consequências de curto e longo prazo da opção realizada (HICKEY, 2007, p. 102). 
Relevante caso a respeito dessa matéria é o denominado A. C. v. Manitoba - 2009 SCC 30, julgado 
pela Suprema Corte do Canadá em 2009. Neste, uma testemunha de Jeová de 14 anos, após ter 
sofrido um comprometimento de saúde, cujo tratamento indicava a necessidade de transfusão de 
sangue, buscou fazer valer diretiva prévia de sua autoria recusando a submissão a esse tratamento. 
A questão foi judicializada e julgada em seu desfavor. Após receber a transfusão e já recuperada, 
pleiteou, perante a Suprema Corte canadense, a declaração da inconstitucionalidade da lei que 
permitia a desconsideração da sua vontade em tratamentos médicos. Seu recurso foi desprovido sob 
o fundamento de que o ato impugnado já admitia esse tipo de flexibilização, que deveria ser 
analisada caso a caso.  
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desenvolvimento inseridas em comunidades dotadas de maior isolamento, é problemático 

pressupor uma compreensão do incapaz sobre modos alternativos de vida, a qual 

embasaria uma escolha informada de permanência. Tampouco pode ser desprezado o 

aspecto da dependência material dos incapazes em relação àqueles de seu convívio 

cotidiano. 

 

(E) Quanto mais remota for a possibilidade de que práticas 

abominadas por uma ótica liberal sejam passíveis de abandono 

através de vias de diálogo, mais fortes serão as razões legitimadoras 

da intervenção. 

 

A possibilidade de intervenção inspirada nesse parâmetro, como regra, deve ser 

rechaçada meramente pela verificação da existência de pontes de diálogo entre o grupo 

minoritário e a ordem estatal circundante. Como visto, tentativas de imposição pela força 

do liberalismo não só tendem a não se enraizar no grupo interferido, como podem, ainda, 

gerar um efeito reverso de recrudescimento da cultura minoritária em uma direção ainda 

mais distante da reputada como desejável em perspectiva liberal, dentre outras 

consequências deletérias que não se antecipem.  

No que tange a grupos indígenas no Brasil, ela é, mais do que isso, considerada um 

direito, eis que o país é signatário da Convenção n
o
 169 da OIT

24
. Em linha similar, a Corte 

Constitucional colombiana considerou haver um direito fundamental não enumerado dos 

povos indígenas de serem consultados a respeito de medidas governamentais que os 

afetem
25

. Desse modo, por meio da persuasão, liberais convictos da inadequação de certas 

práticas buscarão o convencimento das autoridades implementadoras destas nos grupos 

minoritários, ou, ainda, fomentarão uma postura de maior questionamento e crítica por 

aqueles em desvantagem, que possuam, dentro de si, uma semente de contestação do 

nomos vigente em sua cultura, mas que, talvez, sem o respaldo de grupos liberais 

externos, optassem por permanecer em silêncio. Apenas em um cenário limite, em que os 

parâmetros acima estejam em sua maioria satisfeitos e o diálogo se revele inócuo, é que 

                                                 
24 Organização Internacional do Trabalho, Convenção n

o
 169: “Artigo 6

o
 1. Na aplicação das 

disposições da presente Convenção, os governos deverão: a) consultar os povos interessados, por 
meio de procedimentos adequados e, em particular, de suas  instituições representativas, sempre 
que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. b) 
criar meios pelos quais esses povos possam participar livremente, ou pelo menos na mesma medida 
assegurada aos demais cidadãos, em todos dos níveis decisórios de instituições eletivas ou órgãos 
administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes afetem”. 
25 COLÔMBIA. Corte Constitucional. STC Exp.03343-2007-PA-TC. 
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será legítimo o afastamento de uma postura não interventiva.  

Isso conduz a um standard adicional implícito, que é o de que a incidência 

simultânea dos parâmetros acima alinhavados reforça a necessidade de intervenção. 

 

5. Aplicação dos parâmetros 

Um exemplo que, aos olhos liberais parece particularmente pouco tolerável de prática 

cultural cujo implemento sacrifica direitos de minorias internas é a prática de certas tribos, 

baseada em convicções emanadas de sua cosmologia, de que recém-nascidos possuidores 

de certas características devem ser mortos, ou abandonados, a fim de que “a natureza os 

recolha” (BOTERO, 2006, p. 217 e ss.). É o caso de bebês gemelares, ou que possuam 

certas deficiências congênitas. De acordo com a visão de um Estado constitucional, tal 

prática constituiria algo similar a uma pena de morte implícita, sendo o direito à vida de 

recém-nascidos um limite infranqueável, ainda que se buscasse justificar o infanticídio 

pelo exercício de outros direitos fundamentais. Tratar-se-ia, pois, de algo a ser coibido. Em 

que direção a análise dos parâmetros acima alinhavados aponta? 

Com relação ao caráter consensual ou não da prática, esta não se verifica. De início, 

por evidente, os destinatários diretos da medida sequer possuem condição de 

consentimento, por se tratarem de bebês. Ademais, conforme narram antropólogas como 

Rita Segato (2014, p. 68) e Esther Botero (2006, p. 287), em estudos sobre o tema, a 

medida impõe grande sofrimento psíquico aos pais do(s) bebê(s), que, em certos casos, 

buscam escapar desse destino doloroso através de expedientes como implorar às 

autoridades espirituais da tribo por uma revisão da prática, entregar o(s) filho(s) a 

conhecidos, ou mesmo recorrer ao poder judiciário, ou a órgãos similares a defensorias 

públicas. Essas últimas hipóteses costumam ser dificultadas pelas barreiras linguísticas 

entre membros de tribos indígenas e sociedades em que se fale línguas como o português 

e o espanhol. Em resumo, não há consenso e os afetados pela medida a contestam e 

buscam contorná-la.  

Quanto à distribuição dos ônus da medida, esta, por evidente, é desigual. Apenas 

sobre os bebês e seus genitores recaem, respectivamente, os custos de manutenção da 

prática. Aos diretamente afetados não há qualquer possibilidade de defesa ou contestação 

da medida. Com o consentimento de seus pais, seu destino será a morte. 

No que tange ao direito de retirada, naturalmente, os destinatários diretos da 

medida também não poderão o fazer, por serem incapazes, até mesmo faticamente. 

Apenas se poderia pensar na situação de forma mediata, isto é, de seus pais decidirem 
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desligar-se da vida naquela comunidade moral como forma de proteger seus filhos. Essa 

saída, além de depender de fator contingente – a decisão de realizá-lo não é exercida por 

aquele, alvo específico da medida –, depende da verificação de se é factível exercê-lo. 

Quanto ao direito de retirada parcial, os casos concretos tratados por Botero expõem 

como sua realização prática é bastante difícil. Conforme narra a antropóloga, houve caso 

em que os pais indígenas desejavam entregar a criança apenas temporariamente ao 

cuidado do Estado, mas, por terem um domínio insuficiente do idioma espanhol, 

legalmente “consentiram” em abrir mão integralmente do poder familiar de seus filhos e 

entregá-los ao sistema de adoção, sem que tivessem real consciência disso (2006, p. 287). 

Até esse ponto da análise, portanto, os quatro primeiros standards apontam com 

intensidades forte a moderada para a legitimidade da intervenção. Resta apenas o último 

parâmetro. Que papel desempenha o quinto standard no deslinde do caso? 

Surpreendentemente, este desmantela a solução em direção à qual as considerações até o 

momento realizadas apontavam, qual seja, a de intervenção. É que, como informa Rita 

Segato (2014, p. 74), relatos apontam que essa prática não mais ocorreu nos últimos 10 

anos.  

Segundo entende a antropóloga, o maior contato das tribos com discursos como os 

de direitos humanos provocou um natural afastamento da prática. A existência de pontos 

de diálogo com o universo liberal somada à contestação interna da prática foram 

suficientes para que esta fosse abandonada. É esse um exemplo prático que confirma a já 

apresentada tese da falácia essencialista construída por Seyla Benhabib: grupos 

minoritários não possuem culturas imutáveis. É possível que estas passem por 

modificações ao longo do tempo, alterando-se o nomos vigente.  

Por fim – e de forma mais sinistra – em outras tribos, nas quais grupos de 

missionários cristãos haviam formalmente se instalado, na busca de introjetar valores 

consentâneos com essa religião e, a fortiori, o abandono da cultura indígena tradicional, 

resultados extremamente deletérios sucederam, como suicídios em massa (SEGATO, 2014, 

p. 73). O caso revela como tentativas de imposição de valores mais “esclarecidos” a 

comunidades é forma de ingerência perigosa, que pode ter como efeito degenerar o 

horizonte cultural de um grupo, fazendo com que seus membros deixem de enxergar 

sentido em suas existências. 

 

6. Palavras finais 

O multiculturalismo liberal adota como premissa o primado do indivíduo sobre a 
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comunidade, ou coletividade cultural à qual pertença. Na linguagem perspicaz de Appiah, 

o indivíduo é, simultaneamente, o termo a quo e o termo ad quem das preocupações 

morais dessa corrente da filosofia política: a tutela de agrupamentos coletivos não apenas 

surge a partir do interesse de proteção dos direitos individuais, como é subordinada a 

estes (2005, p. 79). Isso significa que direitos à manutenção de uma distinta identidade 

cultural não devem, em ótica liberal, ser nem superestimados, nem desprezados. 

Encontrar esse equilíbrio, naturalmente, não é algo singelo.  

 O caso estudado revela como a possibilidade de intervenções estatais sobre grupos 

culturais que tenham práticas não liberais deve ser encarada cautelosamente, como algo 

absolutamente excepcional e restrito a hipóteses de situações intoleráveis. Entretanto, 

visto que, conforme abordado, mesmo visões do liberalismo pautadas pela tolerância, em 

princípio totalmente avessas a ingerências intergrupos, acabam por admiti-las para 

garantir o direito de retirada, constata-se que a admissibilidade em tese de que o Estado 

se imiscua em práticas de culturas minoritárias, presentes circunstâncias legitimadoras, 

constitui a visão majoritária, excepcionada pela perspectiva do pluralismo hard.  

Neste estudo, adotou-se a concepção kymlickiana de que a autonomia é o valor 

máximo do liberalismo. Considero que a mera previsão de um direito de retirada não é 

alternativa factível, ao não conter a aptidão de produzir os resultados esperados por 

aqueles que o defendem como única intervenção liberal legítima. A garantia efetiva desse 

direito, preconizada pelos teóricos do liberalismo da tolerância, não é capaz de prescindir 

do fomento de autonomia naqueles que venham a ter condições de optar por exercer esse 

direito. Ao fim, tampouco o liberalismo da tolerância é capaz de prescindir da autonomia. 

De outra parte, da mera identificação da incompatibilidade entre determinadas 

práticas e esse valor não decorre, de forma automática, a legitimidade de se efetuar 

imposições sobre a cultura minoritária. Essas foram as diretrizes filosóficas fundamentais 

norteadoras da elaboração dos standards de identificação de práticas intoleráveis. A um 

patamar mínimo, espera-se que os parâmetros alinhavados cumpram a função de 

fomentar o debate sobre o tema. Fugir dessa investigação seria transformar tal assunto em 

um tabu, em prejuízo dos membros mais vulneráveis de grupos minoritários e, em última 

análise, dos membros das sociedades como um todo. 
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Resumo 
Na pluralidade do mundo moderno, diversos autores debatem acerca de como legitimar 
políticas coercitivas em uma democracia, já que a referência a uma visão de mundo não 
atende a todos os grupos sociais. Diante disso, autores como John Rawls propõem que na 
esfera pública adentrem apenas razões que todos possam razoavelmente aceitar, o que exclui 
razões religiosas. Outros autores, porém, criticam os pressupostos dessa limitação, além de 
apontar os benefícios que as razões religiosas podem trazer à esfera pública. Dentro desse 
debate se insere perfeitamente a atuação do movimento religioso pentecostal na política 
brasileira: o Congresso Nacional possui hoje uma expressiva bancada evangélica, que faz uso 
tanto de argumentos laicos quanto religiosos. O presente artigo, portanto, busca reproduzir e 
criticar esse debate, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista empírico, 
dividindo-se em três partes: apresentação da teoria exclusivista de John Rawls; críticas a essa 
teoria; e análise do movimento político pentecostal no Brasil. 
 

Palavras-chave 
Liberdade religiosa; Democracia; Liberalismo; Razões públicas 
 

Religious reasons in the public sphere: a theoretical and 

empirical analysis of the Pentecostal politics in the Brazilian 

Congress 

 

Abstract 

In a plural modern world, many authors discuss how to legitimize coercive policies in a 
democracy, since the mere reference to one worldview might disrespect other social groups. 
Thus, authors such as John Rawls propose that only reasons that all citizens may reasonably 
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accept shall be used in the public sphere, which excludes religious reasons. Other authors, 
however, criticize the assumptions of this exclusion, while pointing out the benefits that 
religious reasons can bring to the public sphere. The performance of the Pentecostal religious 
movement in Brazilian politics is a perfect example of this debate: Congress now has many 
Christian politicians making use of secular and religious arguments. This article, therefore, 
seeks to reproduce and criticize the debate of the religious reasons in the public sphere, from 
the theoretical and empirical points of view, divided into three parts: presentation of 
exclusivist theory of John Rawls; criticism of his theory; and analysis of Pentecostal political 
movement in Brazil. 
 

Keywords 

Religious freedom; Democracy; Liberalism; Public reasons 

 

Sumário 

1. Introdução – Razões religiosas na esfera pública; 2. O Exclusivismo – A doutrina clássica de 

John Rawls; 2.1. Razão Pública e o Fato do Pluralismo; 2.2. O critério da reciprocidade; 2.3. O 

mecanismo do proviso; 3. Críticas à teoria clássica; 3.1. Definição de razão pública; 3.2. Justiça 

e possibilidade; 3.3. Crítica integralista; 3.4. Novelty Objection; 3.5. Ligações necessárias entre 

razões públicas e liberalismo?; 4. Estudo de caso: política pentecostal no Brasil; 4.1. Pesquisa 

das razões religiosas na esfera pública brasileira; 4.1.1. Dificuldade inicial: diferenciar razões 

públicas, laicas e religiosas; 4.1.2. Democracia como amizade cívica e espaço de afirmação de 

identidades; 4.1.3. Enriquecimento do Espaço Público pelas razões religiosas, desafio ao status 

quo; 4.1.4. Ligação necessária entre liberalismo e razões públicas; 5. Conclusão.  

 

 

1. Introdução 

A discussão acerca das razões religiosas na esfera pública se iniciou entre as décadas de 80 e 

90, com os problemas da legitimidade democrática em sociedades pluralistas e o da 

preocupação com as virtudes da cidadania
1
. Provocados inicialmente pelas reflexões de John 

Rawls
2
, diversos autores têm indagado qual é o papel de argumentos religiosos na deliberação 

política – seja na esfera pública formal ou informal. Questiona-se se podem parlamentares, 

                                                 
1  BOETTCHER, James W.; HARMON, Jonathan. Introduction: religion and the public sphere, Philosophy 

and social criticism, n. 35, 2009, p. 8. 
2  GREENWALT, Kent. Secularism, religion and the liberal democracy in the United States. Cardozo Law 

Review, v. 30, n. 6. June 2009, p. 2392.  
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administradores, cidadãos e todos aqueles que exercem o poder de escolha na sociedade 

política basear-se em razões religiosas.  

 Um posicionamento defendido por vários autores é o chamado exclusivismo: o poder 

coercitivo estatal deve ser exercido somente se legitimado pelas razões certas, ou seja, por 

razões que não apelem a doutrinas e visões de mundo representativas de apenas uma parcela 

da população3. O poder estatal se legitima pelo uso exclusivo das razões ditas públicas, dentre 

as quais são repelidos os argumentos religiosos4.  

 A posição exclusivista possui muitas variações. A que é considerada clássica foi elaborada 

por John Rawls, posteriormente acompanhado por Robert Audi,
5
 e será aprofundada no 

primeiro ponto desse texto. 

 Essa visão clássica, porém, recebeu diversas críticas e reformulações dentro do próprio 

exclusivismo e também daqueles denominados inclusivistas - que não só rebatem os medos da 

presença da religião na esfera pública, como também ressaltam seus benefícios. As críticas à 

teoria clássica serão abordadas em um segundo momento
6
.  

 Na terceira parte deste texto, será feita uma análise empírica do uso das razões religiosas 

na esfera pública, a partir da atuação da bancada pentecostal no Congresso Brasileiro.  

 

2. O Exclusivismo – A doutrina clássica de John Rawls 

 

2.1. Razão Pública e o Fato do Pluralismo 

Toda sociedade política, segundo Rawls, possui uma “maneira de formular seus planos, de 

colocar seus fins em ordem de prioridade e, em conformidade com isto, de tomar as suas 

decisões. O modo como uma sociedade política faz isso é a sua razão”
7
.  

 A razão pública é de um tipo que está presente apenas nas sociedades democráticas – em 

todas as outras esferas e formas de governo, tais como associações civis, regimes autoritários, 

                                                 
3  BOETTCHER, James W.; HARMON, Jonathan. Op. cit., p. 8; GREENWALT, Kent. Op. cit., p. 2392.  
4

   GREENWALT, Kent, Op. cit., p. 2392; RAWLS, John. Political Liberalism. Expanded Edition. New York: 
Columbia University Press, 2005, p. 247.  
5  Para os posicionamentos de Audi, cf. AUDI, Robert. The place of religious argument in a free and 
democratic society, San Diego Law Review, n. 30, p. 677 e ss., 1993. Os argumentos de Audi não serão 
tratados aqui, uma vez que Rawls é o mais debatido.  
6  GREENWALT, Kent, Op. cit., p. 2394.  
7  RAWLS, John. Political Liberalism, cit., p. 212.  
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igrejas, dentre outros, as razões são não-públicas
8
. Isso porque uma razão é pública de três 

maneiras: (1) é a razão de cidadãos livres e iguais, (2) cujo objeto é a justiça política, ou seja, o 

bem público, e (3) cuja própria natureza e conteúdo são públicos
9
.  

 Sendo a razão pública própria dos regimes democráticos, a definição de quais os princípios 

argumentativos adequados para que os cidadãos decidam questões de justiça
10

 passa 

necessariamente pelo problema da legitimidade das decisões políticas fundamentais das 

sociedades modernas. De fato, nessas, não mais existe o antigo consenso social acerca das 

visões básicas de mundo – fosse esse consenso natural, ou construído. Nas antigas sociedades 

onde dominava apenas uma visão de mundo, a construção e legitimação das normas sociais 

simplesmente se faziam por referência àquela doutrina.
11

 As sociedades democráticas 

modernas, ao contrário, são marcadas pelo fato do pluralismo razoável: os cidadãos possuem 

diversas visões de mundo que são incompatíveis entre si, e não há nenhuma doutrina 

filosófica, religiosa ou política unânime na população
12

 que sirva de base à legitimidade 

estatal. A questão, logo, é saber como é possível definir políticas coercitivas sobre cidadãos 

livres e iguais que não compartilham das mesmas visões de mundo.  

 A resposta de Rawls à necessidade de legitimação das razões de uma sociedade será obtida 

através do mecanismo que o autor denomina critério de reciprocidade. 

 

2.2. O critério da reciprocidade 

Segundo Rawls, tendo em vista o fato do pluralismo, as razões de uma sociedade devem ser 

moldadas com a preocupação de legitimidade perante todos os cidadãos. Assim, haverá 

legitimidade estatal quando o poder político for exercido a partir de justificativas que todos os 

cidadãos poderiam aceitar razoável e racionalmente, tendo em vista os princípios de justiça de 

uma democracia liberal
13

. Uma vez que os cidadãos de uma sociedade plural percebem que é 

impossível chegar a um acordo de justiça a partir de suas doutrinas abrangentes pessoais
14

, os 

princípios regentes da sociedade devem estar de acordo com “verdades amplamente aceitas, 

                                                 
8  Ibid., p. 213.  
9

    Ibid., p. 213; RAWLS, John. A ideia de razão pública revista. In: O direito dos povos. Trad. Luís Carlos 
Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 175-176.  
10  RAWLS, John. Political Liberalism, cit., p. 223-224. 
11  RAWLS, John. A ideia de razão pública revista, cit., p. 4 
12  RAWLS, John. Political Liberalism, cit., p. xvi. 
13  RAWLS, John. Political Liberalism, cit., p. 217. 
14  RAWLS, John. A ideia de razão pública revista, cit., p. 174-175.  
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ou disponíveis, para os cidadãos em geral”
15

, e não verdades decorrentes de visões gerais de 

mundo – por exemplo, uma doutrina religiosa. 

 Assim, o princípio argumentativo proposto por Rawls é o critério da reciprocidade: cada 

cidadão deve se dispor a oferecer aos demais uma concepção de justiça que sinceramente 

acredite que possa ser razoavelmente aceita pelos demais: 

 

O critério de reciprocidade exige que, quando esses termos são propostos (...), 
quem os propõe pense também que é ao menos razoável que os outros 
aceitem como cidadãos livres e iguais, não dominados, nem manipulados ou 
sob a pressão de uma posição política social ou inferior

16
. 

 

 A reciprocidade é o que legitima o poder político, as leis e a própria Constituição. A 

superação do fato do pluralismo só é possível por meio desta “relação de amizade cívica”, que 

permite a construção dos acordos básicos para a sociedade.   

 Não se trata, porém, apenas de razões compreensíveis e racionais, mas também de razões 

que o outro possa razoavelmente aceitar. É claro, deve haver racionalidade no argumento 

desenvolvido – afinal, ainda se trata de razões, e não pura retórica. Os participantes devem 

aceitar princípios lógicos de conclusão, evidência, e tudo mais que seja necessário para uma 

conversação coerente17. Todavia, o critério da reciprocidade exige mais do que simples 

racionalidade: exige que os cidadãos se tratem uns aos outros como livres e iguais – do 

contrário, não há aceitabilidade razoável. Segundo Rawls, argumentos que não cumprem o 

critério de reciprocidade, em geral, violam direitos e liberdades básicas
18

. 

 Não apenas as razões religiosas, porém, foram excluídas por Rawls da categoria de razões 

públicas. Rawls, na verdade, associa razões públicas a razões políticas liberais, que são 

diferentes de razões seculares, das quais são exemplo o comunismo e o feminismo
19

. O 

conteúdo da razão pública é formado por uma família de concepções políticas liberais 

delimitadas pelo critério da reciprocidade, aplicado entre cidadãos livres e iguais
20

. 

 Tudo isso deixa claro o compromisso de Rawls com o ideal da democracia deliberativa: 

amizade cívica, o esforço em elaborar razões que poderiam ser aceitas por outros, o 

                                                 
15  RAWLS, John. Political Liberalism, cit., p. 225. 
16  RAWLS, John. A ideia de razão pública revista, cit., p. 180. 
17  RAWLS, John. Political Liberalism, cit., p. 220.  
18  RAWLS, John. A ideia de razão pública revista, cit., p. 181-182. 
19  RAWLS, John. A ideia de razão pública revista, cit., p. 188.    
20  Ibid., p. 185-188.  
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compromisso com a racionalidade do debate. Isso leva à conclusão de que não apenas os 

legisladores, juízes e outros agentes oficiais estão moralmente comprometidos com a razão 

pública, mas também os cidadãos quando contribuem para a esfera pública, como ao exercer o 

direito de voto. Rawls afasta explicitamente a ideia de democracia como agregação de 

interesses, bem como o voto baseado em doutrinas abrangentes – nenhuma dessas atitudes 

trata a democracia como a persecução do bem comum21. 

 Perceba-se, portanto, que este é um compromisso moral, não jurídico, e que, deste modo, 

está fortemente ligado a um conceito deliberativo de democracia, segundo o qual as decisões 

fundamentais não devem ser guiadas pelo interesse particular, mas sim em prol do bem 

público
22

. 

 

2.3. O mecanismo do proviso 

Rawls, no entanto, não proíbe que os membros de uma sociedade tragam para o debate 

político argumentos de suas doutrinas abrangentes. Para Rawls, isso pode ser feito, desde que 

esses argumentos sejam adaptados ao discurso liberal, num mecanismo denominado proviso, 

que consiste em traduzir os argumentos típicos de uma doutrina abrangente em argumentos 

aptos a figurar no discurso liberal-democrático. Assim, por exemplo, se a Igreja Católica teme 

que o aborto seja legalizado, ela desatende ao critério de reciprocidade se argumenta 

simplesmente que abortar constitui um pecado. Nada impede a referida instituição, porém, de 

utilizar de argumentos típicos do discurso liberal, como seria a afirmação de que “o feto tem o 

direito à vida e, portanto, deve ser protegido”
23

.  

 É muito importante ressaltar, no entanto, que Rawls compreende que o ideal de razão 

pública depende do contexto histórico e social. Para o autor, numa sociedade bem ordenada, 

na qual os direitos e garantias fundamentais são assegurados, as razões públicas são o meio 

ideal de debate político. No entanto, em sociedades em que existe divergência não muito 

profunda, temperada por argumentos de doutrinas abrangentes, levar essas doutrinas à esfera 

pública de modo a esclarecê-las e explicitá-las pode afastar a desconfiança social e reassegurar 

a ordem institucional como mais do que mero modus vivendi. Por fim, em uma sociedade 

                                                 
21  RAWLS, John. Political liberalism, cit., p. 220- 219. 
22  Ibid., p. 217-220.  
23  RAWLS, John. A ideia de razão pública revista, cit., p. 200-203. Esse posicionamento de Rawls pode 
ser considerado como inclusivista, como o próprio autor sugere (RAWLS, John. Political Liberalism, cit., p. 
247).   
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profundamente dividida e desordenada, argumentos de doutrinas abrangentes podem trazer 

em si o gérmen da razão pública, como os argumentos religiosos de Martin Luther King
24

. 

 Visto o posicionamento exclusivista clássico, é o momento de analisar as principais críticas 

que lhe são tecidas.  

 

3. Críticas à teoria clássica25 

 

3.1. Definição de razão pública 

Um primeiro e fundamental problema no exclusivismo é a definição adequada do que é a razão 

pública, isto é, como definir quais são os argumentos aceitáveis na esfera pública, enquanto 

outros devem ser descartados. A questão é intrincada e citada por muitos inclusivistas. De fato, 

essa dificuldade inicial se reflete na proliferação de definições existentes dentre os 

exclusivistas:
26

 Christopher Eberle, num esforço de sistematização somente das principais 

propostas exclusivistas existentes, enumerou catorze definições de razão pública
27

.  

 A sistematização de Eberle divide em dois tipos principais as definições de razão pública: (i) 

concepções populistas exigem que determinado argumento seja, de alguma forma, um 

consenso na sociedade - razões públicas são aquelas aceitáveis por todos os cidadãos; (ii) 

concepções justificatórias partem de uma definição epistêmica – definem razões públicas pela 

sua forma de apreensão e conhecimento, como uma concepção que só aceite razões 

comprovadas pelo uso do método científico
28

.  

 Para Eberle, as concepções populistas são impraticáveis, na medida em que dificilmente 

haverá unanimidade acerca de qualquer assunto em uma sociedade como a moderna, em que 

o dissenso sobre o bem é extremamente forte. O autor também entende que as concepções 

justificatórias são igualmente fracassadas. Eberle se opõe à ideia de que uma razão religiosa 

seria diferente de uma razão pública por não ser criticável, ou impassível de reprodução ou, 

                                                 
24  RAWLS, john. Political Liberalism, cit., p. 247-251. 
25  As críticas à teoria clássica aqui citadas tem como base a enumeração elaborada em BOETTCHER, 
James W.; HARMON, Jonathan. Op. cit., p. 9-11. 
26  BOETTCHER, James W.; HARMON, Jonathan. Op. cit., p. 10.   
27  EBERLE, Christopher J. Religious convictions in liberal politics. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002, Capítulos 6 e 7. Tendo em vista esta dificuldade de definição, Kent Greenwalt faz uma 
interessante sugestão: “Talvez seja melhor pensar em razões públicas de maior ou menor intensidade” 
(GREENWALT, Kent. Op. cit., p. 2.394). 
28  EBERLE, Christopher J. Religious convictions in liberal politics, cit., p. 236-237.  
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ainda, desprovida de qualquer método de controle para aferir sua veracidade. O autor defende 

que as razões religiosas também possuem formas de controle e aferição, muito embora sejam 

diferentes das utilizadas nas ciências empíricas. Em outras palavras, argumentos religiosos, por 

exemplo, uma verdade bíblica ou uma revelação divina, são passíveis de aferição de 

veracidade, mas não através de testes empíricos e pela busca de evidências físicas, mas sim 

pela sua congruência em relação aos dogmas e certezas religiosas nos quais se baseiam29.   

 Também Michael Perry e S.J. Hollenbach negam a inferioridade epistemológica e a 

irracionalidade da religião, respectivamente. Hollenbach compara as razões religiosas ao 

estudo e à crítica das artes, que, muito embora sejam campos de conhecimento com alto grau 

de subjetividade, não devem, apenas por isso, ser descartados da vida da sociedade civil. 

Michael Perry, por sua vez, afirma que um argumento pode ser epistemológica ou 

teologicamente ruim, mas isso só é aferível após o argumento ser levado em consideração. Isto 

é, o autor nega que se possa excluir, a priori, certo tipo de argumento
30

.  

 O pensamento de Paul Weithman finaliza bem o ponto: diante do pluralismo atual, é 

impossível afirmar que existam argumentos acessíveis a todos. Da mesma forma, há grande 

dificuldade em limitar o debate a apenas argumentos que todos deveriam compreender como 

razoáveis - dificuldade consistente em definir quem faz esse juízo e por quais termos. O autor 

conclui que saber quais argumentos são bons para a democracia e quais não são é tão difícil 

quanto saber o que seria a “boa vida”. Proibir o uso de razões pela “irracionalidade” destas 

vem com o custo de excluir diversos movimentos sociais e cidadãos do debate. O autor 

propõe, então, que se desista da busca por razões aceitáveis para todos e se admita que isto é 

“simplesmente os limites que o pluralismo impõe sobre o debate público”
31

.  

 

3.2. Justiça e possibilidade 

                                                 
29  Ibid., p. 239-252.  No mesmo sentido afirma Charles Taylor: “Devo dizer que esta distinção entre o 
discurso religioso e o não religioso quanto à sua credibilidade racional (...) me parece carente de qualquer 
fundamento” (TAYLOR, Charles. A secular age. Cambridge; London: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2007, p. 57).  
30  PERRY, Michael J. Religious morality and political choice: further thoughts – and second thoughts – 
on Love and Power. San Diego Law Review, v. 30, n. 4, 1993, p. 714-715; HOLLENBACH, S. J. Contexts of 
the political role of religion: civil society and culture. San Diego Law Review, v. 30, n. 4, p. 877, 1993, p. 
897. 
31  WEITHMAN, Paul. Religious reasons and the duties of membership. Wake Forest Law Review, 
Winston-Salem, v. 36, 2001, p. 511-534, p. 531.  
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A crítica trazida por Jürgen Habermas à teoria exclusivista rawlsiana
32

 foi a do problema de 

igualdade entre participantes religiosos e os seculares, uma vez que estes adentram na esfera 

pública como “falantes nativos”
33

, enquanto aqueles devem se esforçar para aprender uma 

nova língua, a da razão pública, “traduzindo” os seus argumentos religiosos. Esta objeção à 

assimetria das razões públicas reconhece que existe uma sobrecarga dos cidadãos religiosos 

em comparação aos seculares, que não precisam se adaptar34: “[O] Estado liberal não pode 

transformar a exigida separação institucional entre religião e política numa sobrecarga mental 

e psicológica insuportável para os seus cidadãos religiosos”
35

.  

 Para Habermas, existem dois problemas nessa exigência de tradução: (i) para se exigir um 

dever, deve existir um poder, e nem todo cidadão tem os conhecimentos ou os meios para 

traduzir seus argumentos; (ii) nem todo cidadão quer fazer isso, pois sua doutrina religiosa 

pode exigir que a defesa de certas convicções seja feita em termos religiosos, ou seja, que se 

explicite que as fontes dos argumentos são religiosas
36

.  

 Quanto ao ponto (i), Habermas rejeita que o uso da razão pública possa ser implementado 

por meio da diminuição do suposto déficit de capacidade dos cidadãos religiosos de 

argumentar em termos não sectários. Isto porque a qualificação dos cidadãos religiosos como 

incapazes de argumentar apropiadamente deriva de uma concepção determinada de esfera 

pública, que vê as razões ditas neutras como corretas ou melhores. Assim, é apenas certa 

compreensão da modernidade que permite qualificar tais modificações de mentalidade como 

“processos de aprendizagem”
37

. Habermas põe essa compreensão em xeque ao apontar que 

também as razões puramente seculares são insuficientes para resolver a questão da 

convivência com a religião, e as razões científicas são incapazes de estabelecer limites éticos
38-

39
.  

                                                 
32  HABERMAS, Jürgen. Entre naturalismo e religião: estudos filosóficos. Flávio Beno Siebeneichler 
(trad.). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 129-167. Para uma análise dos debates entre Rawls e 
Habermas (em defesa do primeiro), ver BOETTCHER, James W. Habermas, religion and the ethics of 
citizenship. Philosophy & Social Criticism, v. 35, n. 1-2, 2009, p. 215-250. 
33  BUTTON, 2005, p. 262.  
34  YATES, 2009, p. 886-889; HABERMAS, Jürgen. Entre naturalismo e religião, cit., p. 149.  
35  HABERMAS, Jürgen. Entre naturalismo e religião, cit., p. 147. 
36  HABERMAS, Jürgen. Lo político: el sentido racional de una cuestionable herencia de la teologia 
política. In: MENDIETA, Eduardo; VANANTWERPEN, Jonathan (Org.). El poder de la religión en la esfera 

pública. Madrid: Editorial Trotta, 2011.  
37  HABERMAS, Jürgen. Entre naturalismo e religião, cit., p. 162. 
38  HABERMAS, Jürgen. Entre naturalismo e religião, cit., p. 156-164.  
39  É importante perceber que a crítica habermasiana se baseia em uma diferenciação entre argumentos 
religiosos e argumentos seculares – mesmo que estes também não sejam acessíveis a todos. Em outras 
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 Já o ponto (ii), relativo ao desejo dos cidadãos de se expressarem em termos religiosos, leva 

à chamada crítica da identidade dividida, segundo a qual os cidadãos religiosos, ao serem 

obrigados a traduzir seus argumentos, são impedidos de viver integralmente conforme a sua 

fé. Ou seja, para adentrar a esfera pública, precisam dividir a sua personalidade em duas: uma 

parte dedicada à esfera pública e a outra para a esfera privada
40

. No entanto, um cidadão 

religioso não tem opção entre calcar ou não suas escolhas em razões religiosas: a religião exige 

que a decisão seja alicerçada em dogmas religiosos41. 

 Essa divisão, ademais, só é possível graças ao caráter privado conferido à religião e à 

negação da centralidade dessa na vida dos indivíduos. A escolha da fé é tratada como mais 

uma dentre as muitas que um indivíduo pode fazer
42

 em sua vida privada. Assim, como a 

religião possui a mesma importância de muitas escolhas estritamente privadas feitas pelos 

cidadãos, “parece não apenas desarrazoado, mas também perverso que eles insistam em 

apoiar certas leis coercitivas com base em compromissos religiosos”
43

. 

 Esse posicionamento, no entanto, não corresponde à importância dada à religião por 

muitos cidadãos. Assim, é possível traçar uma quarta crítica às razões públicas rawlsianas. 

 

3.3. Crítica integralista 

Um religioso integralista é aquele que entende a sua crença não como uma preferência, mas 

sim como a mais importante (overriding) das obrigações. Além disso, esse comprometimento é 

impassível de ser dividido ou suprimido em certas áreas da vida, ou seja, é uma obrigação que 

se estende a todas elas (totalizing), adentrando, inclusive, a esfera política
44

. Assim, para viver 

                                                                                                                                                              
palavras, Habermas acredita que os argumentos religiosos são de um tipo especial, se opondo a 
argumentos seculares, ainda que estes pertençam a uma doutrina abrangente. Este entendimento não é 
pacífico e há quem não veja qualquer diferença entre os dois tipos de argumento, como, por exemplo, 
Charles Taylor (HABERMAS, Jürgen. TAYLOR, Charles. Diálogo entre Jürgen Habermas y Charles Taylor. In: 
MENDIETA, Eduardo; VANANTWERPEN, Jonathan (Ed.). El poder de la religión en la esfera pública. 
Madrid: Editorial Trotta, 2011, p. 62-63) e Paul Weithman (Op. cit., p. 526-527).  
40  YATES, Melissa. Rawls and Habermas on religion in the public sphere, Philosophy and social criticism, 
n. 35, 2009, p. 883-886.   
41  HABERMAS, Jürgen. Entre naturalismo e religião, cit., p. 144.  
42  YATES, Melissa. Op. cit., p. 884-886.  
43  EBERLE, Christopher J. Religious convictions in liberal politics, cit., p. 144. 
44  Os conceitos são de EBERLE, Christopher J. Religious convictions in liberal politics, cit., p. 145, muito 
embora o autor não use o termo religioso integralista. A atribuição deste rótulo às observações de Eberle 
é de JENSEN, Mark. The integralist objection to political liberalism. Social Theory and Practice, Tallahasee, 
v. 31, n. 2, 2005, p. 158. Jensen, porém, faz alusão apenas à dimensão totalizante do caráter do religioso 
integralista. No entanto, considerar a dimensão da importância também se faz essencial, na medida em 
que, em razão desta, as obrigações estatais podem ser postas de lado em prol da religião. 
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totalmente de acordo com a sua religião, um religioso integralista teria de determinar todas as 

suas escolhas, inclusive as políticas, conforme os seus mandamentos sagrados, mesmo que 

não houvesse razões seculares corroborantes. Em um Estado liberal rawlsiano, no entanto, 

esse tipo de autodeterminação não é possível, e o religioso integralista deve abrir mão de suas 

convicções religiosas em prol da neutralidade estatal. Os críticos integralistas, portanto, 

concluem que neutralidade e liberdade religiosa são incompatíveis, na medida em que a 

neutralidade impede que o religioso integralista viva plenamente de acordo com a sua 

religião
45

. 

 

3.4. Novelty Objection
46

 

Segundo a crítica da novelty objection, o mito da neutralidade, longe de proteger, ameaça a 

diversidade social, pois retira do debate os fatores da surpresa e da inovação, esterilizando 

aquele por meio do uso exclusivo de razões públicas. Um dos autores a expor esse temor foi 

Jeremy Waldron
47

, que criticou a pressuposição de que, para uma razão ser considerada 

pública, essa deve ser baseada em um consenso moral existente no “estoque de ideias” da 

cultura política implícita
48

.  

 Primeiro, Waldron duvida que as pessoas sejam incapazes de estabelecer um diálogo a 

partir de uma cultura de fundo fraca. Isto é, muito embora ele assuma a premissa de 

Wittgenstein de que, para haver diálogo, deve haver uma moldura, uma linguagem comum 

que o possibilite, Waldron não acredita que a linguagem comum precise ser absolutamente 

delimitada e forte
49

. Paul Weithman argumenta no mesmo sentido: os exclusivistas esquecem 

que toda democracia ocorre em uma cultura determinada, que já possui sua linguagem e 

história próprias, que permite o diálogo. Mesmo quando se trate de grupos religiosos, como os 

cristãos nos EUA, a convivência é tão antiga e arraigada que certamente os cidadãos 

americanos seculares conseguem entender os argumentos de protestantes e católicos
50

. 

                                                 
45  JENSEN, Mark. Op. cit., p. 159-161.  
46  A denominação é utilizada por SOLUM, Lawrence B. Novel public reasons. Loyola of Los Angeles Law 

Review, v. 29, n. 4, 1996, p. 1460.  
47  WALDRON, Jeremy. Religious contributions in public deliberation. San Diego Law Review, San Diego, 
v. 30, n. 4, p. 817-849, nov. 1993, p. 708. 
48  Ibid., p. 838.  
49  WALDRON, Jeremy. Religious contributions in public deliberation, cit., p. 835. 
50  WEITHMAN, Paul. Op. cit., p. 532. É interessante pensar qual a força desse argumento nas 
sociedades atuais. Como sabido, a imigração para a Europa e os EUA se intensifica cada vez mais, e a 
convivência com grupos religiosos, por exemplo, muçulmanos, não é arraigada nem histórica. Qual é a 
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 Segundo, se a legitimidade democrática deriva da sobreposição de doutrinas, parece 

contraditório neutralizar a esfera pública a ponto de impedir a entrada de qualquer outro 

argumento que não o consensualmente aceito. Se a modernidade é justamente a falta de 

consenso, como será possível a razão pública?
51

 

 Mas o ponto principal, para Waldron, é que qualquer noção de senso comum é parcial. 

Sempre haverá aqueles que discordam: “Vamos todos ficar em silêncio se, para dizer algo ou 

fazer alguma consideração no âmbito político, se tenha de ter certeza de que a nossa visão é 

de ‘conhecimento geral’ em sentido literal”
52

. Waldron defende que a exposição a argumentos 

diferentes, mesmo quando sectários, leva a um enriquecimento do debate. Na verdade, o 

debate precisa do que é desconhecido e do não familiar: um debate baseado em razões com as 

quais todos concordem é uma imagem impossível. Expor-se a diferentes pontos de vista e 

modos de entender o mundo melhora a política, sem que isso signifique necessariamente a 

imposição de valores e opressão, já que nem toda discussão democrática se destina à definição 

de políticas coercitivas
53

.  

 Os argumentos de Waldron fazem perfeito sentido quando se lembra que o discurso 

religioso que assusta os liberais (fé fanática, opressora, cega) muitas vezes não corresponde à 

realidade. Pelo contrário: pode possuir um papel libertador. Nestes casos, a religião não se 

baseia no medo ou no fanatismo, na adequação às condições de vida e na manutenção do 

status quo – mas sim desafia o status quo
54

. Em outras palavras, grupos religiosos que 

argumentam em seus próprios termos podem representar a busca por inclusão na cidadania55 

 No mesmo sentido, o afastamento das razões religiosas da esfera pública também seria 

prejudicial à própria construção da democracia. Muitos autores, como Jürgen Habermas, 

ressaltam que a força da democracia é diretamente proporcional à força da sociedade civil. 

Nesse sentido, Hollenbach, autor católico, defende que as Igrejas são importante forma de 

                                                                                                                                                              
possibilidade de se compreender um argumento islâmico, portanto? Ademais, mesmo em religiões 
presentes há muito tempo no território, mas minoritárias e muito diferentes das grandes religiões 
monoteístas, existe dificuldade de compreender a linguagem e os símbolos utilizados.  
51  WALDRON, Jeremy. Religious contributions in public deliberation, cit., p. 839. 
52  Ibid., p. 840. Tradução livre. 
53  Ibid., p. 841-842.  
54  WEST, Cornel. Religión profética y futuro de la civilización capitalista. In: MENDIETA, Eduardo; 
VANANTWERPEN, Jonathan (Ed.). El poder de la religión en la esfera pública. Madrid: Editorial Trotta, 
2011, p. 87-94. Quanto ao Brasil, Joanildo Buruty entende que aqui também a religião tem um discurso 
de reforço dos direitos humanos e construção da identidade nacional, especialmente no período pós-
ditadura (BURITY, Joanildo A. Religião e política na fronteira: desinstitucionalização e deslocamento numa 
relação historicamente polêmica. Revista de Estudos da Religião, São Paulo, v. 1, n. 4, 2001, p. 33-34).  
55  WEITHMAN, Paul. Op. cit., p. 531. 
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intermediação entre os indivíduos e o Estado, criando pontes na vida comunal. Uma sociedade 

civil forte é necessária para ensinar as pessoas a agir politicamente – e as comunidades 

religiosas fazem parte desse processo
56

. 

 Paul Weithman também defende as Igrejas como espaço de aprendizagem acerca do que é 

ser cidadão. É por meio das Igrejas que muitas pessoas, especialmente as mais pobres e 

excluídas, passam a se valorizar e a ter poder. Enfim, é por meio das Igrejas que muitas pessoas 

finalmente se tornam membros integrais de uma sociedade57. Lucas Swaine, aliás, afirma que o 

cuidado usual com os marginalizados e despossuídos é a prova de que cidadãos religiosos têm 

a capacidade de se colocar no lugar do outro quando se trata de problemas políticos e 

sociais
58

. 

 

3.5. Ligações necessárias entre razões públicas e liberalismo? 

Por fim, a última crítica ao exclusivismo rawlsiano é relativa à existência de ligação necessária 

entre a necessidade de autorrestrição e o liberalismo, entre as razões públicas e os corolários 

da igualdade e liberdade.   

 Autores como Micah Lott e Cristopher Eberle expõem seu principal argumento por meio de 

exemplos que funcionam como grupo-controle da teoria das razões públicas. Os autores 

imaginam cidadãos que possuem razões religiosas ou seculares abrangentes para votar em 

certa política, mas que não são nem fundamentalistas, nem irracionais, nem descuidados. Na 

verdade, são cidadãos muito cientes de seus deveres e afirmadores da liberdade igual de 

todos. A política que eles propõem também é desejável e “politicamente correta” de um ponto 

de vista acadêmico. Eis alguns dos exemplos: 

 1) Um cientista descobre que chimpanzés têm a mesma capacidade de racionalização e 

comunicação que a dos humanos. No entanto, a descoberta faz uso de ciência muito avançada 

e ainda controversa - o conhecimento do cientista não pode ser considerado como razão 

pública na perspectiva rawlsiana, portanto. Se uma lei estivesse sendo votada para proibir o 

uso e morte de chimpanzés em laboratórios, deveria o professor autoconter suas razões não 

públicas, mesmo que o uso delas significasse impedir o assassinato de seres em tudo iguais aos 

                                                 
56  HOLLENBACH, S. J. Op. cit., p. 883-888.  
57  WEITHMAN, Paul. Op. cit., p. 525. 
58  SWAINE, Lucas. Deliberate and free: heteronomy in the public sphere. Philosophy & Social Criticism, 
v. 35, n. 1-2, 2009, p. 189. 
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humanos
59

? 

 2) Um padre defende a redistribuição de renda, que, embora possa ser justificada em 

termos públicos, no nível radical pretendido pelo padre, só é explicado pela crença de que 

Deus prefere os pobres. Dessa forma, de modo a respeitar seus concidadãos, deveria o 

sacerdote se abster de usar razões não públicas, muito embora isso signifique não atacar de 

forma radical o sofrimento e miséria de milhares60? 

 3) Um pacifista religioso entende que todas as formas de guerra devem ser proibidas, pois 

Deus é amor. Um parlamentar propõe uma Emenda Constitucional que proíbe o Brasil de 

entrar em qualquer guerra, mesmo por motivos de legítima defesa. Um plebiscito é convocado 

para resolver a questão. Deveria o pacifista, que não tem argumentos laicos para corroborar 

suas crenças, votar pela rejeição da emenda, pois o contrário significaria desrespeitar os outros 

cidadãos livres e iguais
61

? 

 Em nenhum dos exemplos a doutrina abrangente possui um conteúdo de desrespeito aos 

demais cidadãos, pelo contrário: nos três a defesa de seres humanos (ou equivalentes a 

humanos) é colocada em primeiro lugar. O suposto desrespeito, aqui, está apenas no uso de 

argumentos não públicos – um componente formal dos procedimentos da esfera pública. Por 

outro lado, o conteúdo das doutrinas é completamente adequado à ideologia liberal, ou seja, 

entende todos como livres e iguais. Indaga-se, portanto, se doutrinas abrangentes cujo 

conteúdo é adequado ao liberalismo não devem ser utilizadas na esfera pública, mesmo que 

sejam o único argumento disponível. 

 Além dessa, os exemplos acima levantam várias outras questões. Primeiro, há de se 

perquirir por que um cidadão, comprometido tanto com o ideal de razão pública, quanto 

convencido de que suas convicções sejam verdadeiras, ao se deparar com um conflito entre as 

duas coisas, escolheria se manter fiel à razão pública e se autoconteria. Ou seja, por que 

escolheria desrespeitar outros cidadãos livres e iguais por deixar que morram em nome da 

ciência, em uma guerra ou de fome, no lugar de desrespeitar esses mesmos cidadãos por usar 

razões de um tipo inadequado. Assim, deixar de lado o uso de razões públicas pode ser mais 

                                                 
59  O exemplo é de LOTT, Micah. Restraint on reason and reasons for restraint: a problem for Rawl’s idea 
of public reason. Pacific Philosophical Quaterly, Los Angeles, v. 87, n. 1, 2006, p. 78. 
60  EBERLE, Christopher J. Basic human worth and religious restraint. Philosophy & Social Criticism, v. 35, 
2009, p. 112-113. 
61  O exemplo é amplamente exposto em EBERLE, Christopher J. Basic human worth and religious 
restraint, cit., p. 151.  
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importante de um ponto de vista moral do que mantê-las
62

.  

 Lott conclui que uma das falhas na teoria rawlsiana é a de que, embora a família de 

concepções político-liberais possa oferecer muitos argumentos a serem utilizados na esfera 

pública, esta não é a única fonte de argumentos razoáveis existente
63

. 

 Em segundo lugar, há dúvidas se o respeito realmente exige autocontenção. Eberle afirma 

que essa conexão, muitas vezes, é feita de forma intuitiva – ou seja, à primeira vista, parece 

razoável e lógica tal exigência, mas, na verdade, seus argumentos são falaciosos e auxiliados 

por uma retórica acadêmica padrão de desconfiança para com os movimentos religiosos
64

.  

 Eberle afirma que os exemplos geralmente utilizados por exclusivistas, como a oposição 

religiosa ao casamento gay, envolvem: (i) uma questão controversa que desperta muitas 

paixões entre os debatedores; (ii) movimentos religiosos malvistos dentre os acadêmicos, 

como o evangélico e o fundamentalista, de modo que existe uma “associação subterrânea” 

entre falta de autocontenção e fanatismo; (iii) tratam de pessoas não só indispostas a 

autoconter suas razões não públicas como também indispostas a perseguir qualquer 

justificação pública ou de se engajar conscientemente nos debates públicos. 

 No entanto, se o exemplo tratar de (i) uma causa simpática aos intelectuais em geral e 

houver (ii) respeito pela liberdade igual dos compatriotas, sendo (iii) defendida por um grupo 

religioso que não sofre os preconceitos como o evangélico ou fundamentalista, Eberle acredita 

que o resultado intuitivo será diferente
65

. Assim, elabora o exemplo do padre radical defensor 

dos pobres acima referido. O desrespeito, para Eberle, ocorre quando um indivíduo se recusa a 

adotar uma atitude cívica para com os demais, ou seja, não os entende como livres e iguais e 

indispõe-se a dialogar. Estar disposto a debater na esfera pública sustentando uma atitude de 

amizade cívica, portanto, não tem ligação direta com a fonte do argumento utilizada, mas tão 

somente com a atitude assumida no debate
66

. 

 Resumidas a teoria de John Rawls e suas críticas, passa-se à análise empírica do debate, 

com base na realidade brasileira. 

 

4. Estudo de caso: política pentecostal no Brasil 

                                                 
62  LOTT, Micah. Op. cit., p. 80-81. 
63  Ibid., p. 84. 
64  EBERLE, Christopher J. Religious convictions in liberal politics, cit., p. 110-112.  
65  Ibid., p. 112-113. 
66  EBERLE, Christopher J. Religious convictions in liberal politics, cit., p. 113-115. 
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Para retirar o debate acerca das razões religiosas do campo puramente teórico, inicia-se agora 

uma análise empírica do tema. Para tanto, escolheu-se como objeto de estudo um fenômeno 

religioso que vem produzindo intensos efeitos na política brasileira: o pentecostalismo. 

 O pentecostalismo é um ramo
67

 específico do protestantismo nascido nos Estados Unidos. 

As palavras de Ricardo Mariano resumem bem o movimento: 

 

Para simplificar, os pentecostais, diferentemente dos protestantes históricos, 
acreditam que Deus, por intermédio do Espírito Santo e em nome de Cristo, 
continua a agir hoje da mesma forma que no cristianismo primitivo, curando 
enfermos, expulsando demônios, distribuindo bênçãos e dons espirituais, 
realizando milagres, dialogando com seus servos, concedendo infinitas 
amostras concretas de Seu supremo poder e inigualável bondade

68
.  

 

 O pentecostalismo aporta no Brasil no início do século XX, mas é apenas nos anos 80 que 

começa o seu crescimento exponencial
69

. A partir de 1986, o Brasil assiste a um aumento 

significativo na participação política dos evangélicos pentecostais, que, justamente na 

Assembleia Constituinte, aumentam em quantidade e variedade os seus números de 

representação política70. Antes da Constituinte, a política evangélica era feita majoritariamente 

por protestantes históricos, de forma discreta. Novidade, portanto, eram “os pentecostais, que 

mudaram seu slogan ‘crente não se mete em política’ para ‘irmão vota em irmão’ elegendo um 

numeroso e falante grupo”
71

. 

                                                 
67  O pentecostalismo é um fenômeno plural, sendo inadequado se falar em uma única corrente ou 
doutrina (os termos evangélico e crente, porém, denominam no Brasil todo seguidor de religião derivada 
da Reforma Protestante do século XVI, pouco importando se histórico ou pentecostal (FRESTON, Paul. 
Evangelicals and politics in Asia, Africa and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 
p. 152-159; MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São 
Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 23). 
68  MARIANO, Ricardo, Neopentecostais, cit., p. 10 
69  FERNANDES, Rubem César. Governo das almas. As denominações evangélicas no Grande Rio. In: 
ANTONIAZZI, Alberto et al.. Nem anjos nem demônios: interpretações sociológicas do Pentecostalismo. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.  
70  No dizer da pesquisadora Júlia Miranda, “É fato conhecido que na década de 1980 a política 
brasileira recebe seu ‘batismo no Espírito Santo’” (MIRANDA, Júlia. Nós, vocês e eles: os desafios de uma 
convivência (in)desejada. In: BURITY, Joanildo A.; MACHADO, Maria das Dores (orgs.). Os votos de Deus: 
evangélicos, política e eleições no Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2005, p. 153). 
71  FRESTON, Paul. Op. cit., p. 152-168. A atual predominância dos pentecostais na política é 
demonstrada pela sua proporção dentre os evangélicos nas casas legislativas. Das dezesseis 
denominações evangélicas presentes no Congresso entre 2010 e 2014, doze eram pentecostais. Antes, 
quando dominada pelos protestantes históricos, a política evangélica era marcada por (1) separação 
entre as igrejas e o Estado; (2) resistência ao apoio político dentro da esfera eclesiástica, ou seja, dentro 
das igrejas; (3) lançamento individual e autônomo da candidatura de evangélicos, sem apoio oficial das 
denominações; (4) adoção de linguagem laica no parlamento (BURITY, 2005, p. 176). Em 1986, esse 



118 

 

 

Revista Publicum 

Rio de Janeiro, Número 1, 2015, p. 102-139 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum 
 

 Desde então, a importância dos evangélicos vem crescendo cada vez mais, o que é hoje 

reconhecido por candidatos e partidos em geral: a busca do voto evangélico é essencial em 

qualquer campanha e pode ser a diferença entre perder ou ganhar uma eleição
72

.  

 A causa para tamanha atuação política é a afirmação das Igrejas pentecostais perante a 

sociedade, para defesa das “fronteiras sectárias”
73

. Com o crescimento do pluralismo religioso 

no Brasil, fazer parte de uma denominação passa a ser uma escolha dentre várias possíveis no 

mercado teológico, de modo que a disputa por fiéis adentra a arena pública na busca por 

recursos e vantagens perante as demais denominações, deslocando a fronteira entre Estado e 

crença
74

. Essa disputa também enseja a gestão das igrejas em moldes empresariais, o que 

passa pela arrecadação de recursos com eficiência e o investimento no proselitismo eletrônico 

e em empresas de comunicação, como gravadoras e emissoras de rádio e TV
75

.  

 A expansão midiática, por sua vez, aumenta a visibilidade do grupo
76

, o que permite a 

candidatura política de pastores e bispos. Ao mesmo tempo, a expansão demanda essa 

participação política, para que se construa o suporte político necessário à obtenção de 

concessões de telecomunicações
77

. Consequentemente, a maior parte dos parlamentares 

evangélicos já teve alguma forma de envolvimento com a mídia, e a Comissão de Ciência e 

Tecnologia do Congresso sempre tem vários membros pentecostais – “a maior parte dos quais 

se opõem a propostas de democratização” 
78

.  

 Não por acaso, os políticos evangélicos dependem do apoio de suas respectivas 

denominações para o sucesso eleitoral, o que gera um forte vínculo entre o político e a igreja, 

                                                                                                                                                              
quadro muda: já numerosos no país à época da Constituinte, os pentecostais laçam inúmeros candidatos 
“oficiais”, ou seja, com apoio institucional, das Igrejas Assembleia de Deus, Universal e do Evangelho 
Quadrangular. V.: CAMPOS, Leonardo Silveira. De políticos de Cristo – uma análise do comportamento 
político dos protestantes históricos e pentecostais no Brasil. In: BURITY, Joanildo A.; MACHADO, Maria das 
Dores C. (orgs.). Os votos de Deus: evangélicos, política e eleições no Brasil. Recife: Massangana, 2006, p. 
46. 
72  ORO, Ari Pedro. A Igreja Universal e a política. In: BURITY, Joanildo A.; MACHADO, Maria das Dores 
(orgs.). Os votos de Deus: evangélicos, política e eleições no Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 
2005, p. 173.  
73  FRESTON, Paul. Op. cit., p. 284-292. 
74  MIRANDA, Júlia. Op. cit., p. 157. 
75  MARIANO, Ricardo. Crescimento pentecostal no Brasil: fatores internos. Revista de Estudos da 

Religião, v. 8, 2008, p. 73.  
76  Ibid., p. 76. 
77  Claro exemplo dessa atuação é o caso da Universal. Em 1989, a Igreja adquiriu a Rede Record, e, em 
1990, elegeu uma base parlamentar para assegurar a necessária transferência da concessão, como narra 
FRESTON, Paul. Op. cit., p. 240-249. O autor afirma que os deputados da Universal “francamente 
admitem a defesa dos interesses da Igreja (especialmente a TV Record) como motivo para a sua presença 
no Congresso”. 
78  FRESTON, Paul. Op. cit., p. 231-240.  
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que pode chegar até mesmo a controlar sua atuação legislativa
79

. Os candidatos que não 

acompanham as diretrizes da igreja perdem o apoio nas eleições seguintes, comprometendo 

seriamente seu desempenho eleitoral
80

. Por outro lado, ao chegar ao parlamento, o evangélico 

retribui o apoio “através de propostas de leis corporativas e ou da prestação de serviços sociais 

aos irmãos de fé”
81

.  

 Neste viés corporativista, o slogan “irmão vota em irmão” assume um novo sentido, pois o 

“irmão” não é apenas o cristão ou o evangélico, mas sim o membro da mesma igreja e que foi 

autorizado a se candidatar pela liderança. Em decorrência disso, o político pentecostal 

representa antes a sua igreja em detrimento da plataforma ideológica partidária e troca 

frequentemente de legenda, independentemente se esta é de esquerda, direita ou centro
82

. 

 Afora os interesses expansionistas, outro objetivo declarado como determinante para a 

entrada dos pentecostais na política durante a Constituinte foi garantir a liberdade religiosa, 

impedir que a Igreja Católica se restabelecesse como religião oficial
83

 e fazer frente à sua 

influência na esfera pública
84

.  

 Também se buscava a defesa cultural do pentecostalismo: a eleição de políticos evangélicos 

seria necessária para se evitar a legalização do casamento homoafetivo e do aborto
85

. Por 

                                                 
79  Este é certamente o caso da Igreja Universal (MACHADO, Maria das Dores Campos. Religião, política 
e assistencialismo no Estado do Rio de Janeiro: notas de uma pesquisa. Praia Vermelha: estudos de 
política e teoria social, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, 2005, p. 78). O rígido controle exercido pela Universal, 
especificamente, é derivado da preocupação em “marcar presença” nas instituições políticas, afastando 
uma alegada perseguição estatal (BURITY, Joanildo A. Op. cit., p. 192). 
80  ORO, Ari Pedro. Op. cit., p. 120-121.  
81  MACHADO, Maria das Dores Campos. Religião, política e assistencialismo no Estado do Rio de 
Janeiro, cit., p. 87-88. A pesquisadora destaca, no entanto, que dentre os Deputados Estaduais 
fluminenses pesquisados entre 2003 e 2004, apenas os ligados à Universal admitiam o interesse 
corporativista, enquanto o discurso dos demais é de que a entrada na política é “um desígnio de Deus, 
um desdobramento do trabalho social feito ao logo da vida e fruto da ‘vontade de ajudar’ o outro”.  
82  FRESTON, Paul. Op. cit., p. 275-284. Oro esclarece que por isso é enganoso identificar os evangélicos 
como de direita e conservadores, sendo que, em 2001, no Congresso Nacional, vinte e cinco congressistas 
evangélicos estavam filiados a partidos de oposição, enquanto trinta e dois eram aliados do governo 
(ORO, Ari Pedro. Op. cit., p. 123).  
83  FRESTON, Paul. Op. cit., p. 292-302.  
84  MIRANDA, Júlia. Nós, vocês e eles, cit., p. 163. A autora explica as “lideranças pentecostais se dizem 
perseguidas, necessitando, portanto, de representantes na política partidária para ‘terem acesso às 
autoridades’, para que a ‘igreja seja protegida’”. No mesmo sentido, FRESTON, Paul. Op. cit., p. 302-311, 
que destaca:  “De fato, significava mais do que o mero direito de existir em um Estado laico. A Assembleia 
de Deus se dizia vítima de discriminação. Não os abusos individuais do passado, mas o tratamento 
desigual como uma comunidade: os evangélicos não são consultados pelo Governo antes de se tomarem 
decisões importantes da mesma forma que os católicos; eles têm poucos capelães nas forças armadas; 
imagens católicas ainda estão presentes em prédios do Governo; recursos públicos vão 
desproporcionalmente para os católicos”.  
85  FRESTON, Paul. Op. cit.   
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outro lado, uma das bandeiras da política evangélica é a da ética
86

: a participação cristã na 

esfera pública levaria à moralização do meio. No dizer de uma candidata da Igreja Universal, a 

“maioria dos incrédulos vai para a política visando interesses próprios, os cristãos vão para a 

política para levar e executar o que nos ensinou o Senhor Jesus” 
87

.   

 Como se vê, a teologia da “Guerra Espiritual” presente na doutrina pentecostal se transfere 

para a arena política, de modo que o ritualismo e a ascensão de cristãos ao poder se tornam a 

solução para o combate ao diabo – uma espécie de exorcismo social
88. Assim, por exemplo, 

diante da corrupção e da opressão social causada pelos demônios, é dever dos evangélicos 

extirpar esse mal do Brasil
89

.  

 Dentro dessa visão moral, uma característica importante da bancada denominada 

“evangélica” é que esta vota alinhada somente
90

 quando os temas envolvem questões morais, 

independentemente de qual seja a plataforma partidária
91

. Quando o tema a ser votado é 

relativo a aborto, união homoafetiva, controle da programação televisiva, dentre outros, eles 

se unem não somente aos demais pentecostais, mas a todos os evangélicos e aos católicos 

carismáticos
92

. Assim, muito embora não se possa associar o pentecostalismo à esquerda ou à 

direita, impera, no campo moral, uma posição conservadora que supera os vínculos 

partidários
93

.  

 Outra característica importante no modo de fazer política pentecostal são as relações 

clientelistas e patronais perpetuadas pelas Igrejas
94

. As Igrejas pentecostais fundiram a 

patronagem campesina – baseada em relações de confiança – com o clientelismo urbano – 

                                                 
86  MACHADO, Maria das Dores Campos. Religião, política e assistencialismo no Estado do Rio de 
Janeiro, cit., p. 77.  
87  CAMPOS, Leonardo Silveira. De políticos de Cristo – uma análise do comportamento político dos 
protestantes históricos e pentecostais no Brasil. In: BURITY, Joanildo A.; MACHADO, Maria das Dores C. 
(orgs.). Os votos de Deus: evangélicos, política e eleições no Brasil. Recife: Massangana, 2006, p. 58. 
88  FRESTON, Paul, Op. cit., p. 222-258. 
89  CAMPOS, Leonardo Silveira. Op. cit., p. 65.  
90  MACHADO, Maria das Dores Campos. Religião, política e assistencialismo no Estado do Rio de 
Janeiro, cit., p. 78-79. A pesquisadora observou a Assembleia Legislativa do RJ no período de 2003 a 
2004. Há de se observar que a única exceção a esta regra é a Igreja Universal do Reino de Deus, cujos 
deputados eleitos sempre votam alinhados com o “programa da Igreja”.  
91  Segundo Ari Pedro Oro, a bancada evangélica “não constitui um grupo político coeso”, se unindo 
apenas no que diz respeito a temas morais, o que leva alguns pesquisadores a afirmar que a bancada 
evangélica “é um mito”, e que os congressistas estão mais submetidos aos partidos do que às Igrejas que 
os elegeram (ORO, Ari Pedro. Op. cit., p. 122).   
92  MIRANDA, Júlia. Nós, vocês e eles, cit., p. 168.  
93  BURITY, Joanildo A. Religião e política na fronteira, cit., p. 200. O autor ressalva que, embora a 
bancada evangélica se una em relação a estes temas, as questões morais como sexualidade, aborto etc. 
são objeto de profunda discórdia tanto na sociedade quanto dentro das próprias igrejas. 
94  ORO, Ari Pedro. Op. cit., p. 140. 
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baseado em relações mercantis sem confiança mútua –, criando a figura do irmão deputado
95

. 

Esse novo clientelismo, devido à presença do fator religião, ganha legitimidade ética
96

.  

 Analisando dados coletados pela FGV Opinião, Maria das Dores Campos Machado ressalta 

que as práticas clientelistas e patrimonialistas extrapolam o âmbito da própria igreja e passam 

a consumir recursos estatais. São criados inúmeros centros filantrópicos com o nome dos 

políticos ou apoiados pelas igrejas, que recebem fundos governamentais, o que indica que 

“muitos são os caminhos para a troca de votos”97.   

 Em geral, os sociólogos indicam os fiéis pentecostais como os mais pobres dos pobres
98

. 

Não é por menos que se vem apontando que, embora a política pentecostal padeça dos 

mesmos vícios da política ordinária, a mobilização dessas igrejas significa o acesso de uma 

nova camada da população às instituições democráticas, justamente a camada menos 

favorecida. Assim, sujeitos sem “tradição de participação política organizada ou ligada às elites 

laicas integradas ao sistema político brasileiro”
99

 adentram o jogo democrático, e, mesmo que 

este seja um efeito indireto da participação política pentecostal, é gerada uma consolidação da 

democracia no Brasil
100

. 

 Neste viés, é importante ressaltar também a experiência de “respeito e solidariedade que 

os crentes experimentam em suas Igrejas. Massas sem rosto na sociedade secular, são 

abraçados como irmãos e irmãs na Igreja” 
101

. A religião, portanto, confere-lhes 

reconhecimento pelo outro e supre uma carência social de respeito.  

 Por outro lado, os políticos evangélicos não se encontram na mesma situação da dos fiéis, 

                                                 
95  FRESTON, Paul, Op. cit., p. 330-338.  
96  MACHADO, Maria das Dores Campos. Religião, política e assistencialismo no Estado do Rio de 
Janeiro, cit., p. 83. É emblemático o depoimento da Deputada Estadual do RJ, Aurélia Marques (PSDB – 
Assembleia de Deus): “No centro social que acabei de montar cuida principalmente das pessoas carentes, 
vou dar assistência odontológica, médica, com advogado. Porque hoje é difícil na rede pública isso (...). Se 
a senhora faz tudo por mim, me dar o que comer, eu vou dar preferência pela senhora. Aí a pessoa vota 
pelo favor. Infelizmente essa é a realidade” (Ibid., p. 84-85). 
97  MACHADO, Maria das Dores Campos. Evangélicos e as eleições de 2002 no Rio de Janeiro: as 
disputas pelo poder legislativo em perspectiva. In: BURITY, Joanildo A.; MACHADO, Maria das Dores 
(orgs.). Os votos de Deus: evangélicos, política e eleições no Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 
2005, p. 91-118, p. 106.   
98  CHESTNUT, R. Andrew. Born again in Brazil: the Pentecostal boom and the pathogens of poverty. 
New Brunswick; New Jersey; London: Rutgers University Press, 1997, p. 17; FRESTON, Paul. Op. cit., p. 
152-159; FERNANDES, Rubem César. Op. cit., p. 172. O autor afirma que, embora a fé religiosa, no Brasil, 
não se distribua de acordo com faixas de renda, dentre os protestantes existe o maior número de fiéis 
mais pobres, com menor número de anos de estudo e a maior penetração dentre os indivíduos de cor 
negra e parda (neste último indicador, encontram-se empatados com as religiões afro-brasileiras).  
99  BURITY, Joanildo A. Religião e política na fronteira, cit., p. 173. 
100  ORO, Ari Pedro. Op. cit., p. 144.  
101  CHESTNUT, R. Andrew. Op. cit., p. 140-141. 
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sendo, em geral, pentecostais que “cresceram na vida” e agora se encontram em uma 

condição financeira melhor do que a de seus irmãos de fé
102

. Além disso, é de se indagar em 

que medida essa representatividade é realmente democrática, na medida em que se criou nas 

denominações pentecostais uma estrutura administrativa verticalizada e autoritária, que 

facilita a tomada de decisões e sua execução
103

, mas que reflete na atuação política das igrejas: 

a Universal não realiza nenhuma consulta democrática aos membros das Igrejas locais para 

escolher os seus candidatos “oficiais”, sendo esta “prerrogativa única exclusiva dos dirigentes 

regionais e nacionais da Igreja”
104

. 

  

4.1. Pesquisa das razões religiosas na esfera pública brasileira 

A Bancada Evangélica no Congresso Nacional eleita em 2010 era composta por 66 

parlamentares divididos em 14 diferentes partidos
105

 - perceba-se que a Bancada Evangélica na 

Câmara, contando com 65 deputados, só era menor do que a bancada do PT (77) e do PMDB 

(88)
106

. São, portanto, 66 deputados e um senador evangélicos, sendo 41 pentecostais
107

, 23 

protestantes históricos e dois sem denominação definida, demonstrando, na prática, a 

tendência apontada pelos sociólogos de que são os pentecostais que dominam a política 

evangélica brasileira.  

 Para aferir a aplicabilidade das proposições teóricas discutidas nos capítulos anteriores ao 

                                                 
102  FRESTON, Paul. Op. cit., p. 275-284. O autor esclarece quem são os candidatos pentecostais: 
“homens que se destacam na Igreja como evangelistas itinerantes, cantores ou apresentadores da mídia, 
filhos e cunhados de pastores-presidentes, empresários pentecostais que entram em acordo com seus 
líderes eclesiásticos”. 
103  Ao analisar a estrutura da Assembleia de Deus, por exemplo, Chesnut caracterizou-a como um 
paradoxal autoritarismo participativo: na hierarquia piramidal da Igreja, o poder decisório é concentrado 
nas mãos do Pastor-Presidente (CHESTNUT, R. Andrew. Op. cit., p. 144). No dizer de Paul Freston, o 
governo na Assembleia de Deus é “oligárquico, agrupado em linhagens à volta dos Pastores-Presidentes 
de estilo caudilhista” (FRESTON, Paul. Op. cit., localizações 177-85). Também na Universal a comunicação 
se dá de forma autoritária, unilateral e vertical (CAMPOS, Leonardo Silveira. Op. cit., p. 83).  
104  ORO, Ari Pedro. Op. cit., p. 124.   
105  DEPARTAMENTO Intersindical de Assessoria Parlamentar. Evangélicos crescem no Congresso: PSC 
tem mais representantes. Brasília, 2012. Disponível em <http://www.diap.org.br/>. Acesso em: abr. 2012. 
MEMBROS da Frente Parlamentar Evangélica, Blog da Frente Parlamentar Evangélica. Disponível em: 
<http://frenteparlamentarevangelica.blogspot.com.br/>. Acesso em 08 abr. 2011. 
106  BANCADA evangélica cresce quase 50%. Estadão, São Paulo, 08 out. 2010. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br>. Acesso em: abr. 2012. 
107  Os pentecostais estavam distribuídos em doze denominações: Assembleia de Deus, Brasil Para Cristo, 
Comunidade Shamá, Congregação Cristã do Brasil, Cristã Maranata, Igreja do Evangelho Quadrangular, 
Renascer em Cristo, Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do 
Poder de Deus, Nova Vida e Sara Nossa Terra (DEPARTAMENTO Intersindical de Assessoria Parlamentar. 
Op. cit.). 
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caso brasileiro, escolheu-se pesquisar as razões dos congressistas pentecostais eleitos no ano 

de 2010 tanto por meio de seus sites particulares
108

 quanto pela análise de seus discursos em 

plenário
109

. A pesquisa se limitou aos temas relacionados à população homoafetiva, que foram 

extremamente debatidos na Câmara e no Senado em 2011 e 2012.  

 Passa-se agora, portanto, à análise das razões pentecostais no Congresso Nacional. 

 

4.1.1. Dificuldade inicial: diferenciar razões públicas, laicas e religiosas 

Da análise dos discursos pentecostais, o que primeiro se percebe é a dificuldade de classificar 

os argumentos analisados como públicos, laicos ou religiosos, de perceber se estão sendo 

utilizados de forma retórica ou racional ou mesmo se atendem ao critério de reciprocidade.  

 Veja-se, por exemplo, o argumento do ataque à família brasileira, utilizado pelos 

congressistas pentecostais. Por vezes, a referência à família aparece sem nenhuma explicação 

lógica do por que protegê-la em detrimento dos direitos fundamentais, exatamente qual a sua 

conformação ou seus valores, ou por que o homossexualismo ofenderia essa estrutura
110

. Em 

outras falas, que podem ser consideradas laicas, fica claro que a família é constituída por 

homem, mulher e filhos, e que a estrutura familiar é necessária para a continuidade da espécie 

                                                 
108  Os sites pessoais foram examinados buscando as seguintes palavras-chave, todas relacionadas à 
homoafetividade: kit, gay, homossexual, homoafetivo, homossexualismo, 122, homofobia. Dentre os 
parlamentares pesquisados, cinco deles não possuíam sites pessoais ou as páginas encontravam-se 
indisponíveis: Zé Vieira, Zequinha Marinho, Josué Bengston, Adilson Soares e Washington Reis. Já dentre 
os que possuíam página na internet, treze não apresentaram resposta aos termos de pesquisa: Cleber 
Verde, Delegado Francischini, Erivelton Santana, Bruna Furlan, Manato, Mário de Oliveira, Jorge Tadeu 
Mudalen, Márcio Marinho, Otoniel Lima, Pastor Heleno, George Hilton, Jhonathan de Jesus e José 
Olímpio. 
109  Os discursos em plenário foram pesquisados por meio das notas taquigráficas disponíveis nos sites 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Analisou-se cada discurso dos congressistas pentecostais. 
(BRASIL. Câmara dos Deputados. Conheça os Deputados. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/deputados/pesquisa>. Acesso em abr.  2012. BRASIL. Senado Federal. 
Disponível: <http://www.senado.gov.br/>. Acesso em abr. 2012). Nos discursos em plenário, apenas 
dezoito deputados se pronunciaram acerca de temas relacionados à homoafetividade. Não foram 
encontrados discursos dos deputados Cleber Verde, Fátima Pelaes, Delegado Francischini, Filipe Pereira, 
Nilton Capixaba, Erivelton Santana, Lauriete Rodrigues, Pastor Paulo Freire, Sabino Castelo Branco, 
Missionário José Olímpio, Eduardo Cunha, Jhonathan de Jesus, Zé Vieira, Henrique Afonso, Bruna Furlan, 
Josué Bengston, Mário de Oliveira, Dr. Adilson Soares, Jorge Tadeu Mudalen, Márcio Marinho, Otoniel 
Lima, George Hilton e Washington Reis. 
110  Conferir, a título exemplificativo: EDUARDO Cunha anuncia que vai estudar medidas contra nova 
regra da Receita Federal. Parecer da Fazenda permite a inclusão de isentos como dependentes na 
declaração de renda de casais homossexuais, Eduardo Cunha: afinal de contas, o nosso povo merece 

respeito! Rio de Janeiro e Brasília, dez. 2010. Disponível em: <http://www.portaleduardocunha.com.br/>. 
Acesso em: abr. 2012. 
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humana
111

. A família também é vista como a base da formação social e o núcleo no qual as 

crianças se desenvolvem
112

. 

 Em outros momentos, porém, os argumentos laicos são abandonados e fica clara a visão de 

mundo pentecostal acerca do caráter divino da família, composta por pai, mãe e filhos – uma 

formação que reproduz a Santíssima Trindade
113

.  

 Quando um deputado ou senador faz menção à família brasileira, sem explicitar o 

fundamento religioso desta, está ele se utilizando de uma razão laica? Esta razão, por sua vez, 

é pública? Diante dessas questões, volta-se à dificuldade inicial da proposta exclusivista, que é 

definir adequadamente o que seria razão pública. Percebe-se que o mesmo argumento pode 

ser utilizado de formas diferentes, muitas vezes dentro do mesmo discurso: de maneira 

retórica, racional ou religiosa, dificultando a aferição de sua aceitabilidade na esfera pública. 

 Na verdade, a exigência de uso de argumentos que o outro possa razoavelmente aceitar 

encara um problema mais básico, que é o excesso de confiança no aparato racional humano, 

na possibilidade de cada um de se colocar no lugar do outro. A falha dessa exigência fica bem 

demonstrada em discurso do Deputado Pastor Eurico: 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não existem malabarismos intelectuais 
nem contorcionismos lógicos que possam justificar o injustificável. Qualquer 
pessoa de bom senso percebe a atração natural que existe entre homens e 
mulheres e sabe que é a união desses dois opostos complementares que 
torna possível a fundação de uma família emocionalmente estável e 
espiritualmente integrada

114
. 

 

 O trecho mostra como aquele que argumenta é um ser inserido, que tem dificuldades em 

se apartar de sua visão religiosa, enquanto as suas preconcepções se confundem com o bom-

senso comunitário. Diante do atual fato do pluralismo, é impossível afirmar que existam 

argumentos acessíveis a todos – impossibilidade que se ressalta diante da incógnita de quem 

                                                 
111  DEP. Fed. Marco Feliciano vota contra benefício previdenciário para companheiro homossexual. [S.l.], 
jul. 2011a. Disponível em <http://www.marcofeliciano2010.com.br/>. Acesso em: abr. 2012.  
112  EURICO, Pastor. Discurso sobre a família, bem maior do Estado. Discurso Parlamentar proferido no 
Plenário da Câmara dos Deputados. Brasília: Câmara dos Deputados, 20 abr. 2011. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br>. Acesso em abr. 2012. 
113  MARCELO Crivella lamenta ativismo judiciário na questão do casamento homossexual. Rio de 
Janeiro, out. 2011. Disponível em <http://marcelocrivella.com.br>. Acesso em: abr. 2012.  
114  EURICO, Pastor. Discurso sobre as decisões do STF acerca da Marcha da Maconha e a união estável 

homoafetiva. Discurso Parlamentar proferido no Plenário da Câmara dos Deputados. Brasília: Câmara dos 
Deputados, 15 ago. 2011. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em abr. 2012. 
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determina o que constitui ou não acessibilidade.  

 

 

4.1.2. Democracia como amizade cívica e espaço de afirmação de identidades 

Uma segunda dificuldade de aplicação da teoria exclusivista ao caso brasileiro é o seu 

pressuposto de democracia como amizade cívica. A oposição ferrenha e praticamente sem 

diálogo entre os pentecostais e o movimento gay põe por terra o pressuposto de todo o 

discurso exclusivista, que é o de um modelo democrático baseado na tentativa de 

entendimento e de alcance do bem comum. 

 Como demonstrado anteriormente, a inserção das igrejas pentecostais na política se deu 

como forma de delimitação de fronteiras religiosas e luta por espaços sociais. Assim, neste 

ambiente, o diálogo fica prejudicado pela competição para obtenção de bens sociais. 

 Mas, além da representação política baseada na agregação de interesses, outros fatores 

explicam porque existe pouca disposição dos pentecostais para o debate. Um desses tem a ver 

justamente com o que se denominou fiel integral. Como já dito, a identidade pentecostal 

ultrapassa a privacidade do lar e adentra a esfera pública e o Congresso brasileiro, o que 

abarca dogmas imponderáveis e inegociáveis, como é o caso da união homossexual. A 

oposição à união homossexual faz parte, portanto, do modo de ser pentecostal, que não tem 

sua personalidade dividida e que faz questão de explicitar sua identidade em plenário
115

. 

 Tudo isso fica visível no posicionamento antagônico dos pentecostais com o movimento 

gay. A oposição entre o “povo de Deus” e os homossexuais fica muito clara em diversas falas 

dos deputados e senadores, que afirmam estar no Congresso Nacional para derrotar todos os 

projetos que atentem contra os princípios cristãos. Alguns deputados chegam a afirmar que se 

trata “de uma CONSPIRAÇÃO! Sim, senhoras e senhores! Uma conspiração contra o certo, 

contra a família, contra a continuidade da existência humana!”
 116

.  

                                                 
115  Silas Câmara, por exemplo, “coloca-se definitivamente contra qualquer tentativa que venha macular 
ou prejudicar o povo de Deus, pois, antes de ser um parlamentar, ele é um homem de Deus e não se 
esquece disso: antes ele usa o seu papel político na câmara para tentar evitar que leis constrangedoras – 

ou mesmo abomináveis diante dos olhos de Deus – sejam aprovadas no Congresso (SILAS Câmara: nosso 
irmão, nosso Deputado Federal. Manaus; Brasília, 2012. Disponível em: <www.silascamara.com.br>. 
Acesso em: abr. 2012. Grifos nossos).    
116  FELICIANO, Marco. Pronunciamento Urgente: Brasil Nação Família. [S.l.], nov. 2011. Disponível em 
<http://www.marcofeliciano2010.com.br/>. Acesso em: abr. 2012. O Deputado, em outro artigo de seu 
site, expõe melhor a teoria: “(...) Na classe média brasileira surge um grupo. Pequeno, mas 
extremamente organizado, disciplinado e muito, muito bem representado, na mídia, na imprensa e goza 
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 Essa falta de disposição para o diálogo ficou bem clara no episódio do Kit Gay, em que os 

parlamentares evangélicos, alinhados aos católicos, tomaram uma série de medidas políticas 

para forçar o Poder Executivo a abrir mão do projeto pedagógico: desde o bloqueio da 

tramitação do Código Florestal, passando por ameaças de pedidos de esclarecimento ao então 

Ministro-Chefe da Casa Civil, Antonio Palloci, à época envolvido em escândalo de corrupção, 

chegando até a total obstrução da atividade legislativa117. 

 

4.1.3. Enriquecimento do Espaço Público pelas razões religiosas, desafio ao 

status quo 

A novidade trazida pelas religiões à esfera pública foi outra objeção (novelty objection) à teoria 

exclusivista. Como se verá abaixo, porém, há de ser aplicada cum granus salis ao caso 

pentecostal.  

 No Brasil, a moldura comum de sentido entre os interlocutores religiosos e não religiosos, 

referida por Waldron e Weithman, está presente e forte, até mesmo porque a cultura de fundo 

do país é cristã. Assim, os termos e argumentos utilizados pelos pentecostais são conhecidos 

pelo cidadão em geral, não havendo que se falar de total ou parcial incompreensão das razões 

religiosas.  

 Essa familiaridade do cidadão com os argumentos cristãos, porém, põe em xeque a 

novidade dos argumentos trazidos pelos pentecostais à esfera pública. Afinal, os argumentos 

trazidos por estes parlamentares são, em vez de algo novo, velhos argumentos tradicionais, 

que não acrescentam ao debate, mas apenas o paralisam. O discurso pentecostal acerca do 

movimento gay não traz nenhuma inovação no cenário de ideias brasileiro acerca do assunto, 

pelo contrário: impede a aceitação de novas razões, como as derivadas de estudos científicos.  

 Veja-se, por exemplo, o argumento da homossexualidade como doença, mais 

                                                                                                                                                              
de favores governamentais (...). Tal grupo que representa uma minoria, não destas que sofrem de 
verdade, mas que sob uma camuflagem de perseguição, tenta e consegue impor seu modo de vida 
promíscuo, seus pensamentos antifamilia-e-antibons-costumes (...). Que se faz valer por ter na mídia que 
deveria ser imparcial, mas, nesses assuntos assumem uma militância descomunal, e que, num futuro 
próximo, se algo não for feito imediatamente, arrepender-se-ão ao verem a desgraça que provocaram 
numa sociedade que vive em função do que pensam e de como agem classes artísticas e midiáticas” (Id., 
Fascistas querem expulsar Deus do Brasil. [S.l], mar. 2012. Disponível em <http://www.marcofeliciano20 
10.com.br/>. Acesso em: abr. 2012).  
117  CAMPOS, João. Discurso sobre obstrução de votações pelas bancadas evangélica e católica até que 

fosse recolhido o “kit gay”. Brasília: Câmara dos Deputados, 18 maio 2011. Discurso Parlamentar 
proferido no Plenário da Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso 
em: abr. 2012. 
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especificamente em relação à Resolução 01/1999 do Conselho Federal de Psicologia, que, em 

seu art. 4º, § único, dispôs que os “psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que 

proponham tratamento e cura das homossexualidades”. Os parlamentares evangélicos 

argumentam que este deve ser um assunto discutido no Congresso Nacional, e que a 

Resolução n° 01/1999 extrapolou seus limites regulamentares. Assim, o Deputado João Campos 

apresentou o PDL nº 234/2011 para sustar partes da Resolução118. No entanto, embora ele e 

outros deputados se oponham ao regulamento com base na suposta invasão da competência 

do Congresso, inclusive negando que se esteja em busca de uma “cura gay” ou que se afirme 

que o homossexualismo é doença
119

, fica claro em alguns pronunciamentos que o que se 

busca é a viabilização de tratamentos para a homossexualidade ou a deslegitimação científica 

de que a homossexualidade não é uma patologia
120

. É interessante perceber, portanto, como 

os pentecostais se apropriam do próprio discurso científico para combater a 

homossexualidade. 

 Por outro lado, também a novidade de atores na cena política deve ser analisada 

criticamente no caso do pentecostalismo. A atuação política pentecostal mais reproduz as 

mazelas da democracia brasileira do que efetivamente aumenta a representatividade de 

populações marginalizadas. Realmente, os políticos pentecostais trouxeram ao Congresso uma 

nova faixa da população. Isso, no entanto, não significa efetivamente um desafio ao status quo, 

na medida em que a política pentecostal reproduz antigas estruturas clientelistas e serve mais 

para demarcar e expandir fronteiras sectárias do que para representar os interesses dos fiéis. 

                                                 
118  Dentre as justificativas do referido projeto, lê-se que o Conselho de Psicologia ofendeu vários 
dispositivos constitucionais –  Separação dos Poderes, Legalidade e Liberdade de Expressão – além de 
usurpar a competência do Poder Legislativo (CF, art. 2º, caput), ao legislar mediante resolução 
(tramitação, texto integral e justificativa do projeto disponíveis em CAMPOS, João. PDC 234/2011: projeto 
de Decreto Legislativo. Brasília: Câmara dos Deputados, 2011b. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao =505415>. Acesso em 
maio 2012. 
119  O Deputado João Campos se defende, afirmando: “Não proponho, através do referido projeto [o PDC 
234/2011], a ‘cura gay’ ou a ‘cura’ de homossexuais até porque entendo que a homossexualidade não é 
uma doença (a ciência assim já se pronunciou)” (SOBRE a abordagem equivocada acerca do PDC 234/2011 
de autoria do dep. João Campos. Brasília; Goiânia, fev. 2012a. Disponível em: <joaocampos.com.br>. 
Acesso em: abr. 2012). 
120  O Deputado Roberto de Lucena, por exemplo, noticiou em seu site que “(...) vem recebendo 
manifestações e sugestões de psicólogos de todo o país que também questionam a interpretação dada 
pelo Conselho Federal de Psicologia à Resolução 01/99 (...) também recebe inúmeras manifestações 
emitidas por pessoas de todo o país que se sentem infelizes com a orientação sexual vivenciada e que 
desejam buscar ajuda na psicologia” (DEPUTADO esclarece proposta sobre questão da orientação sexual. 
Brasília: [s.n.], 29 fev. 2012. Disponível em: <http://www.robertodelucena.com.br>. Acesso em: abr. 
2012.). 
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Embora seja verdadeiro que o pentecostalismo é capaz de fazer os fiéis mais pobres dentre os 

pobres se autovalorizarem, também é certo que a política pentecostal não os conscientiza. O 

clientelismo com legitimação ética dos pentecostais corrói as possibilidades de fortalecimento 

da sociedade civil.  

 

 

4.1.4. Ligação necessária entre liberalismo e razões públicas 

Outro problema aventado anteriormente em relação à tese exclusivista é o da real necessidade 

de se utilizarem razões públicas para que o sistema democrático liberal esteja garantido. 

Embora Eberle tenha formulado sua pergunta de modo a evidenciar a possibilidade de razões 

religiosas demonstrarem respeito pela liberdade igual de todos, o raciocínio inverso também é 

possível e joga luz sobre o caso brasileiro. Ou seja, é possível indagar qual a validade de um 

argumento laico que não respeita a liberdade igual ou de um argumento liberal que 

escamoteia o desprezo por outros cidadãos e a indisposição ao diálogo. 

 A pesquisa em plenário e nos sites pessoais demonstrou que um argumento bastante 

utilizado pelos pentecostais é o da igualdade. O ponto foi abordado em discursos relacionados 

ao Projeto de Lei 122, que criminaliza a homofobia, e também durante a repercussão do kit 

gay. Dizem os parlamentares que qualquer tipo de discriminação e preconceito deve ser 

combatido, não apenas o em relação ao homossexualismo
121

 . 

 Exatamente por isso, o Senador Marcello Crivella apresentou um substitutivo ao PLC 122, 

para criminalizar qualquer tipo de discriminação, seja contra homossexuais, anões, deficientes, 

ou até heterossexuais. Nesta linha argumentativa, os parlamentares também afirmam que já 

existem formas jurídicas de proteção contra a violência e o desrespeito, como os tipos penais 

da injúria e da difamação, sendo desnecessária uma proteção específica para os 

homossexuais
122

.  

                                                 
121  Como disse o Deputado Eduardo Cunha: “(...) é claro que todos somos contra qualquer tipo de 
preconceito seja ele contra homossexual, negros, de classe econômica... Somos contra vários tipos de 
preconceitos presentes em nossa sociedade e que precisam ser combatidos. O que não podemos aceitar 
é que esse debate sobre os homossexuais seja o único sobre preconceito que existe no país” (NA 
CONTRAMÃO da liberdade de expressão: PL 122 define homossexual como “revolucionário” e hetero 
como “reacionário”, diz Eduardo Cunha. Eduardo Cunha: afinal de contas, o nosso povo merece respeito! 

Rio de Janeiro; Brasília, jun. 2010. Disponível em: <http://www.portaleduardocunha.com.br/>. Acesso em 
abr. 2012). 
122  Conferir, a título exemplificativo, CRIVELLA coordena mudanças em texto de projeto que criminaliza a 
homofobia. Rio de Janeiro, jun. 2011. Disponível em <http://marcelocrivella.com.br>. Acesso em: abr. 
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 O que se percebe, porém, é que, mesmo que vários congressistas falem em igualdade, a 

tentativa é de diluição da proteção dos homossexuais na proteção do público em geral. O 

substitutivo apresentado pelo Senador Crivella tem por objetivo não proteger, mas sim 

esvaziar a proteção oferecida aos homossexuais.  

 Dentro deste viés da igualdade, há, ainda, o argumento das ditaduras das minorias
123

: não 

poderiam as minorias se sobrepujar às maiorias, como é o caso do homossexualismo, que não 

se coaduna com a moral da maior parte das famílias brasileiras124. Segundo alguns deputados, 

a maioria da população e a própria Constituição Federal se apoiam em princípios bíblicos
125

, 

que, assim, devem guiar os valores morais do Estado.  

 E, como consequência dessa defesa do princípio majoritário, os congressistas pentecostais 

também ressaltam a competência do Legislativo para decidir sobre a união homossexual, ao 

mesmo tempo em que atacam o ativismo do Supremo Tribunal Federal
126

.  Muitos dos 

deputados e senadores pentecostais qualificam o movimento gay como uma força a ser 

contida, o que é feito pelo Congresso, que seria “um dos últimos diques de contenção ao 

movimento gay”
127

.  Exatamente por isso, os ativistas gays estariam procurando o Judiciário 

para verem seus pleitos serem atendidos. 

                                                                                                                                                              
2012.  
123  A expressão foi utilizada pelo Deputado Bispo Antônio Bulhões em seu site pessoal (BULHÕES, 
Antônio. Kit Gay: apologia ao homossexualismo. São Paulo; Brasília: Assessoria Parlamentar do Deputado 
Federal Antônio Bulhões, 2012. Disponível em <http://www.deputadoantoniobulhoes.com.br/>. Acesso 
em: abr. 2012). 
124  O Deputado Federal Eduardo Cunha, por exemplo, se pronunciou da seguinte forma: “O que não dá é 
para a gente ficar fazendo apologia constante de uma relação que é minoritária, que não predomina em 
nossa sociedade (...). Se as pessoas que têm outras orientações sexuais têm problemas em relação ao 
sexo, são problemas pontuais e a sociedade brasileira, majoritariamente hetero não tem nada a ver com 
isso” (VISIBILIDADE Trans não tem qualquer vínculo com a sociedade brasileira: Deputado sugere 
manifestação pela família que predomina no Brasil, composta por marido e mulher. In: Eduardo Cunha: 

afinal de contas, o nosso povo merece respeito! Rio de Janeiro; Brasília, 28 jan. 2011. Disponível em 
<http://www.portaleduardocunha.com.br>. Acesso em abr. 2012.). 
125  DEP. Fed. Pr. Marco Feliciano faz pronunciamento sobre união estável – homem e mulher. [S.l.], jun. 
de 2011b. Disponível em <http://www.marcofeliciano2010.com.br/>. Acesso em: abr. 2012. 
126  É o caso do Senador Marcelo Crivella, que disse lamentar muito “uma decisão que vai contrariar os 
princípios pelos quais nossa civilização foi levantada. Nós somos uma civilização cristã. São 70% de 
católicos e evangélicos, que vão ser aviltados por uma decisão de 5, de 6, de 11 brasileiros que se sentem 
no direito de decidir por 200 milhões! E sem voto, sem mandato, sem passar pelas ruas” (CRIVELLA, 
Marcelo. Preocupação com a posição do Superior Tribunal de Justiça frente à União de pessoas do 
mesmo sexo (como líder). Discurso Parlamentar proferido no Senado Federal. Brasília: Senado Federal, 24 
out. 2011. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em abr. 2012). 
127  EDUARDO Cunha critica o Kit Gay em jornal cristão de alcance mundial: Em reportagem sobre o 
tema, o americano The Christian Post ouve opinião do Deputado. Eduardo Cunha: afinal de contas, o 

nosso povo merece respeito! Rio de Janeiro; Brasília, fev. 2010. Disponível em: 
<http://www.portaleduardocunha.com.br/>. Acesso em: abr. 2012. 
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 A liberdade de crença, religiosa e de expressão foi um argumento também muito utilizado 

pelos congressistas, em especial quanto ao PL 122, que criminaliza a homofobia. O medo é que 

a aprovação do projeto impeça os evangélicos de se posicionarem contra o homossexualismo: 

“Não podemos ser estigmatizados como homofóbicos. Queremos encontrar uma lei que 

preserve nosso direito de discordar”
128

. 

 Dentro dessa defesa da liberdade, durante a polêmica do kit gay, o ataque à apologia ao 

homossexualismo e à defesa da liberdade das famílias educarem seus filhos acerca da 

sexualidade foram dois discursos muito repetidos pelos parlamentares. Dizia-se que os vídeos 

encomendados pelo MEC, em vez de combaterem a homofobia, estavam, na verdade, fazendo 

propaganda de uma opção sexual
129

. 

 Mais uma vez, o uso de razões laicas, religiosas e liberais se mistura, circulando os 

argumentos entre as três possibilidades. A questão é que parece ser indiferente qual tipo de 

razão é utilizado, pois, sendo o discurso liberal ou não, a forma como os pentecostais encaram 

os pleitos homossexuais é sempre a mesma: negar qualquer possibilidade de diálogo que leve 

ao reconhecimento desta minoria.  

 Em diversas falas, sejam elas religiosas, laicas ou liberais, percebe-se que a identidade 

social é posta acima do valor humano. Os discursos analisados demonstram a dificuldade dos 

pentecostais de se abrirem ao diálogo para o reconhecimento de um modo de vida diferente – 

o homoafetivo –, seja isso feito em termos laicos ou religiosos. Quando os congressistas citam 

o Gênesis; quando atacam o ativismo judicial; quando afirmam que Deus criou homem e 

mulher; quando defendem a igualdade formal; quando teorizam sobre o fim último do 

casamento – a reprodução humana –, ou sobre o que causa a homossexualidade, todos esses 

argumentos, independentemente de sua forma, possuem os mesmos pressupostos, que são a 

indisposição para o diálogo e o não reconhecimento das relações homoafetivas. 

 Além disso, mesmo quando as razões utilizadas pelos pentecostais são laicas e liberais – 

como o ativismo judicial, a invasão de competências do Congresso ou a liberdade -, são razões 

                                                 
128  DEBATE em clima tenso não impede busca de acordo por criminalização da homofobia. Rio de 
Janeiro, jun. 2011. Disponível em <http://marcelocrivella.com.br>. Acesso em: abr. 2012.  
129  LUCENA, Roberto de. Discurso acerca do cancelamento da distribuição do “Kit Gay”. Discurso 
Parlamentar proferido no Plenário da Câmara dos Deputados. Brasília: Câmara dos Deputados, 26 maio 
2011. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: abr. 2012; PARA EDUARDO Cunha, “kit” 
do Ministério da Educação faz apologia à homossexualidade e não combate à homofobia: Deputado 
deverá se reunir com a bancada evangélica nos próximos dias para discutir o projeto do Governo, que 
circulará em cerca de 6 mil escolas. Eduardo Cunha: afinal de contas, o nosso povo merece respeito! Rio 
de Janeiro; Brasília, jan. 2011. Disponível em <http://www.portaleduardocunha.com.br>. Acesso em abr. 
2012. 
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que não atacam o cerne da questão – a legitimidade estatal a ser conferida às relações 

homoafetivas – e que simplesmente se valem de questões instrumentais para entrincheirar 

posicionamentos. Essas razões são, além de laicas, públicas, na medida em que qualquer 

cidadão as pode razoavelmente aceitar. De qualquer forma, qual a sua validade, quais os seus 

efeitos para a democracia e a dignidade humana se, embora sejam públicas, representam um 

fechamento ao diálogo e ao reconhecimento do outro?  

  

5. Conclusão 

Sem pretensão de esgotar um debate que já dura mais de 30 anos, este trabalho pretendeu 

jogar alguma luz sobre a questão das razões religiosas na esfera pública, tendo como 

parâmetro o caso pentecostal brasileiro.  

 Assim, constatou-se que, longe de inovar na esfera pública, as razões pentecostais apenas 

refletem estruturas políticas distorcidas. Embora os congressistas aqui estudados possuam 

grande penetração nas camadas sociais mais baixas, não há um efetivo ganho de 

representatividade. No mesmo sentido, trazer argumentos cristãos para dentro de uma 

moldura cristã em nada enriquece o debate. 

 Por outro lado, foi demonstrado que a definição do que seja razão pública, religiosa ou laica 

é sinuosa. Essas razões se entrecruzam todo o tempo, dificultando a aferição da razoabilidade. 

Na verdade, a própria noção de razoabilidade foi aqui contestada, na medida em que noções 

como “bom senso” variam de pessoa para pessoa.  

 Por fim, esclareceu-se que os pressupostos rawlsianos para o uso de razões públicas 

inexistem no caso brasileiro. Aqui, parlamentares não buscam o bem comum por meio da 

amizade cívica – isso é impossível para quem acredita ser um soldado em uma guerra de forças 

do bem contra o mal, imperando a postura de nós versus eles, além de se estar em 

permanente busca por espaços e bens sociais. 

 Essa postura, por sua vez, leva a um total fechamento para o diálogo e qualquer 

reconhecimento da população homoafetiva, indiferentemente de que tipo de razões é 

utilizado. Assim, é possível chegar à conclusão de que o respeito à autonomia alheia 

independe da forma de argumento utilizada. A forma de que se revestem as razões utilizadas 

na esfera pública de longe chega a ser tão importante quanto o respeito mútuo que se devem 

os cidadãos reciprocamente, cidadãos que se reconhecem como livres, iguais e capazes de 
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decidir, cada um por si só, qual o projeto de vida que lhes satisfaz como seres humanos. 
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Resumo 
No Brasil, religião e política se discutem? Este artigo pretende apresentar uma nova 
abordagem interpretativa na literatura política dos conceitos usuais de 
“constitucionalismo” e “constituição” na “modernidade constitucional”. Trata-se de um 
esforço para explicitar as raízes histórico-semânticas dessas expressões, a partir da ideia de 
que concepções teológicas de uma época se conectam intrinsecamente com o sentido das 
instituições políticas. A principal literatura sobre Teologia Política enquanto objeto 
científico foi produzida na Alemanha do século XX e é ainda pouco debatida no Brasil. 
Embora a premissa teológico-política seja contestável, a reflexão sobre sua validade – e 
seu uso como ferramenta hermenêutica de conceitos históricos – continua atual. O 
diagnóstico definitivo da modernidade constitucional aponta para o declínio da força 
semântica dos conceitos constitucionais e para o esfacelamento das instituições 
representativas. O objetivo aqui é revisar a literatura primária da Teologia Política, 
apontando sua evolução e as principais conclusões dos autores centrais, com destaque 
para a relevância desses estudos como fonte de estímulo, a fim de que se abandonem 
tanto a defesa eufórica da ideologia constitucionalista quanto a necessidade de 
aniquilação de todos os ganhos civilizatórios proporcionados por ela. Certamente, muito 
ainda precisa ser feito para bem compreender o ocaso das instituições centrais da 
democracia brasileira na modernidade constitucional. Este novo olhar é só uma modesta 
contribuição nesse sentido. 
 

Palavras-chave 
Teologia Política; Constituição; Constitucionalismo; Modernidade Constitucional; 
Secularização e Sacralização 
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Theological and Political Roots of Constitutional Modernity 

 

Abstract 

In Brazil, are politics and religion arguable? This paper aims to present a new interpretive 
approach in the political literature of the usual concepts of "constitutionalism" and 
"constitution" in the "constitutional modernity." It is an effort to explain the historical and 
semantic roots of these expressions, from the idea that theological conceptions are 
connected inextricably with the sense of political institutions. The main literature on 
Political Theology as a scientific object was produced in Germany of the twentieth century 
and is still undervalued in Brazil. Although the theological-political premise could be 
doubtful, the reflection on its validity - and its use as a hermeneutic tool of historical 
concepts - still matters. The definitive diagnosis of constitutional modernity points out to 
the decline of the semantic power of constitutional concepts and the disintegration of 
representative institutions. The goal here is to review the primary literature of Political 
Theology, pointing its evolution and the main conclusions of the main authors, with 
emphasis on the relevance of these studies as a source of distrust both of euphorical 
defense of constitutional ideology as of the need for annihilating all civilization gains 
generated by it. Certainly, there is much to be done to fully understand the decline of the 
central institutions of Brazilian democracy in the constitutional modernity. This new glance 
gives only a modest contribution in this pursuit. 
 

Keywords 

Political Theology; Constitution; Constitucionalism; Constitucional Modernity; 
Secularization and Sacralization 
 

Sumário 

1. Introdução; 2. Teologia Política: entre ciência e religião; 3. Releituras teológico-políticas 

da modernidade constitucional; 4. Semântica histórica dos conceitos de “constituição” e 

de “constitucionalismo”; 5. (In)conclusões. 

 

 

1. Introdução 

Quem nunca ouviu o dito popular de que “no Brasil, religião, política e futebol não se 

discutem”? Pensando bem, talvez, no nosso país, não haja tanta clareza entre as três 

coisas: algumas religiões estão se politizando, a política se divide como times futebolísticos 

rivais e o futebol é a religião civil dos brasileiros. Explico. Há religiões que lançam partidos, 

bancadas parlamentares e candidatos próprios, excomungando qualquer um 

(supostamente) “herético”. O debate político no espaço público, muitas vezes, é tão 

amesquinhado e maniqueísta que mais se assemelha a um bate-boca de torcedores em 

mesa de bar. No final das contas, a única coisa que, realmente, parece unir, nacionalmente, 
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os brasileiros é o fervor secular comum de uma “pátria de chuteiras”, que se estende 

desde o jogo semanal até a Copa do Mundo.  

Desses três delicados temas, a hipótese de que brasileiro não discute futebol é a 

menos plausível. Tal qual símbolos e ritos católicos, há diariamente contendas inflamadas 

entre fiéis por causa dos seus respectivos onze apóstolos (o décimo segundo, mais 

conhecido como “técnico”, fica de fora para ser malhado como Judas quando algo dá 

errado!); todos comungam de uma hóstia esférica, na busca perpétua do cálice sagrado. 

Existem várias homilias radiofônicas e televisivas comentando as partidas ao vivo, feitos 

por uma casta sacerdotal ilustrada (alguns, idolatrados pela vida exemplar pregressa de 

bons “apóstolos”). Formam-se mesas redondas dessa alta cúpula até para debater mesas 

redondas de outras mesas redondas. Multiplicam-se agressões sonoras e físicas entre 

rivais, enquanto uns gritam para si e para os outros efusivos hinos, maldições e louvores, 

em meio a um estranho ritual de rezas, lágrimas, mandingas e promessas divinas... Enfim, 

só isso bastaria para desmentir aquela máxima do senso comum, sem entrar aqui nos 

meandros dos variados aspectos jurídicos e filosóficos do futebol. Por total falta de 

interesse e expertise sobre o assunto.  

Quanto aos dois outros temas, parece que religião e política também são, de fato, 

assuntos muito discutidos no Brasil (será que a intenção real do ditado seria aconselhar 

que elas não deveriam ser discutidas publicamente?). Entrou na atual ciranda de debate a 

influência da religião na legislação e em decisões jurídicas e sociais de grande impacto 

envolvendo questões morais controvertidas. Após as manifestações populares de junho de 

2013, a política voltou à boca do povo brasileiro: a pauta inicial da redução tarifária dos 

transportes públicos, antes de ser atendida em mais de cem “cidades rebeldes” (embora, 

tempos depois, as tarifas voltassem a subir), conseguiu, inicialmente, arrastar para as ruas 

multidões crescentes de diferentes classes, ideologias, máscaras e slogans, num misto cada 

vez mais confuso de indignação, desilusão e esperança.
2
  

Não que, em outros momentos-chave do passado recente, o Brasil não tivesse 

vivido expressivas manifestações democráticas.
3
 Dessa vez foi diferente. Sem palanques 

                                                                   
2
 SECCO, Lincoln. As Jornadas de Junho. In: Cidades Rebeldes: passe livre e manifestações que 

tomaram as ruas do Brasil. MARICATO, Ermínia et al. São Paulo: Ed. Boitempo, 2013, p. 72: “(...) [em 
São Paulo] os dois primeiros atos seguiram a tradicionar capacidade de arregimentação do MPL em 
protestos de rua (cerca de 2 mil pessoas). O quarto ato ainda foi pequeno, mas a repressão policial 
desencadeou uma onde de solidariedade ao MPL, o que levou ao ato seguinte cerca de 250 mil 
pessoas. O sexto ato manteve parte do ímpeto (18 de junho) e, logo depois, os governos baixaram as 
tarifas de ônibus e metrô. Foi a vitória do movimento popular. Mas como sói acontecer na história, a 
afirmação do movimento popular trazia em si a sua negação.”  
3
 A partir da “nova” República Democrática, o povo foi, inicialmente, às ruas sonhando eleger seu 

presidente, nas frustradas “Diretas Já” (1984), para, em seguida, defenestrar o primeiro presidente 
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nem lideranças definidas, as manifestações de junho de 2013 revelaram, um tanto 

difusamente, o descompasso entre a elite aristocrática de governantes, o sistema político 

em frangalhos e a imensa massa de governados. Esses últimos, descontentes com as 

políticas sociais insuficientes, a corrupção e a violência estatais, o modelo tradicional de 

representação política e a parcialidade dos meios de comunicação em massa.
4
 Eclodiu, 

desde então, um inédito anseio por catarse pública das paixões pessoais, travando-se, em 

múltiplos níveis reais e virtuais, embates partidários e de opinião entre amigos, familiares 

e colegas, quando desafiavam uns aos outros com um enigma ameaçador, quase como o 

da Esfínge a Édipo: “posiciona-te ou te devoram”!  

Contextualizando o furor pró- ou anti- democrático desses embates com a 

conclusão da tragédia Édipo Rei, de Sófocles
5
, resta saber se é melhor ouvir as duras 

verdades que as democracias tornam públicas, por mais dilacerantes que possam ser 

(Édipo matou o pai e casou-se com a mãe para ser rei), ou se é preferível viver “seguro” 

sob a doce ignorância dos segredos ocultados por regimes autoritários (numa das versões 

do mito, Édipo se cega para não ter de conviver com seu duplo crime).  

No fundo trágico da vida, como nos lembra o poeta alemão Friedrich Schiller, todo 

indivíduo deseja se libertar dos limites da realidade para se deleitar com a imaginação e 

ceder espaço à própria fantasia; sendo que os de aspirações mais modestas almejam 

apenas se esquecer das ocupações da vida comum ao experimentar situações 

extraordinárias ou ao se divertir com os espetáculos (como o futebol) que revelem uma 

ordenação moral e lógica inexistente no caos do mundo real. Esse espectador banal do 

teatro de sombras (digamos, os “torcedores políticos”) não é de todo ignorante, mas:  

 

ele sabe muito bem que joga apenas um jogo vazio, que, em sentido 
próprio, se diverte somente com sonhos, e que, quando voltar de novo 
do palco para o mundo real, este o cercará de novo com toda a sua 
estreiteza opressiva, ele será sua presa como antes, pois o mundo 
permaneceu o que era, e nele próprio nada se modificou. Portanto, nada 
se ganhou com isso além de uma agradável quimera, que desaparece 
quando se desperta.

6
  

 

Contra isso, a verdadeira arte do espetáculo político não pode visar ao jogo 

passageiro de verossimilhanças, mas deve levar a sério a missão de tornar livres e iguais, 

                                                                   
eleito diretamente desde 1961, no “Fora Collor!” (1992). Para cada episódio, ver, respectivamente, 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 8 ed. São Paulo: EDUSP, 2000, p. 509; SCHWARCZ, Lilia Moritz; 
STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2015, p. 495. 
4
 SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia, Op. cit, p. 506. 

5
SÓFOCLES. Édipo rei. Trad. Trajano Vieira. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2007. 

6
 SCHILLER, Friedrich. Sobre o uso do coro na tragédia. Trad. Márcio Suzuki. In: SCHILLER, Johann 

Christoph Friedrich von. A Noiva de Messina. São Paulo: Ed. Cosac & Naify, 2004, pp. 186-187. 
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de fato e de direito, os cidadãos, despertando, exercitando e aprimorando neles uma força 

que, atenta às sedutoras ilusões passageiras, transforme o mundo político numa livre obra 

do intelecto, sem ficções jurídicas nem falsas representações, no qual prevaleçam crenças 

despidas de qualquer aspecto coercitivo, incorrigível ou delirante; as quais logo serão 

abandonadas por outras que se mostrarem mais plausíveis e socialmente úteis.  

Mesmo que o recado dado nas manifestações não pareça ter sido ainda bem 

entendido pelos ouvidos oficiais ensurdecidos, uma agenda minimamente razoável desafia 

o Brasil a: (1) reformular radicalmente as instituições públicas e o sistema político-

partidário; (2) expandir a democracia real; e (3) consolidar os avanços em termos de 

garantias cidadãs (não só direitos à igualdade e à liberdade, mas também direitos à 

diferença), começando, após séculos de atraso, pela progressiva remoção do entulho 

autoritário constitucional e legal que constitui nossa identidade histórica marcadamente 

colonialista, paternalista e conservadora. 

No entanto, não é mais possível negar que a crise do atual modelo político e 

econômico brasileiro levou ao esgotamento do ideário do constitucionalismo moderno, o 

fundamento das três metas enunciadas anteriormente. A palavra “crise” (do grego, κρίσις) 

não é mais sinônima de um momento excepcional ou terminal de ação como fora na 

Grécia, mas atualmente significa um estado transitório de indecisão sobre a passagem de 

um modelo teórico visto, então, como normal, corriqueiro e familiar a outro que deixe à 

deriva a antiga certeza de eventos rotineiros e previsíveis
7
. Mais radicalmente, pode 

designar a própria condição constante das coisas sob jugo do medo, da imprevisibilidade e 

da insegurança, bem como a impossibilidade de qualquer decisão sobre os 

acontecimentos, o que caracterizaria o estado normal e permanente da sociedade humana 

de risco.
8
 Por isso mesmo, ao contrário do sentido usual de incompreensão e de incerteza 

do mistério da realidade mediante modelos teóricos já esgotados, a perplexidade gerada 

pela crise teórica permanente deveria impulsionar a formulação de novas teorias.  

Tempos de crise são, geralmente, definidos pelos historiadores da arte como “de 

transição”, na exata medida em que a cada época histórica faltam limites precisos, em que 

nela subsista algo da herança do passado tanto quanto contenha antecipações do futuro e 

promessas que permaneçam irrealizadas.
9
 

Na História ocidental, marcos tênues e aleatórios separam o novo do antigo. 

                                                                   
7
 BAUMAN, Zygmund. Em busca da política. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2000, p. 

145. 
8
 Ibidem, p. 147. 

9
 HAUSER, Arnold. Il maneirismo, Turim: Einaudi, 1964, p. 6-22 apud Argan, G.C. História da Arte 

Italiana: de Michelangelo ao futurismo. Vol 3. Trad. Vilma de Katinszky. São Paulo: CosacNaify, 2013, 
p. 231. 
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Moderno, originário do advérbio latino modo, significa “agora mesmo”. Apesar dos 

esforços didáticos de separar a modernidade em diversos períodos
10

, ela é uma categoria 

qualitativa, não cronológica
11

, de modo que o sentido da modernidade como categoria de 

periodização histórica não pode ser dissociado do seu sentido como qualidade da 

experiência social decorrente de uma certa semântica da história.
12

 A expressão ‘época 

moderna’ [neue Zeit], ou mesmo ‘tempo moderno’ [Neuzeit], “apenas qualifica o tempo 

como novo, sem informar sobre o conteúdo histórico desse tempo ou desse período”
13

. 

Por isso, os tempos modernos se caracterizam como um termo de época que registra um 

novo tempo de transição, que, ao mesmo tempo, nega e transcende o passado obscuro, 

elimina o presente instável e se abre a um futuro indeterminado. 

Designa-se “projeto da modernidade” o intento dos pensadores iluministas de 

“desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e a lei universais e a arte autônoma nos 

termos da própria lógica interna destas”
14

. Acreditava-se, com certa dose de ingenuidade, 

que o acúmulo de conhecimento levaria à emancipação humana, ao enriquecimento dos 

indivíduos e nações, ao domínio da natureza contra a escassez, a necessidade e as 

arbitrariedades das calamidades naturais, da mesma forma que a descoberta das leis 

naturais da organização social e o desenvolvimento dos modos racionais do pensamento 

libertariam a humanidade das irracionalidades do mito, da religião, da superstição, do uso 

arbitrário do poder e do lado sombrio da natureza humana
15

.  

No plano geral da Política e do Direito, a racionalidade instrumental moderna 

equivaleria ao antitradicionalismo, à generalidade e à abstração normativas, a uma 

sociedade de pessoas iguais perante a lei e à extensão do Direito a todos os territórios 

estatais. No plano particular da Política e do Direito europeus, ela resultaria, 

fundamentalmente, no colapso da sociedade estamental e do regime jurídico dos 

privilégios que lhe era característico
16

. A passagem de um modelo obsoleto ao outro se 

                                                                   
10

 Marshall Berman traça três períodos modernos: Primeira Modernidade (séculos XVI a XVIII), a 
Modernidade Clássica (séculos XVIII a XIX) e a Modernidade Tardia (após o século XX). Para além da 
metade do século XX, os autores contemporâneos divergem quanto a denominar aquele período de 
pós-modernidade ou quanto a considerá-lo como prolongamento da modernidade tardia. Cf. 
BERMAN, Marshall. Tudo o que é Sólido Desmancha no Ar: A aventura da modernidade. Trad. Carlos 
Felipe Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 16. 
11

 ADORNO, Theodor. Mínima Moralia. Trad. Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 227. 
12

 OSBORNE, Peter. Modernity Is a Qualitative, Not a Chronological, Category: Notes on the Dialectics 
of Differential Historical Time". In Postmodernism and the Re-reading of Modernity, edited by Francis 
Barker, Peter Hulme, and Margaret Iversen. Manchester: Manchester University Press, 1992. 
13

 KOSELLECK, Reinhart. Aceleración, prognosis y secularización. Valencia: Pré-Texto, 2003, p. 269. 
14

 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. 23ª ed. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Ed. Loyola, 
2012, p. 23. 
15

 Ibidem, loc. Cit. 
16

 HESPANHA, Antonio Manuel. Cultura Jurídica Européia: síntese de um milênio. Coimbra: Ed. 
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daria, preferencialmente, pelas revoluções constitucionais deflagradas a contar do século 

XVIII. Eis aí um resumo da historiografia oficial da modernidade contada por ela própria. 

Dada a incapacidade geral e abrangente de qualquer crença – aí incluído o 

constitucionalismo – em traduzir com perfeita legibilidade os complexos fenômenos do 

mundo da vida, como é possível explicar por que o constitucionalismo moderno 

europeizado emergiu do constitucionalismo antigo como uma entidade histórica 

metafísica?  

A partir dos Iluminismos britânico, francês e americano
17

, o verbo 

“constitucionalizar” se fez carne e habitou entre nós. Desde então, ele invade sem pudor o 

espaço privado, subjulgando afetos íntimos e tradições milenares em nome de valores 

universais. Reconhece direitos dos grupos bem organizados, olvidando os “invisíveis”. 

Patrulha as consciências humanas demasiadamente humanas, para ascendê-las aos céus 

de pureza e boas intenções. Seu lema é: “faça-se Justiça, ainda que pereça o mundo!”.  

O longo século XX, longe de inaugurar a sonhada Nova Era de internacionalização 

das conquistas do constitucionalismo moderno (em termos de universalização de direitos 

humanos, de reconstrução democrática, de redistribuição de renda, de igualdade e de 

desenvolvimento social), demonstrou o uso abusivo e irracional de todo aparato 

tecnológico da racionalidade instrumental voltado às guerras civis e mundiais e à iminência 

de uma catástrofe biológica ou atômica.  

Muitas vezes, no curso do século XXI, esse aparato está sendo empregado, 

“justamente”, em nome dos ideais de direitos humanos universais, paz, segurança, 

democracia e igualdade, intervindo em regimes políticos e em consciências individuais 

com os meios mais refinados de tortura de almas (tais como “desaparecimentos” forçados, 

prisões e campos de concentração, genocídios por armas de destruição em massa). Num 

projeto moral e socialmente depravador, perpetrado por distintas vanguardas esclarecidas 

para tutelar as sociedades, desnudou-se a mais íntima e cruel verdade: a total falta de 

sentido da cultura europeia de que somos, ao mesmo tempo, herdeiros e amantes.
18

  

Ao pretender se tornar quase tudo, a crença constitucional enquanto fé racional, 

talvez, tenha alcançado seu ápice. E agora se reduz a pouco mais do que nada. Assim como 

o preço do progresso é a morte do espírito do seu tempo, o triunfo do constitucionalismo 

moderno é a própria causa de seu declínio. 

Para tentar demonstrar isso, este estudo se desmembra em quatro partes, que se 

                                                                   
Almedina, 2012, p. 231. 
17

 Ver HIMMELFARB, Gertrude. Os Caminhos para a Modernidade: os Iluminismos britânico, francês e 
americano. Trad. Gabriel Ferreira da Silva. Editora É Realizações, 2011.  
18

 HUSSERL, Edmund. Europa: crise e renovação. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2014, p. 3. 
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fundem na síntese de ideias ao final. Na sequência desta introdução (primeira parte), 

apresenta-se o surgimento e os desdobramentos das tentativas religiosa e científica de 

liquidação da Teologia Política no século XX (segunda parte), para depois reconstruir seu 

potencial enquanto ferramenta hermenêutica de releitura da “modernidade 

constitucional” (terceira parte). A seguir, tendo por referência esse período, examinam-se 

os múltiplos sentidos históricos de “constituição” e “constitucionalismo” (quarta parte). 

Por fim, ensaia-se uma tentativa de resumo inconclusivo das principais teses apresentadas, 

para o qual, desde já, se recomenda pular, caso o leitor disponha de pouco tempo ou 

paciência, ou ambos.  

 

2. Teologia Política: entre ciência e religião 

No campo da Teologia Política
19

, pode-se decompor em três extensões de seu conceito 

adquiridas em diversos contextos históricos: a primeira extensão enfatiza a dimensão 

teológica da “política da teologia”, subordinando o político ao fenômeno religioso, aspira a 

estabelecer uma hierocracia (ou seja, uma república santa), a exemplo da Cidade de Deus, 

de Agostinho de Hipona; a segunda destaca a dimensão política inerente à “teologia civil”, 

que busca reforçar o vínculo comunitário dos indivíduos de um dado ordenamento 

jurídico, a exemplo da religião civil de que fala Rousseau; e, por fim, na terceira, há uma 

certa equivalência na importância de “teologia” e “política” para a expressão, pois 

enfatiza-se tanto o núcleo teológico da política quanto o significado filosófico-político de 

todas as teologias. 

Do ponto de vista mais amplo desse terceiro sentido, há diversas teologias políticas 

porque há várias religiões distintas entre si e há diversas formas e métodos da política
20

, 

de modo que todas as comunidades humanas possuem alguma teologia política própria 

(ainda que negativa), na medida em que todas as comunidades humanas atribuem uma 

dimensão ritualística e sagrada aos papeis desempenhados pelos atores sociais num 

contexto histórico e religioso como forma de resolver seus conflitos sociais, religiosos e 

políticos.
21

 Conquanto as sociedades modernas pretendam fundar sua ordem política sem 

a mediação direta com o transcendente, seria impossível subtrair da essência dessas 

                                                                   
19

 SCATTOLA, Mario. Teologia Política. Trad. José Jacinto Correia Serra. Lisboa: Editora 70, 2009, pp. 
9-12. 
20

 SCHMITT, Carl. Teologia Política. Trad. Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2006, p. 96. 
21

 CHASE, Oscar G. Direito, cultura e ritual: sistemas de resolução de conflitos no contexto da cultura 
comparada. Trad. Sergio Arendhart e outro. São Paulo: Ed. Marcial Pons, 2014, p. 35: “(...) com o 
tempo as próprias práticas resolutivas tomam uma qualidade de tipo ritualista que lhes permite 
efetivar transformações sociais que são os resultados finais dos processos de resolução de conflitos”. 
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novas sociedades toda e qualquer referência ao religioso, o que impediria uma formulação 

historiográfica rigorosa. Por isso, só se considera teologia política em sentido estrito 

aquelas experiências históricas que elaboram o vínculo entre transcendência e 

ordenamento humano pela reflexão racional. Em sentido ainda mais restrito, considera-se 

teologia política apenas os fenômenos históricos que explicitamente apresentem esse 

nome conscientemente.
22

 

Sobre a origem remota do termo “Teologia Política”, conforme registro de 

Agostinho, o pontífice romano Quinto Muzio Panécio (150?-82 a.C.) foi o primeiro a 

afirmar que “foram instituídas três categorias de deuses, uma pelos poetas, outra pelos 

filósofos e uma terceira pelos governantes políticos”.
23

 Essa classificação tripartite, ainda 

segundo Santo Agostinho, seria retomada em Antiguidades Religiosas, de Marcos Terêncio 

Varrão (116-27 a.C.) e reformulada nas três categorias teológicas que os gregos 

classificavam como mítica, física, política e que os latinos chamavam de lendária, natural e 

civil
24

.  

Com base nesses autores, Agostinho distingue a teologia mítica (fábula) dos poetas, 

cujo espaço é o teatro; a teologia natural (física) dos filósofos, cujo espaço é o mundo; e a 

teologia política, cujo espaço é a polis grega ou a urbe romana, sendo que somente essa 

última pertence à identidade política do povo manifesta no culto a Deus, nos sacrifícios e 

nas cerimônias.
25

 Tal teologia tríplice oriunda do paganismo, ainda que se 

contradissessem nos três âmbitos de significado, coexistiu com o cristianismo tanto à luz 

da explicação racional dos filósofos helenistas quanto ao sabor da superstição dos 

ingênuos. No entanto, a crítica de Santo Agostinho de que os três gêneros de divindades 

(especialmente as da teologia civil) são falsos, imorais e falaciosos acarretou a inutilização 

de tais conceitos e o início da reflexão sobre a dimensão política da religião a partir da 

Idade Média.
26

  

Apesar da importância da Teologia Política no período que vai do fim da 

Antiguidade clássica ao medievo, cuidar-se-á aqui apenas da “Teologia Política” em seu 

sentido estrito, ou seja, da vertente hermenêutica surgida no século XX, que se tornou 

consciente de si própria enquanto crítica da modernidade e forma de compreensão dos 

efeitos do processo de secularização.
27

  

                                                                   
22

 SCATTOLA, Mario, Op. cit, p. 12. 
23

 Santo Agostinho. A Cidade de Deus. Vol I. 14ª edição. Trad. Oscar Paes Leme. Petrópolis: Ed. Vozes, 
2013, p. 251. 
24

 Ibidem, p. 334-335. 
25

 SCHMITT, Carl. Teologia Política. Op. cit, p. 95. 
26

 SCATOLLA, Merio. Teologia Política. Op. cit, p. 17 e s..  
27

 Ibidem, p. 177 e s.. 
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A secularização (secularisatio, de saecularis, saeculum), um dos conceitos-chave da 

Teologia Política, surgiu no bojo de disputas canônicas francesas do século XVI, para 

designar a passagem de um clérigo da vida consagrada ao estado “secular” (hipótese em 

que houve a redução à vida laica de alguém que fora ordenado ou que passou a viver 

segundo regra monástica)
28

, ou, ainda, um ato político segundo o qual os bens 

eclesiásticos passariam aos domínios do poder político secular
29

. No curso dos séculos 

subsequentes, o termo migrou para o campo político-jurídico, em primeiro lugar, e depois 

para o campo da filosofia. Um primeiro uso da expressão indica o movimento histórico e 

político da modernidade em que se buscou a emancipação da tutela religiosa e das demais 

formas de submissão.
30

 Fala-se em secularização quantitativa para descrever a redução do 

número de teístas ou religiosos ou o crescimento de ateus e não religiosos, em escala 

mundial. Outro uso do termo, no sentido qualitativo, aponta para o fenômeno de 

translação, transformação ou transferência de conceitos próprios da esfera do sagrado 

para o domínio profano.
31

 Mas logo o termo se tornou tão indeterminado e controverso 

que serviu tanto à crítica cristã (dessacralização) quanto à crítica anticristã 

(descristianização) da modernidade. Em termos de descristianização
32

, a secularização 

significa a ruptura e a profanação moderna dos princípios cristãos de relevância da ação 

da Providência sobre o destino do homem, sobre a política e sobre a história mundial da 

salvação (escatologia). Em termos de dessacralização
33

, a secularização acarreta a perda 

                                                                   
28

 MARRAMAO, Giacomo. Céu e Terra: Genealogia da Secularização. Trad. G.A. de Andrade. São 
Paulo: Ed. Unesp, 1997, p. 17. 
29

 MARRAMAO, Giacomo. Op. Cit, p. 18. 
30

 BLUMENBERG, Hans. A Legitimacy of Modern Age. Trad. Robert M. Wallace. Massachusetts: MIT 
Press, 1985, p. 6. A expressão “secularização” é aqui entendida como “a perda, nas sociedades 
modernas ocidentalizadas, da posição-chave que a religião institucionalizada ocupava na produção e 
na reprodução do elo social e na atribuição de sentido” ”. Cf. CATROGA, Fernando. Entre Deuses e 
Césares: Secularização, laicidade e religião civil. 2ª ed. Coimbra: Ed. Almedina,2010, p. 62. 
31

 MONOD, Jean-Claude. La querelle de la sécularisation. De Hegel à Blumenberg, Paris: Editions du 
Vrin, 2002. 
32

 Por todos, veja-se o debate entre Voltaire e Rousseau sobre a ação da Providência divina nos 
males do mundo. ROUSSEAU, J.J. Carta de J-J Rousseau ao senhor de Voltaire (Carta sobre a 
Providência). Trad. Ana Maria Silva Camarani. In: MARQUES, José Oscar de Almeida (org). Carta a 
Christophe de Beaumont e outros escritos sobre a religião e a moral. São Paulo: Ed. Estação 
Liberdade, 2005. 
33

 Esse significado de dessacralização pela religião e pela ciência é utilizado por Max Weber sob a 
expressão “desencantamento do mundo” (Entzauberung der Welt), ao descrever o processo de 
racionalização decorrente da superação da cosmovisão mágica como forma de salvação pela 
racionalidade religiosa cristã, acarretando a perda de sentido holístico e a perda do controle, por 
parte das organizações religiosas, das relações políticas e sociais, o que, no terreno cultural, 
corresponderia à diminuição da influência exercida pelos ritos e símbolos religiosos nas instituições 
seculares. Cf. PIERUCCI, Antonio Flavio. O Desencantamento do Mundo: todos os passos de um 
conceito. 3ª edição. São Paulo: Editora 34, 2013, p. 219; WEBER, Max. A ética protestante e o 
“espírito” do capitalismo. Trad. José Marcos Mariani de Azevedo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004, p. 106. 
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de sentido e o processo de racionalização como fatores inerentes à mensagem cristã de 

salvação. 

Destaquem-se dois eixos importantes de críticas e da própria consolidação da 

Teologia Política no século XX: um é a tentativa de liquidação teológica da Teologia 

Política, de que se ocuparão em debater, principalmente, por Carl Schmitt e Erik Peterson, 

de 1922 a 1970, outro eixo é a tentativa de liquidação científica da Teologia Política, de 

que cuidarão, em especial, Karl Löwith e Hans Blumenberg, com interferências de Carl 

Schmitt, no período que vai se afirmar a partir da década de 60.  

O primeiro eixo situa-se na polêmica que se desenrola desde a publicação de 

Teologia Política I (1922), de Schmitt, seguida do artigo “Monoteísmo como problema 

político: uma contribuição à História da Teologia Política no Império Romano” (1935), de 

Erik Peterson, até a resposta tardia de Schmitt em Teologia Política II (1970). Carl Schmitt 

(1888-1985), jurista opositor da República e da Constituição alemãs de Weimar (1919), 

formula, em Teologia Política I, o teorema da secularização, segundo o qual “todos os 

conceitos concisos da teoria moderna do Estado são conceitos teológicos secularizados”
34

. 

O teorema da secularização será posteriormente melhor esclarecido em O Conceito do 

Político (1932), em que recusa a definir o Político a partir do Estado, na medida em que o 

Estado deve ser entendido a partir do Político, não como se o fenômeno estatal fosse uma 

nova substância ou como se pertencesse ao domínio autônomo da política, mas ambos 

dependem do único critério cientificamente defensável que regula o grau de intensidade 

de uma associação ou dissociação política: a distinção entre amigo e inimigo.
35

  

Na obra de Schmitt, a secularização possui dupla estrutura: um sentido histórico, 

que identifica, no curso do desenvolvimento da humanidade, os momentos de 

despolitizações e de neutralizações em que houve a transferência de conceitos da teoria 

do Estado da esfera teológica à esfera política (transformando, por exemplo, o Deus todo-

poderoso no Legislador onipotente); e um sentido hermenêutico, evidenciado pelo uso da 

secularização como ferramenta heurística, para esclarecer a "imagem metafísica" que 

cada época faz de si mesma, partindo da analogia entre conceitos teológicos e políticos 

em razão da afinidade estrutural entre ambos os campos de mesma imagem metafísica do 

mundo (“ponto último de legitimidade”).
36

  

O sentido histórico da secularização promove uma releitura da História universal, 

                                                                   
34

 SCHMITT, Carl. Teologia Política, p. 35. 
35

 Ibidem, p. 76; Idem, O Conceito do Político. Teoria do Partisan. Trad. Geraldo de Carvalho. Belo 
Horizonte: Ed. Del Rey, p. 19. 
36

 CASTELO BRANCO, Pedro Villas Bôas. Secularização inacabada: política e direito em Carl Schmitt. 
Curitiba: Ed. Appris, 2011, p. 212. 
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ao projetar o espírito europeu de um centro de significado dado pelas crenças de época 

para outro centro de crenças de outra época, por meio de justaposições pluralísticas dos 

diversos níveis em que se travaram grandes lutas políticas nos agrupamentos alternantes 

amigo/inimigo (despolitizações). Num primeiro momento, o espírito teria se deslocado do 

centro teológico do século XVI (era da “tradicional teologia cristã”) ao centro metafísico do 

século XVII (“época do pensamento sistematicamente científico”), no segundo, passaria 

em seguida pelo centro humanitário-moral do século XVIII (era da “filosofia deísta e 

moralista”) no qual se afirma o Estado absolutista, e depois até o centro econômico do 

século XIX (era transitória da “estetização de todos os âmbitos intelectuais”), eclosão do 

Estado neutro (não-intervencionista), até desaguar no centro da técnica do século XX (era 

da “tosca religião da tecnicidade”), com o Estado Total.
37

  

A passagem do centro teológico ao metafísico é, para Schmitt, a transição mais 

importante da secularização, já que nela se dá a formulação e aplicação de princípios 

secularizantes com intuito de neutralizar as guerras religiosas (neutralizações) e tornar 

visível a esfera do político; processo que atingiu seu apogeu no século XVII, iniciando a 

aceleração na substituição das imagens de transcendência (religiosas) por imagens de 

imanência (mundanas, seculares, terrenas). 

Ora, na acepção iluminista da modernidade (secularismo), seria necessário eliminar 

do mundo tanto a contingência da vida humana, por meio da manutenção das leis 

naturais, quanto a exceção como verdadeiro sentido político da soberania, por meio das 

regras do Estado de Direito. Todavia, a pretensão do secularismo é impossível. Contra ela, 

Schmitt sustenta que a secularização, resultante da neutralização dos conflitos religiosos 

dos séculos XVI e XVII, promoveria a substituição de imagens de transcendência por 

imagens de imanência, sem que isso implicasse a eliminação do fundamento metafísico.
38

 

Com isso, ele pretende revelar que os sujeitos que ocupam o centro absoluto e 

estruturante da realidade são, em primeiro lugar, o indivíduo burguês apolítico, em 

segundo, a Filosofia da História voltada ao progresso infinito e, por fim, a noção 

universalista de humanidade. Portanto, toda tradição jurídica ocidental sempre dependeu 

“da crença na existência de um corpo de leis para além do Direito da autoridade política 

suprema, conhecido como Direito divino, depois Direito Natural e, recentemente, direitos 

humanos”.
39

  

                                                                   
37

 SCHMITT, Carl. O Conceito do Político, op. Cit., p. 90-91; SCHMITT, Carl. O Guardião da 
Constituição. Belo Horizonte, Del Rey, 2007, p. 115-117. 
38

 CASTELO BRANCO, Pedro Villas Bôas. Op. cit, p. 213. 
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 BERMAN, Harold J. Law and Revolution: the formation of the Western Legal Tradition. Vol I. 
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Daí se conclui que a racionalidade normativa do Estado Moderno nega a essência 

do político, por não prever casos-limites nem situações críticas que contemplem a 

contingência extrema ou o estado de exceção, substituindo o soberano pessoal pela lei 

impessoal, o subjetivo pelo objetivo, a exceção pela normalidade e, enfim, a realidade 

complexa do mundo pela uniformidade e regularidade de uma ordem imanente ao 

mundo
40

. A crítica de Schmitt à democracia liberal é a de que ela exige uma polaridade 

entre ética (espiritualidade) e economia (negócios) num sistema pretensamente apolítico, 

mas que, na verdade, se legitima em “poderes invisíveis” de uma moral individualista e de 

categorias econômicas de Direito Privado, que atuam nos bastidores do poder, buscando a 

vitória do acaso sobre a ação política e o triunfo da imprevisibilidade sobre a 

previsibilidade.
41

 

A fim de frear o curso decadentista e acelerado do progresso da era da técnica 

(século XX) na História moderna, Schmitt aposta na necessidade do aparecimento de uma 

força soberana, representada pela figura do Kat-echon
42

, capaz de desacelerar as forças 

escatológicas da História e de suspender a legalidade que lhe é imanente. Portanto, para 

Schmitt, a possibilidade de restaurar o sentido da visibilidade do domínio secular a partir 

do decisionismo soberano sobre o estado de exceção denota que a secularização é ainda 

um processo inacabado. Afinal, a intervenção soberana é a realização máxima da fórmula 

da soberania teológico-política.
43

  

Contrariamente à tese das origens cristãs da teologia política, Erik Peterson (1890-

1960), teólogo protestante alemão convertido ao catolicismo, publicara em 1931 artigo 

sobre a Monarquia divina na Theologische Quartalsscrhirft em que defende que Eusebio 

de Cesareia teria começado a politizar o pensamento da monarquia de Deus após 

Tertuliano ter tentado juridificá-lo
44

, tema que será retomado no escrito de 1935 

Monoteísmo como problema político, em que se anuncia no prólogo do texto sobre o 

problema político do monoteísmo, que “o Iluminismo europeu não preservou nada da fé 

cristã em Deus exceto o monoteísmo com resultado tão ambíguo em sua substância 

teológica quanto em suas consequências políticas.”
45

 Por isso, a necessidade de o texto 
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 CASTELO BRANCO, Pedro Villas Bôas. Op. cit, p. 216-219. 
41

 Ibidem, p. 219. 
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esclarecer “a problematicidade interna de uma teologia política que se orienta pelo 

monoteísmo”.
46

  

Com isso, o autor afirma que a redução da fé cristã a simples monoteísmo é 

produto do Iluminismo, contrária ao dogma do Concílio de Niceia do Deus unitrino (dogma 

de um só Deus em três pessoas – Pai, Filho e Espírito Santo). Peterson procura demonstrar 

que a ideia do monoteísmo como problema político se originou da transformação 

helenística da fé judaica em Deus em uma fórmula judaica de propaganda político-

teológica, posteriormente assimilada pelos primórdios da Igreja Católica em sua expansão 

para o Império Romano. No entanto, o paradigma teológico político da monarquia divina 

conflita diretamente com o desenvolvimento da teologia trinitária: 

 

A doutrina da monarquia divina tinha de fracassar diante do dogma 
trinitário, e a interpretação da pax augusta diante da escatologia cristã. 
Dessa maneira, não só é abolido teologicamente o monoteísmo como 
problema político e a fé cristã é liberada de sua vinculação com o Império 
romano, mas também se efetiva a ruptura com toda ‘teologia política’ 
que deturpa a proclamação cristã para justificar a situação política. Só no 

terreno do judaísmo e do paganismo pode existir algo como uma 

‘teologia política’.
47

 (grifou-se)   

 

A nota de rodapé dessa citação faz referência expressa ao texto de Schmitt de 

1922, imputando-lhe o mérito de ter introduzido, pela primeira vez na literatura, o termo 

“teologia política”,
 48

 mesmo de forma assistemática. O propósito do texto de Peterson 

sobre a dimensão política do monoteísmo, mais ambicioso do que o prólogo prenunciara, 

foi o de demonstrar a impossibilidade teórica da ‘teologia política’.
49

 

Do trecho grifado, infere-se que a intenção de Peterson, ao contrariar Schmitt, não 

seria a de liquidar toda e qualquer teologia política, mas apenas de apontar a sua 

incompatibilidade com a mensagem cristã, embora compatível com a do judaísmo ou do 

politeísmo.  

No curso do artigo, Peterson emprega uma fórmula curiosa da monarquia divina 

segundo a qual “o rei reina, mas não governa”, para explicar que nela Deus é o 

pressuposto pelo qual a potência age no cosmos, mas que, precisamente por estar oculta, 

                                                                   
Press, 2011, p. 68 
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 Ibidem, loc cit. 
47

 Ibidem, p.104. 
48
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a verdadeira divindade não é potência. E é decisivo definir se a divindade suprema é, ou 

não, participante das forças do mundo: “a partir do princípio segundo o qual Deus reina, 

mas não governa, deriva a consequência gnóstica de que o reino de Deus é bom, mas o 

governo do demiurgo (...) é mau ou, em outras palavras, o governo sempre erra.”.
50

  

Essa ênfase na dualidade dos seres divinos só pode ser entendida no contexto das 

doutrinas gnósticas. Gnosticismo (do grego, γνῶσις, quer dizer “conhecimento”), apesar 

da sua polissemia e imprecisão, é o conjunto de seitas ou correntes filosófico-

religiosas sincréticas, mas não uniformes, com fundo no paganismo helênico e influência 

oriental sobre o conhecimento salvador que se revela só aos iniciados (elite espiritual) 

sobre a origem e os meios de alcançar o autoconhecimento.
51

  

Nesse sentido dualístico, no texto de Peterson, considera-se gnóstica não só a 

oposição deus bom/deus mau, mas também, e principalmente, a ideia de um deus ocioso 

e sem vinculação com o mundo contra a imagem de um deus criador do mundo 

(demiurgo) que nele intervém para governar o cosmo. Ora, se o dogma trinitário condena 

a fórmula gnóstica, não pode haver monarquia divina no cristianismo ortodoxo. Portanto, 

a oposição entre Reino de Deus e Governo do Demiurgo surge como elemento central da 

herança gnóstica da política moderna que o cristianismo quer anular.
52

 Concluindo: no 

intuito de liquidar teologicamente a Teologia Política, Peterson acaba por identificar 

(talvez, inconscientemente, dirá Schmitt) a analogia teológico-política entre o paradigma 

político liberal que separa Reino e Governo e o paradigma que distingue força de Deus 

(Gewalt/auctoritas) e poder do demiurgo (Macht/potestas).
53

 

 O segundo eixo de debates ocorreu na segunda metade da década de 1960, e 

influenciado pela discussão anterior atingiu seu ponto alto nos diálogos entre Karl Löwith 

(1897-1973) e Hans Blumenberg (1926-1996).
54

 A estrutura do tempo histórico 

pressuposta pela Teologia Política foi descrita por Löwith em Weltgeschichte und 
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53
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Heilsgeschehen (1949)
55

, traduzida por Sentidos da História, como constituída por duas 

formas fundamentais de temporalidade histórica: uma típica da Antiguidade clássica e do 

mundo pagão, que viam um movimento circular e eterno na história e na natureza, e 

outra decorrente da História da salvação cristã, que substituiu a circularidade mítica pela 

temporalidade linear que aponta para o fim dos tempos (isto é, a escatologia cristã do 

Juízo Final). Dessa forma, as Filosofias da História do século XVIII e XIX seriam a 

secularização da crença judaica e cristã no advento do fim dos tempos, 

consequentemente o progresso seria a secularização da Providência divina.
56

  

          Reagindo a essas teses, Hans Blumenberg, em Die Legitimität der Neuzeit 

(1966)
57

, traduzido por A Legitimidade dos Tempos Modernos, aponta três falhas teóricas 

e metodológicas naquilo que Löwith enxergou como esforço ilegítimo de transformar o 

homem em Deus e a sociedade em Reino de Deus. A primeira falha é a de ter reduzido as 

várias influências da modernidade, ao dizer que a moderna consciência histórica deriva 

apenas da ideia de escatologia cristã; Löwith comete a segunda falha ao explicar como a 

imagem transcendental da História cristã se tornou imanente nos estágios da passagem 

do medievo à modernidade (especialmente o gnosticismo); e a terceira é a de que Löwith 

teria superestimado as construções históricas dos séculos XVIII e XIX em detrimento de 

outros períodos também relevantes.
58

  

Para que ocorra o fim dos tempos, é necessária a intervenção drástica da divindade 

na História humana, dilacerando-a rumo a outro plano metafísico. Com relação à filosofia 

iluminista do progresso linear, ele apenas extrapola uma certa estrutura histórica e a 

projeta para o futuro. Sendo assim, a concepção cristã do Juízo Final não poderia acarretar 

na de progresso. Além disso, a origem de ambas é distinta, pois a doutrina escatológica 

era a resposta cristã à questão do sentido da história da salvação das almas, enquanto a 

ideia de progresso apenas explicitaria o contexto em que surgiram novas teorias 

científicas e as mudanças dos estilos artístico e literário.
59
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O teorema da secularização, portanto, concebe as épocas históricas a partir de uma 

única substância, a teológica, acorrentando o presente a estruturas e imagens metafísicas 

do passado e, com isso, deixa de lado as verdadeiras especificidades de cada época ao 

reelaborar autenticamente problemas não resolvidos.
60

 

A contraproposta de Blumenberg em favor da legitimação dos tempos modernos 

quer demonstrar que a modernidade é o ressurgimento triunfante do gnosticismo, para 

oferecer novas respostas a antigas questões, após o fracasso de difusão e permanência 

das heresias gnósticas na Idade Média.
61

 Ele declara que, desde a Revolução Francesa, o 

lugar dos deuses não foi nem abandonado nem secularizado, mas reocupado 

(Umbesetzung) pela nova ideia do progresso, que não é a secularização da ideia de 

escatologia cristã (tese Schmitt-Löwith), mas um modo autenticamente moderno de 

compreender as mudanças de época mais como a continuidade de problemas e questões 

investigáveis do que como o resultado final de soluções e respostas a esses 

questionamentos.
62

  

No Posfácio à Teologia Política II, Carl Schmitt elogia a tese de Blumenberg por 

colocar “a incompletude de forma absoluta e realizar uma negação científica de toda 

Teologia Política; científica no sentido de um conceito científico que não permite demais 

consequências ou alterações a partir da doutrina da salvação, de uma religião que se 

apresenta [como] absoluta”
63

. Surpreendentemente, ele admite a liquidação moderna e 

científica da Teologia Política, considerando que todos os conceitos desteologizados e 

despolitizados advêm de uma origem científica impura e se extinguem sob a 

contraimagem da Nova Teologia ou Nova Ciência. 

Essa Nova Ciência é um “progresso-processo incessante de uma ampliação e 

renovação do conhecimento humano que não excede o terrenal, realizadas pela 

incessante curiosidade humana”
64

. As teses finais de Schmitt não parecem muito claras.
65

 

O Novo homem, que se auto-produz pelo progresso-processo de criação de uma 

secularidade sempre nova, é agressivo em sua recusa a toda secularização ou 
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redistribuição de antigas concepções do inimigo, em favor da novidade científico-técnico-

industrial. E conclui com um poema dele próprio em latim, que diz: “o homem é para 

outro homem algo a ser mudado/ninguém é contra o homem, exceto ele mesmo”
66

.  

 

3. Releituras teológico-políticas da modernidade constitucional 

Para melhor compreender os enigmas da modernidade constitucional, retome-se o 

primeiro eixo da Teologia Política do século XX. Se há algum traço em comum nas 

argumentações de Carl Schmitt e de Erik Peterson é o fato de que ambos são adversários 

ferrenhos do uso da fórmula teológico-política que segrega Reino e governo. Para 

Peterson, a fórmula define o modelo teológico judaico-helenístico que está na base da 

teologia política que ele quer refutar. Para Schmitt, a fórmula é o grande lema da 

democracia de massas – que ele detesta –, a qual estaria baseada em reconhecimentos de 

falsas identidades (como, por exemplo, da identidade do Estado com povo ou com a lei, a 

de governante e governado e a do povo com sua representação no Parlamento) que teria 

convertido as duas finalidades (“discussão” e “publicidade”), que justificam o sistema 

parlamentar, em meras formalidades vazias e inócuas
67

.  

Relembre-se que, na Idade Média, a ortodoxia católica rejeitara, com base em 

Agostinho, a crença literal no milenarismo medieval sobre a iminência do fim do mundo no 

ano mil como “fábulas ridículas”, ao defender que o Reino dos mil anos era, na realidade, o 

reinado de Cristo em sua Igreja naquela época, a qual duraria até o Juízo Final e o advento 

do reino eterno.
68

 O conceito agostiniano de escatologia permaneceu válido até o 

aparecimento das teorias do abade cisterciense Joaquim de Fiore (1132-1202) sobre a 
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aplicação do símbolo da Trindade na história. Em sua especulação, a história da 

humanidade consiste em três períodos equivalentes às três pessoas da Trindade: o 

primeiro foi a Era do Pai (Antigo Testamento), liderada por Abraão, em que se desdobrou a 

vida do leigo; a segunda, a Era do Filho (Novo Testamento), surgiu com a vinda de Jesus 

Cristo e suscitou a vida da contemplação ativa do sacerdote; e a terceira, a Era do Espírito 

Santo, traria a vida espiritual perfeita do monge após o aparecimento do líder Dux e 

Babylone, que instauraria o Terceiro Reino de mil anos até a segunda vinda do messias.
69

 

Em sua escatologia trinitária, Joaquim criou o conjunto de símbolos que regula a 

representação gnóstica da sociedade política moderna. Isso porque o advento da terceira 

era espiritual (Império do Divino Espírito Santo) transformará os homens em membros 

perfeitos do novo reino de Deus, sem a mediação sacramental da graça divina e, 

consequentemente, sem quaisquer leis ou instituições disciplinadoras da fé. Como todos 

serão dotados de “inteligência espiritual” para compreender os divinos mistérios, qualquer 

plebeu poderá ser imperador.
70

     

A ideia de uma realização imanente do homem e de toda humanidade no curso da 

história, sem qualquer mediação religiosa, cresceu lentamente na transição do 

“humanismo ao iluminismo”, por meio da ideia secularizada do progresso da técnica e da 

ciência no lugar da ação da Providência divina. Essa segunda vinda exitosa do gnosticismo 

na modernidade constitucional liberou eficazmente as forças humanas do peso das 

obrigações feudais e religiosas para construir a “civilização do progresso”, premiando com 

a salvação e a riqueza o crente que se aplicasse, com fervor intramundano, às atividades 

laborais desse novo paraíso terrestre.
71

 Porém, uma civilização só pode progredir e 

declinar ao mesmo tempo até o limite em que a ideologia gnóstica pretenda organizar a 

civilização em um império sob seu domínio valorativo.
72

 Por isso, não é de se estranhar 

que o constitucionalismo moderno, de base gnóstica, contenha os germes da sua própria 

dissolução.  

Resta, portanto, esclarecer de que modo a vertente teológico-política fornece uma 

chave para compreensão do problema das legítimas raízes da modernidade constitucional. 

À luz da história semântica da teologia política, extrapola-se a análise de uma forma 
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particular de manifestação das religiões políticas
73

, a fim de abarcar uma pluralidade de 

termos diferentes que constituem parte do ideário de modernização da sociedade e do 

Estado
74

, tais como “soberania”, “contratualismo”, “democracia representativa”, “poder 

social”, “ordem jurídica”. 

Tanto no Direito Canônico quanto no Direito Público, esse ideário foi acelerado ou 

freado pelo aprofundamento do processo secularizador, calcado, principalmente, na já 

referida doutrina agostiniana da dicotomia entre o reino celestial e o reino terreno, o que 

acabou por circunscrever a influência do domínio eclesiástico ao âmbito espiritual.
75

 

Após os Tratados de Paz de Westfália, concluídos em 1648 após as extenuantes 

negociações entre católicos e protestantes em Münster e Osnabrück, houve não só o 

surgimento de um novo tipo de sociedade política unificada territorialmente com relativa 

tolerância religiosa (Estados Modernos), bem como se fixou, de forma inédita, o limite 

secular da propriedade privada, extraído de um conjunto “de tábuas que fixavam 

rigidamente as quotas de propriedade eclesiástica e secular”
76

. Na verdade, esse 

significado moderno do processo de secularização política só se consolidará após os 

movimentos revolucionários impulsionados pelas revoluções francesa e americana.  

Principalmente na Europa, a autoridade política secular empreenderá amplas 

expropriações de propriedades, fundações e bens eclesiásticos, para destiná-los a fins 

exclusivamente temporais que lhe assegurem sua supremacia sobre a esfera sagrada.  Os 

novos contornos políticos da secularização, radicalizados a partir da Revolução Francesa, 

impõem repensar a ciência e a História universal da Idade Moderna de forma a superar os 

antigos dualismos medievais e a oferecer novas soluções a velhos e novos problemas 
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científicos, morais e políticos.
77

  

Sob ótica estritamente iluminista, é difícil imaginar a presença de vestígios de 

qualquer espiritualidade enquanto elemento estruturador de sociedades seculares. No 

entanto, a relevância do tema é a demonstração não somente da presença latente do 

fenômeno teológico-político na constituição da modernidade política (sacralização), como 

também a influência desse fenômeno sobre os problemas de legitimação das instituições 

públicas centrais ao constitucionalismo moderno (secularização).  

Em síntese, pretende-se demonstrar que os vetores da secularização e da 

sacralização consubstanciam o estado latente de crise da modernidade com relação ao 

passado renegado e superado pelo novo tempo presente, que, por sua vez, resta 

esquecido em nome de um futuro imprevisível, indeciso e inseguro. A aplicação desses 

vetores aos principais elementos que compõem a crença na dogmática do 

constitucionalismo moderno, a própria modernidade constitucional se constituiu como o 

advento do Novo Tempo (Neuzeit) sob a complexa, contraditória e delicada trama da 

conjugação de dois princípios: de um lado, a substituição de mitos, alegorias e metáforas 

transcendentais por figuras imanentes (“secularização do sagrado”) e, de outro lado, a 

reocupação simbólica desses espaços por novos mitos políticos genuinamente modernos a 

partir de elementos gnósticos projetados nas instituições políticas e sociais (“sacralização 

do profano”). 

A aceleração do tempo histórico que ora unifica, ora segrega, "sociedade política" e 

"sociedade civil" pode ser entendida, em parte, tanto como um processo civilizatório 

involuntário
78

 quanto, em parte, como um progresso efetivo e intencional decorrente da 

"Era da Revolução Democrática".
79

 Essa nova perspectiva pretende demonstrar a forma 

como as principais instituições e institutos da modernidade constitucional, apesar de 

secularizados pelas revoluções que moldaram o Estado de Direito, refletem a dualidade 

gnóstica dos corpos inerentes ao poder soberano: um físico-imanente e outro místico-

transcendental.  

Nas intrincadas relações simbólicas da teologia política medieval, admitia-se, 

concomitantemente, a existência jurídica de um corpo místico e imortal do "Rei" (com 

maiúscula), e de outro corpo físico do "rei" (com minúscula), passível de adoecer ou, até 
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mesmo, perecer.
80

 Na transição da monarquia à república, o lugar místico-transcendental 

do soberano passou a ser ocupado por outro tipo de “rei” mortal, alguém eleito por 

mandato temporário, apto a responder jurídica e politicamente perante o povo. A fórmula 

gnóstica “o rei reina, mas não governa” prega que, embora o governo secular seja sempre 

falho e corrupto, as instituições modernas da representação política, com todos os 

defeitos, são melhores do que quaisquer outras existentes e, por isso mesmo, podem ser 

reformadas – mas nunca completamente abandonadas. 

Do ponto de vista da secularização do sagrado, a legitimidade do despotismo 

esclarecido, proposta pelo liberalismo político como mitigação ao absolutismo, se deu sob 

forma da delimitação dos limites positivos e negativos de atuação estatal, da 

racionalização burocrática, do primado da lei, da separação de funções orgânicas e da 

atribuição de direitos humanos e fundamentais aos indivíduos. Isso resulta diretamente da 

positivação das aspirações metafísicas do jusnaturalismo nas constituições e nas 

instituições seculares.  

A crise de legitimação da modernidade tem por causa principal a perda de sentido 

das narrativas transcendentais das religiões tradicionais, que deram lugar a formas 

coletivas intramundanas de unio mystica
81

 entre o indivíduo e o poder abstrato. Desse 

modo, a sacralização do profano favoreceu o aparecimento de “novos deuses seculares” 

de matriz gnóstica: Poder Constituinte e Poder Constituído; direitos subjetivos e soberania 

popular; público e privado; governante e governado; lícito e ilícito; constitucional e 

inconstitucional; Estado e sociedade; globalização e nacionalismo; constitucionalismo e 

democracia. 

Tomando por base a “hipótese gnóstica”, a modernidade constitucional foi 

arquitetada quando do surgimento da personalidade jurídica do Estado moderno na figura 

de um Deus Mortal
82

, da sacralização gnóstica da representação política e da elaboração 

de metáforas legitimadoras do moderno Estado-Nação burocrático (especialmente o lema 

republicano “morrer pela pátria” e o liberal do “governo das leis, não dos homens”).  
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81
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A constituição moderna pertence a um sistema de crenças justificador da 

autoridade política, autocompreendido como “constitucionalismo moderno”, expressão 

essa, fonte de inúmeros equívocos. Por isso, será necessário explorar a seguir, em saltos 

históricos, as mudanças de significado dos termos “constituição” e “constitucionalismo”. 

 

4. Semântica histórica dos conceitos de “constituição” e de 

“constitucionalismo” 

Para compreender um certo conceito, deve-se levar em conta os eventos políticos e 

sociais em torno dos quais todos os outros conceitos paralelos ou antônimos àquele são 

reconstruídos à luz do contexto histórico em que uma palavra surgiu e se desenvolveu, 

seja esse contexto uma determinada estrutura social existente ou um enfrentamento 

político do horizonte histórico.
83

 Comecemos pela análise histórico- semântica da palavra 

“constituição” no contexto europeu e norte-americano, para, então, compreender os 

desdobramentos de “constitucionalismo” na modernidade constitucional. 

A palavra “constituição” provém do latim constitutum (pacto, acordo ou 

convenção), cuja origem remota é o verbo constituo, ou seja, cum- (“junto”) 

+ statuō (“estabelecer ou indicar”), que gerou também constitui (resultar de, constar de; 

(fig.) resolver, decidir, deliberar), constitutus (regrado, constituído, estabelecido), 

constituere (fundar, erigir, levantar, construir), constitutio,-onis (postura, condição, 

caráter (em geral), situação, compleição) e constitutionarius (relativo à reprodução ou 

publicação dos decretos imperiais).
84

 

A partir da etimologia, os dicionários vernáculos atribuem à “constituição” 

aproximações analógicas, tais como: (a) ato ou efeito de constituir ou formar algo ou de 

estabelecer uma relação jurídica
85

, v.g. “a constituição de dote, de renda ou de uma 

sociedade empresarial”; (b) conjunto de elementos essenciais de alguma coisa
86

, a 

exemplo das expressões “constituição do universo” e “constituição dos corpos sólidos”; (c) 

conjunto de características somáticas e psicológicas de um indivíduo
87

, tais como 

temperamento e compleição física, a exemplo de “constituição psicológica” ou 
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“constituição frágil”; (d) conjunto de preceitos e regras (regulamento, estatuto ou 

regimento) que regem uma instituição, organização ou formação
88

, v.g. “a constituição de 

uma assembleia, ou de uma comissão” ou “a constituição da propriedade”. 

Nesse primeiro conjunto de significações, caracteriza-se a constituição, de maneira 

absoluta ou totalizante, como o “modo de ser” de algo existente
89

, o que remete tanto ao 

aspecto orgânico (ao descrever como algo é feito, seja um indivíduo, como em 

“constituição do homem”, ou um corpo social ou abstrato, tal como em “constituição do 

governo”) quanto ao aspecto jurídico de natureza religiosa (conjunto de textos 

pontificados ou monásticos, a exemplo de “constituição papal dogmática”) ou de natureza 

laica (ato procedimental de estabelecer um ato jurídico autêntico, como em “constituição 

de renda” ou “constituição de hipoteca”). Sob o aspecto puramente político, o 

organicismo de um corpo social aproxima-se daquilo que, em grego, se chamou a 

“constituição antiga”, ou seja, a πολιτεία (politeia), que seria, do ponto de vista subjetivo, 

o conjunto dos cidadãos de uma pólis, ou, do ponto de vista objetivo, a própria pólis 

enquanto organização política.
90

 

Mas é preciso cautela. Toda definição estanque encerra alguma traição ao sentido 

histórico do termo. Vejamos a seguir qual seria sua semântica histórica.
91

 

Segundo sua acepção originária, a palavra “constituição” (constitutio) era 

empregada pelos juristas para designar tanto os Éditos ou os Capitulares dos imperadores 

romanos (decretos reais) quanto, no Direito Canônico, alguns documentos eclesiásticos de 

suma importância. Esse sentido permaneceu quase inalterado até o surgimento da heresia 

denominada “conciliarismo”, talvez, a mais significativa vertente da teoria política 

medieval sobre o poder político legítimo.
92

 

O teólogo medieval Jean Gerson defendeu que, embora o papa fosse descendente 

da união mística da Igreja com Cristo, seria o Concílio, e não o papa, o detentor infalível do 

poder supremo na Igreja. O Concílio possuiria tamanhos poderes que seria capaz até de 

julgar e de depor um papa cujos atos acarretassem a destruição da Igreja.
93

 Afirmava que 

as características jurídicas da Igreja deveriam ser simétricas às de qualquer outra 
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sociedade perfeita, razão pela qual também nas repúblicas seculares a suprema 

autoridade legislativa deveria estar nas mãos de uma assembleia representativa de todos 

os cidadãos. Isso porque, como ele conclui:  

 

(...) nenhum governante pode ser maior, em poder, do que a 
comunidade que governa. Disso decorrem dois corolários cruciais. O 
primeiro é que o poder supremo sobre uma societas perfecta deve 
permanecer, em qualquer ocasião, com o próprio corpo da comunidade; 
o segundo, que o status de todo governante em relação a essa 
comunidade deve, em consequência, ser o de um minister ou rector, e 
não o de um soberano absoluto.

94
  

 

Sob influência da teologia política medieval, o pensamento do conciliarismo 

insistirá que nenhum governante, nem mesmo o papa, pode ser considerado detentor do 

poder para tratar a república ou os bens de seus membros como se fosse de sua 

propriedade, pois ele não está acima da comunidade, mas é parte dela, de modo que ele 

está comprometido com suas leis e limitado pela obrigação absoluta de agir para o bem 

da república e de acordo com a lei.
95

 

Como resposta ao conciliarismo (em particular, refletido no Jansenismo
96

), o Papa 

Clemente XI editou a bula Unigenitus Dei Filius, de 8 de setembro de 1713, intitulada 

“Constituição dogmática”, condenando as 101 proposições da obra “Resumo da Moral do 

Evangelho”, de Pasquier Quesnel. Em torno da “constituição”, travou-se imensa disputa 

entre os jesuítas e os jansenistas sobre a infalibilidade papal e sobre a viabilidade dos 

poderes conciliares (“constitucionalismo parlamentar”).
97

 

O Cardeal de Paris e sete bispos recusaram-se a aceitar a bula papal, apelando à 

convocação de um Concílio Ecumênico. Assim dividiu-se a França em partido dos 

“Constitucionalistas” (ou “Unigenitários”), cujos membros usavam faixas de seda castanha 

e branca, e partido dos “apelantes” ou “Anticonstitucionistas”, cujos defensores vestiam 

faixas pretas e vermelhas. A situação se agravou até o ponto de quase provocar um 

movimento cismático na Igreja Católica. Com a Bula Pastoralis officii, de 28 de agosto de 

1718, o papa Clemente XI excomungou os “Anticonstitucionalistas”, os quais, em sua 
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maioria, rejeitaram a decisão papal. O acirramento das posições chamou a atenção do 

novo rei de França Luís XV, pois o fanatismo dos jansenistas constituía uma ameaça não só 

à Igreja, mas também a toda nação francesa. Tão-somente pela ação conjunta do rei e da 

Igreja foi possível extinguir, pouco a pouco, o jansenismo na França. 

O significado medieval de “constituição” aí empregado era sinônimo de um 

regramento por ordem dos Príncipes, do papa ou de superiores. Não tardou para que o 

emprego do vocábulo passasse da esfera religiosa à política, culminando na célebre frase 

do Ministro de Finanças de França Turgot ao rei Luís XVI: “(...) a causa do problema, Sire, 

vem do fato de que vossa Nação não possui Constituição.”
98

 

Entretanto, a palavra “constituição”, por si só e sem qualificativo, não fora 

invenção francesa, sendo um neologismo de origem anglo-saxônica. Lorde Bolinbroke 

(1678-1751), um dos principais teóricos do constitucionalismo inglês, definiu constituição 

como algo bastante próximo do sentido antigo de politeia:  

 

(...) por constituição, quero dizer sempre com propriedade e exatidão, o 
conjunto das leis, instituições e costumes, derivados de certos princípios 
fixos da razão, direcionados a certos objetos fixos do bem público, que 
compõem um sistema geral, de acordo com o qual a comunidade 
concorda em ser governada.

99
  

 

Inicialmente, o termo se aplicava às regras escritas em oposição aos costumes e a 

uma coleção de dispositivos reunidos em um único documento, sem que tal compilação 

fosse um “Código” no sentido racionalista do termo. No fim da Idade Média, a 

constituição passou a designar o status disciplinador das coletividades menores, como 

municipalidades, sem a característica da lei soberana (emanada do rei ou do parlamento). 

Houve um salto qualitativo da mudança do sentido do termo no século XVII, desde o 

aparecimento, com John Locke, da expressão “constituições fundamentais”
100

 até ela se 

transformasse em “lei fundamental”.  
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A “constituição do governo” ou “constituição do Estado” foram expressões 

empregadas por diversos autores modernos
101

, inclusive o Barão de Montesquieu (1689-

1755), no extenso subtítulo da obra O Espírito das Leis: ou da relação que as leis devem ter 

com a constituição de cada governo, com os costumes, o clima, a religião, o comércio, 

etc..
102

 Montesquieu igualmente usa o termo “Constitution”, aqui isolado e com 

maiúscula, para designar a já referida Bula Unigenitus, de 1713.
103

 Mas a maior 

contribuição de sua obra, para a história do conceito, foi a de traduzir o ideal de politeia, 

de Políbio e Aristóteles, pela palavra “constituição”. De maneira inovadora, a constituição 

[dos antigos] é descrita como forma de governo ou regime político, qualificando uma 

forma de organização do Estado
104

 em que se atenuam os excessos de poder tirânico
105

. 

Em cada tempo e lugar, o exame da “constituição fundamental do governo” consiste em 

estudá-las tanto sob os três tipos de governo (república, monárquico e despótico) quanto 

do ponto de vista dos três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário).
106

  

 O filósofo, jurista e diplomata Emerich de Vattel (1714-1767), também tratou de 

definir a “constituição do Estado”, na obra O Direito das Gentes (1758), como “o 

regulamento fundamental que determina a maneira pela qual a autoridade pública deve 

ser exercida”
107

. Ele associa o termo, em primeiro lugar, com “leis fundamentais”, ou seja, 

leis políticas que formam o corpo e a essência da sociedade com relação à forma de 

governo e à maneira pela qual a autoridade pública deve ser exercida
108

, e, em segundo 

lugar, com a “Nação”, cujo papel é escolher a melhor constituição possível, que assegure a 

conservação, o bem-estar, a perfeição e a felicidade da sociedade política, de modo  a ser 

“inquestionável que a Nação, em desacordo com a sua própria constituição, tenha o 

direito de mudá-la”.
109

  

Assim, em nenhum desses autores, figura o conceito moderno de constituição 

enquanto único documento escrito contraposto ao sentido antigo de um conjunto de 
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diversas leis fundamentais elaboradas pela Nação. No entanto, Vattel soube conjugar leis 

fundamentais sagradas com o poder da Nação de definir, manter, aperfeiçoar tais leis, 

sem qualquer empecilho (inclusive de ingerências de potências estrangeiras
110

), de 

maneira que essas leis fundamentais subordinam o legislador ordinário ao legislador 

constitucional e, portanto, também servem de fundamento de legitimidade a todos os 

poderes públicos: “numa palavra, é da constituição que esses legisladores recebem o seu 

poder; como então, eles poderiam mudá-la sem destruir o fundamento da sua própria 

autoridade?”
111

 

A finalidade da constituição do Estado e de suas leis seria a consecução da 

tranquilidade pública, a legitimação da autoridade política e a garantia da liberdade dos 

cidadãos. Essa constituição do Estado, no entanto, afirma o autor, “seria um mero 

fantasma e as melhores leis seriam leis inúteis se não forem religiosamente 

observadas.”
112

 

Qual a importância dessas ideias para a invenção moderna da constituição? Talvez 

nenhuma, se a obra de Vattel não tivesse provocado profundo impacto na independência 

e na revolução constitucional norte-americana.
113

 Dessa influência já se conclui que não 

tardaria muito para que certas leis do Parlamento inglês fossem julgadas inconstitucionais 

pelos colonos norte-americanos. Para contestar tais leis, eles recorreram à ideia liberal 

(por influência, sobretudo, de John Locke) de direitos intangíveis provenientes de uma lei 

superior constituída por princípios fundamentais que deveriam estar escritos em uma 

constituição dotada de eficácia jurídica. Ou seja, tais leis fundamentais passariam a ser 

obrigatórias a todos, inclusive e especialmente ao governo constituído.  

O inglês, partícipe das revoluções americana e francesa, Thomas Paine (1737-1809) 

definirá a constituição não como deliberação legislativa do governo, mas dotada de uma 

existência real, visível e antecedente ao governo por ser ela mesma produção do povo que 

constitui seu governo:  

É o corpo de elementos ao qual se pode referir e citar artigo por artigo e 
que contém os princípios com base nos quais o governo será 
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estabelecido, a maneira pela qual será organizado, os poderes de que 
estará investido, a forma das eleições, a duração dos parlamentos, ou 
seja (...) tudo que se relaciona à organização completa do governo civil e 
os princípios segundo os quais ele atuará, e pelos quais ele será 
obrigado.

114
 

 

O mérito da definição foi compreender que a existência real e visível da 

constituição e sua anterioridade em relação ao governo acarretam o reconhecimento dos 

poderes constituídos pela constituição escrita como sendo os únicos poderes dignos de 

existir.  

Por tais razões, a sequência de fatos que culmina, primeiro, na proclamação da 

independência norte-americana (1776) e, segundo, na promulgação da Constituição de 

1787, confere o teor jurídico à “constituição”. Essa sequência resulta num duplo 

acontecimento: em primeiro lugar, houve a emergência de uma constituição escrita, 

formalmente distinta das demais leis ordinárias, dotada de valor juridicamente vinculante. 

Em segundo lugar, como resultado progressivo da dinâmica da separação de poderes nos 

moldes dos Federalistas, substituiu-se o direito liberal de resistência contra o poder 

arbitrário pela judicialização dos conflitos políticos e sua pacificação pelo Direito.  

A conjunção desses eventos caracterizou-se como fenômeno de “juridicização” do 

político, elevando as leis fundamentais a patamar superior ao das demais, por estarem 

escritas em um documento claro, sintético, obrigatório e único a toda Nação, o que 

possibilitou ao juiz Marshall, na decisão da Suprema Corte norte-americana em Marbury v. 

Madison (1803), a utilizar a constituição escrita como remédio jurídico e supremo contra 

desvios decorrentes do abuso de poder. 

Apesar de todos esses avanços semânticos, o mérito de ter inventado a 

“constituição moderna” pertence a Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), dito Abade 

Sieyès. O clérigo revolucionário, em seus escritos dos anos 1788-1789, realizou a tradução 

jurídica dos princípios descobertos pela metafisica política dos filósofos anteriores. No 

panfleto O que é o Terceiro Estado? (1789)
115

, Sieyès foi muito além de Vattel e dos 

Federalistas ao articular dois princípios aparentemente contraditórios: o da soberania da 

Nação (poder constituinte) com o caráter fundamental da constituição. 

Necessária à existência e funcionamento do Estado como um poder político, a 

constituição do governo deve dar primazia aos indivíduos.
116

 Se a nação precisa de uma 

constituição, só a própria nação tem direito de fazê-la, porque “ela existe antes de tudo, 
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ela é a origem de tudo (...) é a própria lei. Antes dela e acima dela só existe o direito 

natural”
117

.  A nação tem interesse em que “o poder público delegado não possa nunca 

chegar a ser nocivo a seus comitentes. É dessa forma, e não de qualquer outra, que as leis 

constitucionais são fundamentais”.
118

 

A dimensão liberal da constituição como verdadeira garantia da liberdade 

individual decorre de inúmeras precauções políticas introduzidas nas constituições em 

pequeno ou grande número (dependendo da complexidade com que elas são feitas) para 

limitar o governo “e que são regras muito essenciais ao governo, sem as quais o exercício 

do poder torna-se ilegal.”
119

  

Sieyès explica que as leis constitucionais são sinônimas de “leis fundamentais”, não 

“no sentido de que possam tornar-se independentes da vontade nacional, mas porque os 

corpos que existem e agem por elas não podem tocá-las. Em cada parte, a Constituição 

não é obra do poder constituído, mas do poder constituinte. Nenhuma espécie de poder 

delegado pode mudar nada nas condições de sua delegação.”
120

  

Dessa forma, a expressão “lei fundamental” liga-se à “lei constitucional”, para 

especificar a supremacia da constituição e da subordinação dos governantes à 

constituição como lei obrigatória: “a constituição abraça ao mesmo tempo a formação e 

organização interior de diferentes poderes públicos, a correspondência necessária e a sua 

independência recíproca”
121

.  

As grandes Revoluções francesa e americana provocaram a fusão entre os sentidos 

político e jurídico da constituição. O sentido verdadeiramente moderno da palavra 

constituição relaciona-se à técnica de coordenação e separação dos poderes públicos, 

resultado de um documento escrito de natureza política e jurídica. Por um lado, a 

constituição no pensamento moderno é uma noção jurídica de um único documento 

escrito que opera a validação de atos e leis como constitucionais ou inconstitucionais. Por 

outro lado, ela é também uma noção funcionalmente política, na medida em que define a 

constituição de acordo com a finalidade de organizar o poder político, de estabelecer 

competências e atribuições dos órgãos públicos constitucionais e de limitá-los de acordo 

com uma determinada ideologia constitucional. Não há como negar que a juridicização da 

política é, ao mesmo tempo, a politização do direito. E vice-versa.  
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 Ibidem, op. cit, p. 160 
118

 Ibidem, op. cit, p. 161. 
119

 Ibidem, op cit, p. 160. 
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 Ibidem, op. cit, p. 161. 
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 Ibidem, loc cit.  
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Antes da fusão entre os sentidos jurídicos e políticos de constituição, ela possuía 

um significado basicamente descritivo e orgânico, sendo "a própria estrutura de uma 

comunidade política organizada, a ordem necessária que deriva da designação de um 

poder soberano e dos órgãos que o exercem."
122

 Era parte do que se convencionou 

chamar de “constitucionalismo antigo”
123

, algo formado pelo “conjunto de princípios 

escritos ou consuetudinários alicerçadores da existência de direitos estamentais perante o 

monarca e simultaneamente limitadores do seu poder. Estes princípios ter-se-iam 

sedimentado num tempo longo - desde os fins da Idade Média até ao século XVIII."
124

 

Nessa mesma visão simplificadora, a constituição moderna estava imersa no 

constitucionalismo “moderno”, o qual se opunha ao “antigo”, afirmando-se, a partir de 

meados do século XVIII, como “o movimento político, social e cultural que, sobretudo, 

questiona nos planos político, filosófico e jurídico os esquemas tradicionais de domínio 

político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma nova forma de ordenação e 

fundamentação do poder político”
125

.  

Em síntese, propõe-se aqui que a constituição representa não apenas o 

acoplamento entre ordens jurídico-políticas (sistemas sociais, culturais, políticos e 

econômicos travestidos em roupagem jurídica e produtores de normatividade), mas 

também o nó de uma rede de ordens simbólicas resultantes dos processos dinâmicos 

entre culturas constitucionais, as quais são compreendidas como “crenças coletivas, 

interpretações e práticas solidificadas, temporalmente ampliadas, que normativamente 

distinguem o significado de um determinado ordenamento político”.
126

  

Nesse contexto, ressoa a frase teológico-política de um Ministro do Supremo 

Tribunal Federal brasileiro: “Aqui, a Constituição é a minha bíblia, o Brasil, minha única 

religião.”
127

 Esse seria um sinal (ou sintoma) da pós-modernidade? Ora, A “pós-” 

modernidade não quer dizer nada. É um vazio de linguagem. Puro devaneio. Depois da 
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 BOBBIO, Norberto, MATTEUCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 9. ed. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1997, p. 247. 
123

 MCILWAN, Charles H. Constitutionalism: Ancient and Modern. New Jersey: Lawbook Exchange, 
2005. 
124

 CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Ed. Almedina, 
2000, p. 52. 
125

 Ibidem, loc. cit. 
126

 Para maior aprofundamento, inclusive sobre as raízes norte-americanas da constituição como 
religião civil, ver VÖRLANDER, Hans. Sobre o significado de ‘Cultura Constitucional’. In: CARRILHO, L.; 
FROES, F.O.; SANTOS, J.V.S. (org). Filosofia Constitucional e Teoria do Direito. Rio de Janeiro: Ed 
APERJ, 2015, p. 23-53. 
127

 Voto da Ministra Carmen Lúcia na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3510 (contra a Lei de 
Biossegurança que autoriza pesquisas científicas com células-tronco embrionáriasdisponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510CL.pdf (acesso em 15.01.2015) ). 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510CL.pdf. Acesso 
em: 15.01.2015. 
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modernidade, não há nada além do agora-presente da própria modernidade. Somos 

prisioneiros do Novo Tempo perpetuamente atual.  

Então, não é o constitucionalismo – pensado retrospectivamente a partir das lentes 

modernas – que se desdobra em “antigo”, “moderno” e “pós-” moderno. É a modernidade 

que se qualifica como econômica, cultural, política, literária e constitucional (por que 

não?). Cada estrato histórico-conceitual da extensa camada de significações superpostas e 

contínuas deságua e se consuma naquilo que pode ser designado simplesmente por 

modernidade constitucional. 

Por isso, essa falsa tricotomia “antigo” versus “moderno” versus “pós-moderno” se 

destroça quando se repartem em cinco as semânticas históricas do constitucionalismo
128

: 

um sentido sociológico, outro filosófico, mais outro histórico-formal, além do político-

ideológico e, por fim, o sentido teórico-normativo.  

O primeiro significado do constitucionalismo, o sociológico, seria o registro do 

movimento social, de origens históricas remotas, que pugna pela limitação e pela 

legitimação do poder político.
129

 Karl Loewenstein situa o nascimento do 

constitucionalismo entre o povo hebreu. Por mais tímida que fosse a contribuição desse 

movimento social, o Estado teocrático-político descrito na Torá (Antigo Testamento) criara 

alguns limites ao poder político por meio da imposição da “Lei do Senhor”, legando aos 

profetas o papel de fiscalizar e punir os atos dos governantes que ultrapassassem os 

limites desse Direito divino-transcendental, conhecido e difundido pelas tradições 

religiosas. O sentido sociológico de constituição, aplicável a várias sociedades em 

diferentes períodos históricos, refere-se a “uma estrutura política peculiar, tipificada 

original e permanentemente pela sua função em produzir, restringir e refinar o poder 

utilizado pelos estados.”
130

 

                                                                   
128

 Formulação inspirada na divisão quadripartite proposta por TAVARES, André Ramos. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Ed. Saraiva, 2003, p. 1: “(...) pode-se identificar pelo menos quatro 
sentidos para o constitucionalismo. Numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento 
político-social com origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, limitar o poder 
arbitrário. Em segunda acepção, é identificado com a imposição de que haja certas cartas 
constitucionais escritas. Tem-se utilizado numa terceira concepção possível, para indicar os 
propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas sociedades. 
Numa vertente mais restrita [a quarta], o constitucionalismo é reduzido à evolução histórico-
constitucional de um determinado Estado.”   
129

 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona: Editorial Ariel, 1986. p. 150: "(...) a 
história do constitucionalismo não é senão a busca pelo homem político das limitações ao poder 
absoluto exercido pelos detentores do poder, assim como o esforço de estabelecer uma justificação 
espiritual, moral e ética da autoridade em lugar do sentimento cego à autoridade existente." 
130

 THORNHILL, Chris. A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-
Sociological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 11: “a distictively political 
structure, originally and enduringly typified by its function in producing, restricting and refining 
power utilized by states.” 
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O segundo, dito significado filosófico, coincide com as especulações greco-romanas 

no século V a IV a.C., em busca da construção do ideal da “constituição antiga”.
131

 Com a 

crítica da realidade política de cada momento, do estudo das constituições dos 

antepassados e da prescrição de instituições ideais, deu-se início, com a tradição greco-

romana, ao processo de racionalização da elaboração de mecanismos institucionais de 

contenção do poder. Nas obras de Platão e de Aristóteles, surge a ideia de constituição 

mista, definida como divisão de funções políticas que possibilite a participação equilibrada 

das diversas classes sociais no exercício do poder para que nenhuma delas prepondere 

sobre as demais.
132

 

O terceiro, situado na primeira modernidade constitucional (em torno dos séculos 

XVI a XVIII), refere-se ao significado histórico-formal como evolução constitucional no 

plano histórico de formas primitivas de determinado Estado constitucional e de seus 

elementos constitutivos até alcançar o estágio definitivo de um modelo estatal idealizado. 

O marco inicial encontra-se em Nicolau Maquiavel (1469-1527) que, bebendo na fonte 

histórica de Políbio (200-120 a.C.), compreende a dinâmica cíclica das formas 

constitucionais de governo que degeneram até alcançar alguma estabilidade na 

constituição mista
133

. Também é exemplo disso a filosofia idealista de W.G.F. Hegel (1770-

1831), que entendia por constituição política “a organização do Estado e o processo da sua 

vida orgânica em relação consigo mesmo.”
134

 Não é o objetivo aqui aprofundar os 

                                                                   
131

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, op. Cit, p. 53: 
“[constituição antiga ou histórica] é o conjunto de regras (escritas ou consuetudinárias) e de 
estruturas institucionais conformadoras de uma dada ordem jurídico-política num determinado 
sistema político-social”. 
132

 RESENDE, Cicero de Araujo Romao. A Constituição da República. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 
2013. 
133

 MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio. Trad. Patricia Fontoura 
Abramovich. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2007, p. 14; 17: “(...) o principado facilmente se torna 
tirânico; os optimates [aristocracia] com facilidade se tornam governo de poucos; o popular sem 
dificuldades se torna licencioso. (...) E esse é o ciclo segundo o qual todas as repúblicas [no sentido 
genérico de Estados] se governaram e se governam, mas raramente retornam aos mesmos governos, 
porque quase nenhuma república pode ter tanta vida que consiga passar muitas vezes por tais 
mutações e continuar de pé. (...) Assim, sempre que tiveram conhecimento desse defeito, aqueles 
que prudentemente ordenam leis evitaram cada um desses modos por si mesmos e escolheram 
algum que tivesse um pouco de todos, por o julgarem mais firme e estável; porque, quando numa 
mesma cidade há o principado, optimates e governo popular, um toma conta do outro”. 
134

 HEGEL, G.W. F. Princípios da Filosofia do Direito. Trad. Orlando Vitorino. São Paulo: Ed. Martins 
Fontes, 2000, pp. 243-244: “Neste processo distingue o Estado os seus elementos no interior de si 
mesmo e os desenvolve em existência fixa. (...) A Constituição é racional quando o Estado determina 
e em si mesmo distribui a sua atividade (...) de tal modo que cada um dos poderes seja em si mesmo 
a totalidade.”. Norberto Bobbio explica que tal concepção é não formal, não normativa e não 
valorativa. Ela é não formal, porque a Constituição é uma estrutura objetiva de um organismo 
político, não necessariamente um documento escrito em gabinetes e imposto à força para regular o 
poder; é não normativa, porque ela não é uma lei ou um conjunto de normas jurídicas, mas sim uma 
parte orgânica, estrutural e institucional por meio da qual um povo continuamente se torna um 
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detalhes e problemas dessa concepção conectada com o surgimento do nacionalismo 

autoritário.
135

  

O quarto, o significado político-ideológico, designa o pacto político revelador da 

estrutura econômica, a partir da qual os povos se organizaram desde o século XVII, 

criando instituições sociais para limitar e controlar o poder político (ideologia liberal), ou 

para efetivar os ideais de igualdade e de justiça distributiva (ideologia social). O 

surgimento do constitucionalismo moderno esteve, desde o início, vinculado à 

racionalidade econômico-política que contaminaria a gestação das primeiras constituições 

escritas – tanto as liberais (a exemplo da Constituição americana, em 1787, e a francesa, 

de 1791), quanto as constituições sociais (dentre as quais se destacam a Constituição 

mexicana, de 1917, a Constituição soviética, de 1917, e a Constituição alemã de Weimar, 

de 1919). Em sua face liberal, o constitucionalismo tornou-se reflexo do movimento 

ideológico e político de superação da fragmentação jurídica e econômica feudal, da ordem 

política estamental e das limitações às liberdades individuais e à propriedade privada, 

impostas pelo mercantilismo, monetarismo e pelo absolutismo monárquico, por meio da 

positivação de normas racionais, claras e obrigatórias, contidas numa ordem jurídica 

superior a governantes e governados. Em sua face social, ele tentou corrigir as falhas do 

mercado e as distorções sócio-econômicas causadas pelos indivíduos e pelo próprio 

Estado moderno, em termos de acesso à justiça e à redistribuição de bens e direitos 

sociais, culturais e econômicos, o que levou a remodelagens das funções constitucionais 

em termos de planejamento e de regulação socioeconômicos, para atender aos novos 

deveres estatais de prestações jurídicas, de proteção e de reconhecimento sociais.
136

 

Por fim, o quinto é o significado teórico-normativo, próprio da modernidade 

constitucional do século XIX-XX, é o sistema jurídico de uma ordem constitucional 

normativamente superior às vontades dos poderes políticos e dos agentes privados, que 

condiciona e legitima ações ou omissões, sob forma de “técnica jurídica pela qual é 

assegurado aos cidadãos o exercício dos seus direitos individuais e, ao mesmo tempo, 

coloca o Estado em condições de não os poder violar”
137

. Imersa na crise do liberalismo 

                                                                   
Estado (“totalidade ética”); e, por fim, é não valorativa, pois, devido ao fato de toda formação 
política possuir uma constituição, não é necessário que o Estado garanta direitos fundamentais de 
liberdade nem distribua e separe os poderes públicos para ser considerado um Estado 
constitucional. BOBBIO, Norberto. Estudos sobre Hegel: direito, sociedade civil, Estado. Trad. Luiz 
Sérgio Henriques e Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989, pp. 96-97. 
135

 O principal texto dessa polêmica é POPPER, Karl. A Sociedade Aberta e seus Inimigos. Tomo 2 (a 
preamar da profecia: Hegel, Marx e a colheita). Trad. Milton Amado. Belo Horizonte: Ed Itatiaia; São 
Paulo: EDUSP, 1987, p. 56 e s.. 
136

 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2007.   
137

 MATTEUCCI, Nicola. `constitucionalismo` In: Dicionário de Política. Vol 1. BOBBIO, Norberto et alii 
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clássico (após a Quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929) e na crise moral e econômica 

da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial (1914-1918), nasce a preocupação teorética de 

fornecer a “essência” da constituição e algumas soluções constitucionais aos impasses 

surgidos no bojo dessas crises. Em torno da Constituição de Weimar (1919), cada ideologia 

polarizará os debates do nascimento da moderna Teoria da Constituição, tais como as 

concepções de constituição (distintas entre si e sempre parciais), engendradas por Georg 

Jellinek
138

, Hans Kelsen
139

, Herman Heller
140

, Rudolf Smend
141

, Carl Schmitt
142

, Franz 

Neumann
143

, Otto Kirchemeier, dentre outros.
144

 

Desde o aparecimento de cada um dos cinco significados do constitucionalismo, 

esses múltiplos vieses jamais desapareceram no horizonte da história do conceito, 

especialmente por sua ligação com a manifestação dos sistemas de crenças religiosas 

inerentes à imagem metafísica produzida pelas diversas teologias políticas. No entanto, 

apesar de ser possível identificar na pré-modernidade alguns elementos de limitação do 

poder que serviram de base para a construção do constitucionalismo (no seu sentido 

filosófico, histórico ou sociológico), eles não seriam suficientes para configurar a ideia 

jurídica e política de modernidade constitucional, cuja existência está atrelada ao 

surgimento das constituições modernas no século XVIII. 

Foi somente na modernidade constitucional que o fenômeno de sacralização do 

secular associou-se à secularização do sagrado. A Teologia Política moderna abarca o 

processo inacabado de secularização pelo qual os conceitos da esfera sagrada ou teológica 

encontravam a sua tradução mundana numa esfera política. Em sentido contrário, para 

Ernst Kantorowicz, a teologia política medieval surge a partir de uma transposição de 

                                                                   
(org). Brasília: Ed. UNB,1993, p. 247ss247 e ss. 
138

 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Trad. Fernando de los Rios. Buenos Aires: Editorial 
Albatros, 2005.  
139

 Cf. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Batista Machado. São Paulo: Ed. Martins 
Fontes, 1998; Idem, Teoria Geral do Estado e do Direito. Trad. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2001; 
Idem. O Estado como Integração. Trad. Plínio Fernandes Toledo. São Paulo: Ed Martins Fontes, 2003; 
140

 HELLER, Herman. Teoria do Estado. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Editora Mestre Jou, 
1968. 
141

 SMEND, Rudolf. Direito Constitución y Derecho Constitucional. Madrid: Ed. Centro de Estudios 
Constitucionales, 1984. 
142

 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Trad. Francisco Ayala. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
143

 NEUMANN, Franz. Behemoth: the structure and practice of national socialismo, 1933-
1944.Chicago, Ivan R. Dee, 2009; Idem. O Império do Direito. Tradução: Rúrion Soares de Melo. São 
Paulo: Quartier Latin, 2013.  
144

 Uma síntese do debate com textos de cada um desses autores pode ser encontrada em 
JACOBSON, Arthur e SCHLINK, Bernhard (ed). Weimar: a jurisprudence of crisis. Trans. Belinda 
Cooper with Peter C. Caldwell. California: University of California Press, 2002; e em relação aos dois 
últimos, representantes da Escola de Frankfurt, veja-se SCHEUERMAN, W. (ed) The Rule of Law under 
Siege: selected essays of Franz L. Neumann and Otto Kirchheimeier. California: University of 
California Press, 1996.  
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conceitos políticos, mundanos e seculares do paganismo à esfera teológica, com posterior 

regresso desses mesmos conceitos sacralizados à sua esfera mundana ou secular 

originária (sacralização do secular).
145

 Por isso, o declínio das religiões mundiais e a 

derrocada das ideologias tradicionais cedeu espaço à crença no triunfo do 

constitucionalismo moderno como a única teologia civil universalmente legítima. 

Da perspectiva teológico-política, o constitucionalismo moderno é um sistema 

teórico e prático de crenças intersubjetivas, a exemplo de outras espécies desse gênero de 

crenças, tais como religiões tradicionais, seitas místicas, ou ideologias políticas. Como 

qualquer outra crença coletiva, requer-se que várias pessoas compartilhem de “um ato de 

fé de origem inconsciente, que nos force a admitir em bloco uma ideia, uma opinião, uma 

explicação, uma doutrina. A razão é alheia à sua formação. Quando ela tenta justificar a 

crença, esta já se acha formada”
146

. Crença em quê? Em um conjunto de princípios e 

regras secularizados das metafísicas ocidentais pré-modernas que foram inseridos numa 

constituição, escrita ou não. A constituição é o principal componente jurídico desse pacto 

político, que contém disposições reputadas como sendo juridicamente válidas no tempo e 

no espaço, e superiores às demais (ou seja, acredita-se na força normativa constitucional). 

Além disso, o objeto principal dessas constituições seria se ocupar de variadas técnicas 

modernas de governabilidade.
147

 Essas técnicas foram desenvolvidas pela racionalidade da 

economia-política liberal, desde o século XVII, e aprimoradas pelas instituições ocidentais 

em nome dos ideais de igualdade e liberdade, consistindo na organização e limitação do 

poder político, a exemplo da separação de funções estatais em órgãos independentes e 
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 KANTOROWICZ, Ernst. Os Dois Corpos do Rei: um estudo sobre teologia política medieval. Trad. 
Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 148: “a doutrina cristã, ao transferir a 
noção política de polis para o outro mundo e ao expandi-la, ao mesmo tempo, para um regnum 
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 LE BON, Gustave. As opiniões e as crenças. Trad. Antonio Roberto Bertelli. São Paulo: Ed. Ícone, 
2002, pp. 22-23. 
147

Utilizo aqui o termo “governabilidade” no mesmo sentido com que Foucault empregou 
“governamentalidade”, em: FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. Trad. Eduardo 
Brandão. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008, pp. 143-144: “(...) por ‘governamentalidade’, 
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força que, em todo o Ocidente, (...) [conduziu à] preeminência desse tipo de poder que podemos 
chamar de “governo” sobre todos os outros – soberania, disciplina – e que trouxe (...), por um lado, o 
desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado,] o 
desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por ‘governamentalidade’, creio que se 
deveria entender o processo ou o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade 
Média, que nos séculos XV e XVI, se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco 
‘governamentalizado’.” 
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harmônicos entre si; na inclusão/exclusão de direitos fundamentais nas cartas 

constitucionais, garantindo a uns indivíduos (e não a outros!) trunfos jurídicos como meios 

de exigir certas condutas ou omissões dos demais particulares e do Estado; e no controle 

biopolítico
148

 da população sob âmbito territorial de um determinado Estado 

Constitucional, por meio de estratégias discursivas de persuasão (códigos de conduta, 

hinos, lemas patrióticos, vínculos de identidade nacional) e de mecanismos legais 

coercitivos (por exemplo, os institutos de “expulsão”, “extradição”, “nacionalização”, 

“persecução criminal”, “encarceramento penitenciário ou hospitalar”).  

Por tudo isso, a constituição moderna expressa a sintaxe institucional de uma 

semântica desvelada pela leitura teológico-política do constitucionalismo moderno no 

contexto da modernidade constitucional. 

 

5. (In)conclusões  

Pós-modernidade: termo vago, fluido, incongruente, incerto. O prefixo sugere uma era 

sem novidades no limiar da modernidade, que é ora definida por critérios estéticos, ora 

por econômicos, sociais ou políticos. Enfim, tudo se reduz à alquimia nostálgica de fazer, 

na prática e em teoria, o falso novo a partir do verdadeiro velho. Uma das principais 

características da “pós-modernidade” é tanto o ceticismo religioso, atitude pré-moderna 

resultante do conflito entre distintos sistemas de crenças, quanto a descrença na ciência, 

comportamento típico do mundo moderno, cercado por dúvidas metódicas e pela 

falsificação de paradigmas. Paradoxalmente, o pensamento contemporâneo desconfia da 

religião e da ciência, apesar das notícias de que ambas avançam diariamente com a 

mesma voracidade.
149

 Pode-se falar no retorno ao teológico-político?
150

 

Da perspectiva teologico-política, a releitura da modernidade constitucional 

permite recolocar o problema da delicada interação entre política e religião no centro do 

pensamento político, com destaque especial à dimensão teológica da política enquanto 
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 A “biopolítica da população” é o conjunto de métodos, práticas e instituições políticas de captura, 
disciplina e docilização social e biológica dos corpos dos indivíduos implementados por uma 
autoridade, em diferentes contextos históricos, em nome da segurança da população. Cf. FOUCAULT, 
Michel. A governamentalidade. In: Foucault, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 
1979, pp. 277-293; Idem.  Nascimento da Biopolítica. Curso no Collège de France (1978-1979). São 
Paulo: Ed. Martins Fontes, 2008. 
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 LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo. Trad. Ivone Benedetti. Rio de Janeiro: Ed. 
Objetiva, 2013, p. 17. 
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 A hipótese do retorno do teológico-político foi formulada, do ponto de vista de Baruch Espinosa 
contraposto ao de Carl Schmitt, por Marilena Chauí em CHAUÍ, Marilena. O retorno do teológico-
político. In: CARDOSO, Sergio (org). Origens do Republicanismo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004, p. 
114: “(...) se para Schmitt toda política é teológica, para Espinosa, toda teologia é política e, 
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fonte da autoridade política, de legitimidade e de ação social. A crítica e a crise dos 

paradigmas tradicionais do constitucionalismo moderno à luz da Teologia Política do 

século XX opera o desdobramento semântico de “constituição” e “constitucionalismo” no 

desenvolvimento da modernidade constitucional. Nesse panorama, ao reconstruir o 

fecundo diálogo sobre Teologia Política no século XX, que inicialmente toma corpo a partir 

dos debates entre Schmitt e Peterson, descobre-se que as raízes do constitucionalismo 

moderno se assentam na secularização das estruturas metafísicas que antecederam as 

lutas religiosas e políticas da Reforma e Contrarreforma e na sacralização do secular, 

restaurando doutrinas gnósticas como paradigmas tradicionais da doutrina do Estado 

moderno, na Novus Ordo Seclorum [Nova Ordem Secular]. Não é coincidência que, com o 

surgimento das modernas constituições escritas, pretendeu-se fundar, a partir do “nada”, 

novas sociedades seculares compostas por cidadãos supostamente racionais, livres e 

iguais. Mas algo calou em segredo. 

Foi precisamente a reinvenção simbólica da linguagem política e dos ritos jurídicos 

o que separou aquilo que os símbolos querem dizer do que não poderia ser dito. No 

falatório constitucional moderno, nada, absolutamente nada, é desvelado sobre as 

profundas raízes gnósticas das crenças modernas. E todas as classificações, conceitos e 

trajetórias historicistas representam ou falsas identidades ou supostas dualidades, todas 

geradas pelo imperativo do “novo” – da necessidade perpétua da novidade de 

pensamento ou da inovação científica –, meras quimeras vazias e homogêneas da 

mitolinguagem jurídico-política. Como “constituição” e “constitucionalismo” podem ser 

ressignificados? 

Em síntese, a exegese teológico-política da “constituição” revela a natureza de uma 

ordem simbólica expressa por ritos, procedimentos, interpretações e práticas e utilizados 

politicamente para estruturar, controlar e legitimar um ordenamento jurídico-político 

situado espacial e historicamente, ao passo que a do “constitucionalismo moderno” 

enxerga-o como sinônimo de um sistema teórico e prático de crenças intersubjetivas em 

um conjunto de princípios e regras constitucionalmente secularizados sobre variadas 

técnicas de governabilidade, consistentes na organização e limitação do poder, na 

inclusão/exclusão de direitos fundamentais e no controle biopolítico da população sob 

âmbito territorial de certo Estado Constitucional. 

Montesquieu diagnosticou que “assim como todas as coisas humanas têm um fim, 

o Estado do qual falamos perderá sua liberdade e perecerá”
151

. Com a crise do modelo 

teórico de Estado moderno à luz da economia mundial e da transformação globalizada do 
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Direito Internacional, colapsa esse sistema de crenças, pelo abalo sísmico das noções 

clássicas de território, povo, nação, soberania, cidadania, mesmo que algumas delas ainda 

permaneçam de pé. Infelizmente, até agora os movimentos sociais tampouco encontram 

os meios capazes de sair dessa crise. O presente tempo “em transição” marca o abismo 

entre dois extremos, um do passado intacto e outro do futuro incerto: o “não-mais” e o 

“ainda-não”.
152

 De um lado, a novidade do presente deseja esmagar e esquecer o passado 

sem destruí-lo por completo, enquanto, de outro, o futuro luta para existir, correndo o 

risco de morrer sem nunca ter nascido.  

É impossível desafiar os hercúleos monstros institucionais e constitucionais 

impostos pelo século XXI com idênticas respostas crédulas e as mesmíssimas sacrossantas 

estruturas sócio-políticas elaboradas entre os séculos XVII e XX. Nada de novo em dizer, 

desde Marx, que a crítica à cidade celestial é também a crítica à cidade terrestre, da 

mesma forma que “a crítica da religião transforma-se na crítica do direito, e a crítica da 

teologia, na crítica da política”.
153

  

A autópsia operada pela Teologia Política revela que a realidade constitucional 

possui uma estrutura essencial e um fundamento absoluto, os quais são inacessíveis tanto 

à representação linguística quanto à representação política. No lugar da pura razão 

especulativa, a experiência de integração constituinte, fundada na solidariedade entre a 

potência da vontade individual com o poder soberano, constitui a única essência e o 

legítimo fundamento da modernidade constitucional. Somente pela construção de 

autênticas culturas constitucionais comunitárias, será possível abandonar a crença no 

discurso jurídico-político de categorias dogmáticas abstratas, fruto de pura reflexão 

especulativa iluminista, em favor do surgimento de nova “teoria” [thea-horan]. Todo 

poder simbólico deve estar fundado na perpétua dinâmica de uma cidadania-constituinte, 

no sentido mais pleno da palavra: a de se ter consciência de que cada indivíduo é um 

microcosmo que contém um gérmen da totalidade constituinte apto a mudar 

completamente o curso da ação política. Nenhum governante, ou elite política, é digno de 

governar como se o espaço público fosse propriedade sua, na medida em que ninguém 

está acima da comunidade política, mas cada um constitui uma parte integrante 

fundamental, para exigir pleno respeito à liberdade, dignidade e plenitude do cidadão-

indivíduo. 

Não há mais espaço para o combate ao “mau governo” com base em reformas 
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sistêmicas das “boas instituições” secularizadas, porque se subverteu completamente a 

economia doméstica da Santíssima Trindade Jurídica – Executivo, Legislativo e Judiciário – 

assentada nas bases gnósticas da representação política moderna (a velha fórmula: “[o 

mal] reina, mas não [bem] governa”). Tal perspectiva desloca o político do atual centro 

ilusório de teorias artificiais dos juristas para o interior de uma comunidade política 

composta por cidadãos que desejam viver a constituição da sociedade sem o jugo das 

mediações político-teológicas gnósticas ou puramente dogmáticas. É claro que refundar o 

político em outros termos traz em seu bojo o risco da incerteza e da indecisão.  

Des-ilusões são causadas por duros choques de realidade em que se descobre o 

que, talvez, fosse preferível ignorar. A imagem idealizada da perfeição inatingível se 

dissipa quando se olha a si próprio no espelho do possível. No Brasil, vivemos rodeados 

por metáforas tão poderosas que, no cadinho de tão díspares misturas étnicas, sociais e 

ideológicas, elas são capazes de revelar alguns dos traços identitários comuns a todos 

cidadãos. A do futebol parece ser uma delas.  

Embora mais problemáticas, a religião e a política, como vimos, não estão tão 

distantes uma da outra quanto imagina o senso comum. Nem deveriam ficar de fora da 

discussão. A crise permanente do atual sistema de crenças do constitucionalismo 

moderno emerge dos escombros institucionais, a demandar por outra “crença política” 

mais plausível e socialmente útil. Ainda que efêmera como o prazer de um golaço!  
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Resumo 

O presente artigo visa a tratar da identificação do fenômeno do domínio do Poder 
Executivo no cenário institucional moderno. Observar-se-á que a ascensão do Poder 
Executivo e dos presidentes a uma posição de centralidade é comum nas democracias 
modernas. Mas não só. No Brasil ela adquire características especiais em decorrência do 
desenho institucional dado pela Constituição de 1988. Agindo ora como limitador, ora 
como promotor dos poderes presidenciais, o Judiciário também desponta como 
importante ator no cenário político moderno. Nesse contexto, investigar a relação 
desenvolvida entre esses dois Poderes torna-se imperativo para a compreensão do 
funcionamento do Estado. 
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Presidents, institutional domain and the Judicial Branch 
 

Abstract 

This article aims to address the identification of the phenomenon related to  the domain of 
the Executive Branch in the modern institutional scenario. It will be observed that the rise 
of the Executive Branch and presidents to a position of centrality is a common place in 
modern democracies. It is more than that. In Brazil, it acquires special characteristics due 
to the institutional design given by the 1988 Constitution. Acting sometimes as a limiting 
factor and sometimes as a promoter of presidential powers, the Judicial Branch also 
emerges as an important actor in the modern political scenario. In that context, to 
investigate the relationship between these two Branches becomes imperative for 
understanding how the State works. 
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Considerações iniciais 

“O Brasil não é para amadores. Nunca foi. Aqui, o que parece improvável acontece. O que 

é dado como certo não se confirma. O razoável é tido como loucura. O delírio vira fato”
 1

. 

As palavras do jornalista Geneton Moraes Neto ao descrever o sistema político brasileiro 

ilustram bem a criação, evolução e consolidação do modelo presidencial nesse país. 

Com o fim da Ditadura Militar, que marcou o Brasil durante mais de vinte anos, a 

Assembleia Nacional Constituinte ficou incumbida do papel de promover uma transição 

institucional para um novo modelo democrático, plural e aberto pelo qual tanto se lutou. 

Ao mesmo tempo, contudo, estava responsável por estruturar esse sistema de maneira a 

garantir uma estabilidade institucional à ordem que então seria fundada.  

Assim, no desempenho desse papel, o constituinte foi bem sucedido. Como lembra 

Luís Roberto Barroso, “a Constituição de 1988 é uma história de sucesso (...) Mais que 

tudo, a Constituição assegurou ao país duas décadas de estabilidade institucional”
2
. Esse 

sucesso, no entanto, não foi imotivado, e se faz necessário indagar o seu porquê, ou 

mesmo quais os elementos e como o desenho institucional dado pelos constituintes 

contribuiu para que essa estabilidade ocorresse. 

Um dos traços mais marcantes da nova democracia, nesse contexto, foi a nova 

estrutura concebida para o modelo presidencialista. Saindo de um paradigma em que o 

Poder Executivo, representado pelos militares, possuía uma autoridade sem igual, era 

preciso desconstruir a excessiva concentração de poderes. Entretanto, existia igualmente a 

necessidade de um Executivo forte para resolver crises institucionais dentro do novo 

sistema constitucional
3
.  

                                                                   
1
 MORAES NETO, Geneton. Os segredos dos presidentes: Dossiê Brasília. São Paulo: Globo, 2005. p. 

6.  
2
 BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos da Constituição brasileira de 1988: o Estado a que chegamos, 

Revista de Direito do Estado, 10:25, pp. 25-66, p.36.  
3
 Harvey Mansfield ressalta o papel desempenhado pelo Poder Executivo nas democracias 

modernas: “Machiavelli himself might remark that by adopting executive power, liberal 

constitutionalists have admitted that they could not do without him. Their constitutions would not 
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Concebeu-se, assim, um Poder Executivo com um amplo alcance nas demais 

instituições republicanas. Há a concentração do poder normativo e do processo legislativo 

no presidente: ele detém a capacidade de edição de medidas provisórias; possui a 

iniciativa para a proposição de novas leis e de emendas constitucionais, com competência 

exclusiva para as matérias mais relevantes; como também a capacidade para propor ações 

de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, e o poder de veto na 

legislação aprovada. Ademais, o Poder Executivo foi dotado de um orçamento não 

impositivo, de uma forte concentração de receitas e de competências administrativas, bem 

como, e mais importante, agrupou em uma única figura as funções de Chefe de Estado e 

Chefe de Governo. 

Por outro lado, concretizando as pretensões de limitar o poder presidencial, o novo 

desenho institucional republicano concebeu uma estrutura federalista, marcada pela 

separação de poderes, com um sistema eleitoral multipartidário e proporcional de lista 

aberta para o Congresso Nacional. E, nesse contexto de limitações, surge, também, o 

Judiciário, como um poder independente e um importante instrumento de interação com 

os poderes presidenciais. 

Mais do que um simples papel limitador, todavia, o Judiciário brasileiro, em especial 

o Supremo Tribunal Federal, vem assumindo um papel dirigente nos rumos políticos do 

país. A Corte passou a decidir acerca de políticas públicas, seu processo de definição e 

mesmo sobre o próprio desenho institucional brasileiro
4
. O Supremo tornou-se uma 

instituição progressivamente presente no cotidiano do brasileiro e alcançou uma 

proeminência incomparável
5
 com os regimes constitucionais anteriores. 

                                                                   
work without a branch whose function could be accurately described—though you might never hear 

it described that way— as getting around the constitution when necessary”. (MANSFIELD, Harvey. 

Taming the Prince: The Ambivalence of Modern Executive  Power. New York: The Free Press, 1989. 

p. xix).   
4
 São exemplos as decisões tomadas nos seguintes casos: Células-tronco embrionárias - ADI 3.510, 

Rel. Min. Carlos BriOo, 20 abr. 2007; Interrupção da gestação de fetos anencefálicos - ADPF 54, Rel. 
Min. Marco Aurélio, 26ago.-16 set. 2008; PolíQcas de ação afirmaQva de acesso ao ensino superior - 
ADPF 186 e RE 597.285, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Judicialização do direito saúde - SL 47 et.al., 
Rel. Min. Gilmar Mendes, 27 abr.-7 mai. 2009, entre outros.   
5
 Nesse sentido são os escritos de VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência 

política. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002.; FISHER, Louis. Constitutional dialogues - 
Interpretation as a political process. Oxford: Princeton University Press, 1988. VIEIRA, Oscar Vilhena. 
Supremocracia. In: Revista de Direito do Estado, v. 12, n. 55, 2009.; ARGUELHES, Diego Werneck. 
Poder não é querer: judicialização da polí<ca e preferências restri<vas no Supremo Tribunal 

Federal pós-democra<zação, mimeografado, 2010.; MENDONÇA, Eduardo. A constitucionalização da 
política: entre o inevitável e o excessivo. In: Revista da Faculdade de Direito da UERJ, n. 18, edição 
eletrônica, 2010.; COSTA, Emília Viotti. O Supremo Tribunal Federal e a construção da cidadania. 
São Paulo: Editora UNESP 2006.; SILVA, Alexandre Garrido da. Minimalismo, Democracia e Expertise: 
o Supremo Tribunal Federal diante de questões políticas e científicas complexas. In: Revista de 

Direito do Estado, n. 12, 2008.; SILVA, Luís Vírgilio Afonso da. O STF e o controle de 
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Paralelo, portanto, ao Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal passou a 

concentrar maiores poderes em sua esfera jurisdicional e suas decisões passaram a gozar 

de uma autoridade sem igual no desenho institucional brasileiro. A Corte passou a usufruir 

de uma posição central no sistema político. É o palco de qualquer debate político 

minimamente relevante e responsável por sua pacificação. O Supremo, portanto, na 

qualidade de intérprete constitucional, alcançou um status de autoridade política e 

responsável pela definição da palavra final em grande parte dessas questões. Encaminha-

se, assim, a uma suposta condição denominada de supremacia judicial. Entretanto, é 

imperativo que se questione: há uma supremacia das decisões do Supremo? Quais seus 

fundamentos?   

Como se observará, a chamada supremacia das decisões do STF é o resultado de 

um processo de escolhas políticas empreendidas não só pela própria Corte, mas também 

pelos demais entes institucionais. A autoridade constitucional dos Tribunais não é estática, 

mas sim um fenômeno dinâmico. O Judiciário não é o único intérprete da Constituição, de 

modo que o Executivo, o Legislativo e outros atores institucionais também podem 

reclamar para si o poder de interpretar a Constituição, como por vezes é exercido. Nesse 

contexto, diversas instituições disputam  essa competência, e esse certame ocorre no 

campo político. A supremacia judicial e o dever de deferência aos tribunais, assim, 

dependem do ambiente e do interesse dos demais agentes políticos
6
.  

Nesse ambiente de conflito constitucional, o presidente surge como o principal 

agente de interação com a Corte. É a partir dele que emana a deferência para com a 

supremacia do Judiciário, dada sua posição como garantidor da execução das decisões, ao 

mesmo tempo que se posta como maior desafiante do poder da Corte, reagindo e 

interagindo com esta de acordo com determinados paradigmas políticos existentes.  

Os presidentes, desse modo, são líderes políticos e naturais, em virtude da posição 

e dos poderes que concentram. Eles são a personificação de um ramo do poder, não 

respondem à qualquer hierarquia, além de deterem a visibilidade, o palanque político 

disponível para formular ataques e se pronunciarem na comoção da opinião pública. 

Exercendo seu papel de liderança, presidentes são responsáveis por ditar a agenda 

legislativa, por formular as políticas públicas e por determinar o ambiente político. Tudo 

                                                                   
constitucionalidade: deliberação, diálogo e razão pública. In: Revista de Direito Administrativo. V. 
250, n. 127, 2009. pp. 197-227.. 
6
 WHITTINGTON, Keith. Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme 

Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. Princeton: Princeton University Press, 2007. P. 
10-25. 
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isso reflete no reconhecimento de uma supremacia judicial
7
.  

Mas não só. O ambiente e época em que o presidente é eleito também influenciam 

no processo de definição da autoridade dos Tribunais. Um presidente é movido por duas 

preocupações: realizar seu programa de governo (e por logo manter eleitores) e manter 

seus aliados, sua maioria. Nesses dois objetivos, ele tem a necessidade de ceder algumas 

de suas posições para manter seus aliados, ou mesmo para aprovar as medidas que 

considera prioridade; como também tem de abdicar de certos objetivos, em virtude do 

alto custo político-eleitoral. Isso gera para ele várias limitações como: de recursos (de 

tempo e financeiros, por exemplo); pela necessidade de atuações coordenadas de outros 

atores político-constitucionais; pela força dos seus aliados, de sua coalizão; pela força da 

oposição ao seu governo; pela sua ideologia ou de seu partido; ou ainda pelo Judiciário. 

Em virtude, portanto, de suas limitações, o presidente deve buscar alternativas para 

a consecução de seus projetos e vontades. A Corte, nesse contexto, pode ser útil para os 

propósitos e objetivos políticos de um presidente limitado. Reconhecer e garantir um 

cenário de supremacia judicial pode ser útil para o chefe do Executivo
8
. 

O Judiciário desponta, dessa forma, como instrumento para a superação das 

limitações presidenciais. O STF, em virtude de sua autonomia, surge como uma 

oportunidade, uma solução para que líderes políticos avancem em seus programas de 

governo e mantenham alianças ameaçadas. E, nesse diapasão, frente aos próprios limites 

do Executivo e Legislativo, a Corte adquire poderes e importância para realizar as 

finalidades que outros entes desejam, cumprindo, portanto, uma função política. O 

Tribunal, por logo, serve não apenas como limitação aos demais poderes, mas como um 

meio para realização do programa de governo, de modo que os presidentes e líderes 

devem sempre considerar a atuação política do Judiciário em seus cálculos. 

Este apoio institucional, ademais, permite que a noção de supremacia judicial 

cresça e se estabilize. Contudo, nada garante que ataques ou reações à Corte e à sua 

supremacia não possam ocorrer, com outros intérpretes reclamando sua própria 

supremacia. Há, desse modo, um ambiente constitucional aberto e dependente de 

relações políticas.  

Dessa forma, ao invés de se prender a um estudo do STF como entidade suprema e 

                                                                   
7
 WHITTINGTON, Keith. Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme 

Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. Princeton: Princeton University Press, 2007. P. 
15-20. 
8
 WHITTINGTON, Keith. Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme 

Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. Princeton: Princeton University Press, 2007. 
p.15-18. 
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acima dos demais entes da República, da consolidação de sua supremacia ou sobre o 

crescente ativismo judicial, faz-se mister compreender a existência de uma relação de 

diálogo na tomada de decisões sobre matéria constitucional, como também de um 

processo deliberado, proposital e político de construção da autoridade da Corte
9
 . 

Esta, portanto, é a proposta deste artigo. Partir-se-á de um estudo descritivo geral 

sobre a ascensão institucional dos presidentes e do próprio Poder Executivo, para então se 

ater à análise do fenômeno presidencialista no Brasil, com ênfase nos poderes e na 

predominância política que se concentram na figura do presidente. Por fim, discorrer-se-á 

sobre o relacionamento existente entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo 

tentar-se-á compreender como o domínio institucional presidencial convive com a 

supremacia da Corte Constitucional. 

 

1. A ascensão dos presidentes e do Poder Executivo 

O Poder Executivo é um dos ramos do Estado e opera, junto ao Legislativo e ao Judiciário, 

na definição e realização de objetivos governamentais, bem como na interpretação 

constitucional. Embora sejam concebidos como igualitários, o Executivo, possui uma 

posição diferenciada dentro do sistema de separação dos poderes.  

Os presidentes, por toda a história, exercem um papel de liderança
10

. Estão 

incumbidos da definição de políticas públicas, da estrutura governamental, do 

estabelecimento da agenda legislativa, da tomada das principais decisões sobre assuntos 

de política interna e externa, como também assumem a responsabilidade por quase todos 

                                                                   
9
 A construção política da autoridade constitucional da Suprema Corte também é ressaltada por 

Frederick Schauer ao escrever que ambos os partidos políticos americanos observam (veem) na 
Corte um poderoso aliado e, portanto, produzem os fundamentos necessários para a construção de 
um paradigma de supremacia: “(...) to show that judicial supremacy is not a simple left versus right 

or liberal versus conservative or Democrat versus Republican issue. At times some of the 

contemporary critics of judicial review have chosen simply to ignore those holding similar positions 

but from differente political perspectives, but wishing won’t make it so, and it is important to 

recognize that contemporary defenders as well as critics of judicial supremacy exist across the 

political and ideological spectrum”. (SCHAUER, Frederick. Judicial supremacy and the modest 
Constitution. In: Califórnia Law Review, v. 93, p. 1.045/1.067, 2004.)  
10

 Tais casos estão narrados nos estudos de: SKOWRONEK, Stephen. The Politics Presidents Make: 
Leadership from John Adams to Bill Clinton. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University 
Press, 1993; SKOWRONEK, Stephen. Presidential Leadership in Political Time: Reprise and 
Reappraisal. Lawrence: University of Kansas Press, 2008.; HOWELL, William G.. Power without 
Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action. Princeton: Princeton University Press, 2003; 
WHITTINGTON, Keith E. Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme 
Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. Princeton: Princeton University Press, 2007.; 
STUCKEY, Mary E.. The President As Interpreter-In-Chief. Chatham: Chatham House Publishers, 
1991.; e no Brasil LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil - Presidencialismo, coalizão partidária 
e processo decisório. In: Novos Estudos CEBRAP, nov./2006. 
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os problemas sociais e econômicos que aflijam o país. O Poder Executivo, desse modo, 

posta-se como um ponto central do sistema político e constitucional.  

Contudo, para o exercício de todas essas funções, o presidente precisa gozar de 

autoridade e de poder. Nesse contexto, as fontes do poder presidencial há muito são 

discutidas pela doutrina, transitando entre teorias subjetivas, com foco nos caracteres 

pessoais dos presidentes, e outras formalistas, que encontram o poder presidencial nos 

instrumentos jurídicos que este tem à sua disposição. 

O primeiro conjunto de teorias tem como seu expoente Richard Neustadt, o qual 

escreve que para que um presidente seja bem sucedido ele precisa ser dotado de um 

poder de persuasão. O poder político, desta forma, estaria na capacidade de 

convencimento, barganha e negociação que cada presidente, individualmente, possui. Para 

firmar seu lugar na história, ou apenas realizar seus objetivos de governo, o presidente 

precisa interagir com outros atores institucionais ou políticos, manipulando-os ou 

convencendo-os de seus interesses. Segundo Neustadt, para que um presidente seja bem 

sucedido em seu cargo, ele deve gozar de um prestígio pessoal, bem como saber 

empreender trocas políticas, percebidas como instrumentos necessários para a 

governabilidade
11

.   

Por outro lado, para este autor, os instrumentos formais e institucionais seriam, 

apenas, “dolorosos últimos recursos, uma resposta forçada à exaustão de outros remédios, 

sugestivos menos de uma autoridade do que de um fracasso – o fracasso de tentativas de 

obter um fim por meios mais suaves” 12
. Assim, para essa corrente

13
 o poder presidencial 

viria basicamente das características pessoais do presidente, ou seja, das qualidades e 

experiências que ele leva ao cargo e da forma com que ele as utiliza para alcançar seus 

objetivos. 

Não obstante o valor das contribuições feitas pelo estudo das características 

pessoais dos presidentes, essas teorias não são suficientes para explicar o fenômeno 

presidencial e seu crescimento nas últimas décadas. Reputação, persuasão, prestígio e 

poder de barganha possuem uma grande importância no estudo presidencial, e são 

elementos indispensáveis a qualquer presidente, mas não é a eles que se pode atribuir a 

                                                                   
11

 NEUSTADT, Richard E.. Presidential Power and the Modern Presidents: The Politics of Leadership 
from Roosevelt to Reagan. New York: The Free Press: 1991. 
12

 Tradução livre. No original: “painful last resort, a forced response to the exhaustion of other 

remedies, suggestive less of mastery than of failure”. NEUSTADT, Richard E.. Presidential Power and 
the Modern Presidents: The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan. New York: The Free 
Press: 1991. p. 24. 
13

 Nesse sentido também defende STUCKEY, Mary E.. The President As Interpreter-In-Chief. 
Chatham: Chatham House Publishers, 1991.  



194 

 

 
Revista Publicum 

Rio de Janeiro, Número 1, 2015, p. 187-228 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum 

 

recente centralização na figura presidencial. Aliás, que características pessoais em tanto 

diferenciam os presidentes atuais daqueles de outrora para explicar a crescente 

dominação institucional? Se há algo a ponderar, ademais, é possível afirmar que 

presidentes como Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt e, no Brasil, Getúlio Vargas 

e Juscelino Kubitschek gozavam de maior fama e prestígio do que os presidentes atuais, 

mas não possuíam as mesmas taxas de sucesso e dominância do Legislativo ou detinham 

poderes para interferir em tantas matérias como ocorre hodiernamente.  

O elemento diferencial para presidentes modernos, desse modo, está nos 

instrumentos que dispõem para governar. Possuem uma série de poderes formais, de 

instrumentos jurídicos e institucionais para alcançar seus objetivos de forma unilateral. 

Teorias que tratam desses aspectos formais surgem, portanto, para fornecer uma melhor 

resposta ao fenômeno que hoje se observa. 

Nesse contexto dos poderes formais da presidência, os aspectos subjetivos de cada 

presidente possuem sua contribuição para explicar as variações de influência a curto prazo, 

para traçar seus perfis de comportamento e, principalmente, para explicar como os Chefes 

do Executivo fazem uso dos elementos institucionais para alcançar seus objetivos. 

Presidentes, como já afirmado, são representantes de um ramo do poder que 

concentra em um única pessoa todas as prerrogativas institucionais, diferentemente do 

Legislativo e Judiciário, . Isso os coloca em uma posição singular no paradigma da 

separação dos poderes. Desfrutando dessa situação, presidentes possuem o poder de agir 

unilateralmente, de atuar e estabelecer políticas por eles mesmos, independente da 

participação do Congresso ou da Corte. São, assim, exemplos dessas prerrogativas: o veto 

e as executive orders
14

 nos Estados Unidos, como também no Brasil o veto, as medidas 

provisórias, decretos autônomos, a iniciativa de lei, incluindo a iniciativa exclusiva nas 

matérias mais relevantes, entre outros tantos poderes trazidos na Constituição e que 

veremos mais adiante.  

Sucesso e autoridade presidencial, assim, estão relacionados ao uso desses 

recursos, como assinala Stephen Skowronek ao escrever que: 

 

Poder e autoridade possuem uma fonte comum nas prerrogativas 
garantidas aos presidentes na Constituição e nas leis, mas eles avançam 
além dessas formalidades em diferentes sentidos. Poder, como eu uso o 
termo aqui, refere-se aos recursos, formais e informais, que os 
presidentes de um determinado período possuem à sua disposição para 
realizar as coisas. Presidentes exercitam o poder pela administração 

                                                                   
14

 Bom trabalho sobre o tema, veja: HOWELL, William G.. Power without Persuasion: The Politics of 
Direct Presidential Action. Princeton: Princeton University Press, 2003. 
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desses recursos e os implantando estrategicamente para alcançar a 
mudança. Autoridade, por outro lado, remete às expectativas que 
circundam o exercício do poder às perspectivas do que é apropriado para 
aquele presidente fazer em determinado momento

15
.   

 

Os poderes unilaterais são, assim, instrumentos sem igual no plano da separação 

dos poderes e são caracterizados por dois elementos distintivos. Primeiramente, permitem 

que o presidente controle o momento do debate político, já que recai sobre ele a escolha 

da data de edição de determinada medida ou de certa atuação, a qual, só então, será 

analisada pelo Legislativo e Judiciário. O presidente, portanto, analisando o cenário 

institucional edita determinada norma que produzirá seus efeitos de imediato, restando ao 

Congresso e Corte apenas reagirem, retaliando ou aprovando a medida
16

.  

Em segundo lugar, os poderes unilaterais caracterizam-se pela atuação individual do 

presidente. Independente de burocratas, de maiorias legislativas ou da apresentação de 

um caso concreto, o Chefe do Executivo age sozinho, respondendo apenas a seu eleitorado 

por seus insucessos
17

. Poderes unilaterais, dessa forma, permitem que o presidente faça 

uso de seus instrumentos institucionais primeiro e desacompanhado, o que lhe permite 

centralizar e controlar o debate político e constitucional a ser desenvolvido, exercendo um 

domínio sobre o Legislativo e Judiciário. 

No contexto americano
18

, o poder de veto desponta como um dos mais relevantes 

poderes unilaterais do presidente. O exercício do veto, visto como uma limitação essencial 

ao Legislativo e imposta pela separação dos poderes, indica que o Chefe do Executivo 

possui igual autoridade interpretativa da Constituição tal qual dos legisladores ou da Corte. 

Ou seja, é através desse instrumento constitucionalmente previsto que se pode 

reconhecer uma autoridade constitucional independente ao presidente, que o habilita a 

participar de diálogos constitucionais
19

. 

                                                                   
15

 Tradução livre. No original: “Power and authority have a common source in the prerogatives 

granted to presidentes in the Constitution and the laws, but they reach beyond these formalities in 

different directions. Power, as I use the term here, refers to the resources, formal and informal, that 

presidents in a given period have at their disposal to get things done. Presidents exercise power by 

husbanding these resources and deploying them strategically to effect change. Authority, on the 

other hand, reaches to the expectations that surround the exercise of power at a particular moment, 

to perceptions of what is appropriate for a given presidente to do.” (SKOWRONEK, Stephen. The 
Politics Presidents Make: Leadership from John Adams to Bill Clinton. Cambridge: The Belknap Press 
of Harvard University Press, 1993. P. 18.) 
16

 HOWELL, William G.. Power without Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action. 
Princeton: Princeton University Press, 2003. p. 14-15 
17

 HOWELL, William G.. Power without Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action. 
Princeton: Princeton University Press, 2003. p. 14-15 
18

 O cenário brasileiro será analisado no próximo tópico. 
19

 WHITTINGTON, Keith. Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme 
Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. Princeton: Princeton University Press, 2007. 
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É certo, entretanto, que poderes unilaterais para os presidentes há muito existem 

nos países republicanos. Algumas de suas formas datam das primeiras constituições 

brasileiras, ou ainda, no caso americano, estão estabelecidos desde a promulgação da 

Constituição.  

O que justificou, na verdade, a ascensão percebida pelo Poder Executivo nas 

últimas décadas
20

 nas democracias ao redor do mundo foi o gradual processo de expansão 

e concentração desse poder nas mãos dos presidentes. A eles foram confiados novos 

institutos, ou foi ampliado o alcance de outros, para a realização das mais variadas 

finalidades de governo
21

. A Constituição de 1988, como se estudará no próximo tópico, 

criou novos poderes, como reforçou os já existentes, possibilitando que o Executivo 

prosperasse no Brasil. 

Mas não só. Aspectos institucionais também influenciaram nesse processo de 

afirmação presidencial. A flagrante crise de representatividade que marca o Legislativo e as 

dificuldades operacionais do sistema judicial também corroboram para essa ascensão. É o 

que escreve William G. Howell: 

 

Países com legislaturas divididas e sistemas jurídicos ineficientes, não 
importando qual seja sua estrutura formal de governo, são prováveis de 
ter fortes Executivos, que dependem fortemente de sua autoridade 
executiva para decretos autônomos. Os Executivos da Rússia, Itália, Peru 
e Brasil, todos dependem de seus poderes unilaterais exatamente por 
causa da inabilidade de suas legislaturas de exercerem seu poder de 
decisão

22
.  

 

Como o poder unilateral do presidente não é ilimitado, visto que a própria 

separação de poderes lhe impõe barreiras institucionais, o estabelecimento unilateral de 

políticas públicas depende das reações que serão tomadas pelos outros poderes. Quando 

estes, todavia, não o fazem, ou não possuem o poder para fazê-lo, presidentes podem 

                                                                   
20

 Partilha dessa conclusão  Stephen Skowronek ao afirmar que: “Presidents in later periods exercise 

more power with more independence than thei later counterparts.” (SKOWRONEK, Stephen. The 
Politics Presidents Make: Leadership from John Adams to Bill Clinton. Cambridge: The Belknap Press 
of Harvard University Press, 1993. P. 30). 
21

 Nesse sentido: FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e 
governabilidade: desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, 
Carlos Ranulfo de; AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas 
para o século XXI. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 147-198. 
22

 Tradução livre. No original: “Countries with fractured legislatures and ineffectual court systems, no 

matter what their government’s formal structure, are likely to have Strong executives who rely 

heavily upon their ‘executive decree authority’. The executives of Russia, Italy, Peru and Brazil all rely 

upon their unilateral powers precisely because of their legislatures’ inability to act decisively”. 
HOWELL, William G.. Power without Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action. 
Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 98 
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atuar livremente, exercitando poderes expansivos
23

, com a ampliação de seus alcances 

institucionais, os quais com o tempo se consolidam.  

Não obstante as deficiências que possam marcar o Legislativo e o Judiciário, os 

presidentes e o Executivo continuam limitados pelas amarras institucionais oriundas 

desses outros poderes. Nesse sentido, é importante a conclusão de William G. Howell ao 

observar que “quando o Congresso está fraco e o Judiciário é leniente, o poder 

presidencial de atuação unilateral floresce; quando o Congresso está unificado e o 

Judiciário tem uma visão restrita dos poderes presidenciais, presidentes só realizam 

relativamente pouco”
24

.  

Presidentes, desse modo, não podem agir sempre unilateralmente. É preciso que 

levem em consideração todos os aspectos institucionais antes da tomada de decisão. Há, 

portanto, uma necessidade de ponderação estratégica das condições políticas e das 

possíveis reações dos demais agentes institucionais quando do uso de seus poderes 

unilaterais, como meio de reduzir as possibilidades dos outros ramos do governo. 

Presidentes, assim, não decidem de forma impensada, eles antecipam como a Corte e o 

Congresso vão responder e direcionam suas atuações para aqueles casos em que a 

aprovação é garantida. 

No mais, o presidente para contornar as limitações institucionais que lhes são 

impostas e alcançar suas pretensões poderá intervir junto a Legislativo, a exemplo do que 

ocorre no Brasil e que será analisado no próximo capítulo, ou junto ao Judiciário, seja para 

atacá-lo, ou para enaltecer seus poderes para lhe transferir a decisão. Uma Corte aliada e 

revestida de características de supremacia pode se tornar interessante ao Chefe do 

Executivo, como se observará nos próximos tópicos. 

Como visto, presidentes assumiram uma posição de destaque e dominância 

institucional nos últimos anos em democracias modernas, como os Estados Unidos, Rússia 

e Brasil por decorrência de um processo de expansão dos poderes presidenciais. Ao 

mesmo tempo, crises de legitimidade e de funcionamento dos outros ramos proporcionam 

as condições ideais para que o Executivo continue a agir de forma unilateral e sempre com 

pretensões de ampliação das influências presidenciais. Esse quadro, no entanto, cria aos 

                                                                   
23

 No mesmo diapasão escreve Stephen Skowronek ao afirmar que:  “As the power of all presidents 

to get things done has expanded, the authority of those best situated to reproduce political order has 

constricted”. (SKOWRONEK, Stephen. The Politics Presidents Make: Leadership from John Adams to 
Bill Clinton. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1993. P. 31-32). 
24

 Tradução livre. No original: “When Congress is weak and the judiciary lenient,, presidents’powers of 

unilateral action flourish; when Congress is unified and Strong and the judiciary takes a restrictec 

view of presidential power, presidents can accomplish relatively little.” HOWELL, William G.. Power 
without Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action. Princeton: Princeton University Press, 
2003. P. 176. 
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presidentes uma maior responsabilidade sobre os destinos do país. Antes responsáveis 

apenas por tarefas administrativas, pelas competências federais e pela representação do 

Estado, os presidentes agora respondem pela garantia da mais ampla gama de matérias, 

inclusive por aquelas que lhes fogem à competência. Tudo isso afeta suas imagens e pode 

trazer custos eleitorais. 

   

2. Domínio institucional do Poder Executivo no Brasil 

A ascensão do Poder Executivo a uma posição de centralidade no sistema de separação 

dos poderes ocorreu, como visto, na maioria dos países democráticos modernos. Contudo, 

no Brasil esse fenômeno adquire contornos específicos. Há peculiaridades sobre o modelo 

brasileiro que precisam ser estudadas e que em muito influenciam na forma de atuação do 

Poder Executivo. 

Compreender o presidencialismo e o Poder Executivo no Brasil implica o 

conhecimento dos modelos de governo, do histórico presidencial e dos processos de 

construção e reformas institucionais com os quais o sistema presidencial conviveu. 

Demanda, portanto, uma discussão sobre o sistema político e sobre como se desenvolve o 

diálogo entre instituições, para que, a partir desta compreensão, possam-se realizar 

eventuais sugestões para seu aperfeiçoamento.  

Entender o presidencialismo no Brasil perpassa o processo de adoção desse 

modelo. A própria escolha de um sistema presidencial para o Brasil foi um desafio. 

Questionou-se a estabilidade institucional, a durabilidade do modelo, bem como sua 

influência para a democracia que se planejava instaurar e desenvolver. A Assembleia 

Constituinte de 1987 e 1988 debateu uma real possibilidade de se instaurar um modelo 

parlamentarista, ou mesmo de um semipresidencialismo, no qual as funções do Executivo 

estariam divididas entre um presidente, eleito pela população, e um Primeiro Ministro, 

escolhido a partir do Legislativo25. 

Aliás, a então aprovada Constituição de 1988, embora houvesse optado por um 

regime presidencialista, convocou, para o dia 7 de setembro de 199326, o eleitorado para 

                                                                   
25

 MAINWARING, Scott; SHUGART, Matthew Soberg. Presidentialism and Democracy in Latin 
America. New York: Cambridge University Press, 1999. p. 2. 
26

 Constituição Federal de 1988, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Art. 2º: “No dia 7 
de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia 
constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no 
País.” O plebiscito foi posteriormente antecipado, por meio do arQgo 1º da Emenda ConsQtucional n. 
02/1992, para o dia 21 de abril de 1993. (BRASIL. ConsQtuição da República FederaQva do Brasil, de 5 
de outubro de 1988. In: PRESIDÊNCIA. Legislação. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 08 dezembro 2014.)  
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plebiscito no qual se decidiria sobre o formato de governo a ser adotado no país. 

Sucederam-se verdadeiras campanhas eleitorais sobre a matéria e o presidencialismo 

triunfou com facilidade27.  

Essas discussões sobre a viabilidade dos modelos de governo decorriam de 

preocupações com a estabilidade do modelo presidencial. Refletiam a doutrina28, que 

passara a se voltar ao estudo de tais modelos, principalmente sob uma perspectiva 

comparada, observando o funcionamento e padrões de comportamento institucional 

através dos variados sistemas. Juan Linz, em texto paradigmático29, expressou que a 

natureza competitiva da democracia em regimes presidenciais, principalmente nas 

relações entre Executivo e Legislativo, levaria a inevitáveis momentos de ruptura 

institucional e instabilidade democrática. Mas não só, em especial nos sistemas em que a 

eleição orbitasse entre dois fortes candidatos, a legitimação democrática distinta conferida 

ao presidente e ao Congresso poderia levar à convivência do mandato presidencial com 

uma coalização majoritária de oposição, restringindo as possibilidades de controle pelo 

governo30. 

No Brasil, a primeira tentativa de analisar essas especificidades do sistema 

presidencial foi feita por Sérgio Abranches em seu célebre trabalho “Presidencialismo de 

coalizão: o dilema institucional brasileiro”. Neste, avaliando a experiência da Constituição 

de 1946 e os aspectos histórico-político-culturais brasileiros, ele identificou o 

presidencialismo e a tendência para a formação de coalizões como características 

institucionais brasileiras, ao mesmo tempo em que foi o primeiro a cunhar a expressão 

“presidencialismo de coalizão”, que descreveria um sistema exclusivamente nacional, já 

                                                                   
27

 CARVALHO, Jeferson Moreira de. A Supremacia (In) Constitucional dos Poderes do Presidente da 
República e a Teoria da Separação dos Poderes. 2005. 205 f. Tese de Doutorado (Doutorado em 
Direito). PonQbcia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.; NUNES, Branca. "Entre o 

parlamentarismo e a monarquia, o Brasil resolveu continuar presidencialista". In: Revista Veja. Blog 

Caça ao Voto. 15 de outubro de 2010; e BRASIL. "Presidencialismo nasceu com a República e foi 

confirmado por plebiscito em 1993". In: Senado Federal. Agência Senado. 13 de agosto de 2010. 

Disponível em: <http://www.senado.gov.br 

/noticias/especiais/eleicoes2010/historia/presidencialismo-nasceu-com-a-republica-e-foi-

confirmado-porplebisi to-em-1993.aspx>. Acesso em: 08 de dezembro de 2014. 
28

 Nesse sentido: LINZ, Juan J.; VALENZUELA, Arturo (coord.). La crisis del presidencialismo: 
Perspectivas comparadas. v. 1.. Madrid: Alianza Editorial, 1997.; CHASQUETTI, Daniel. Democracia, 
presidencialismo y partidos políticos en América Latina: evaluando la dibcil combinación. 

Montevideo: CAUCE, 2008.; e MAINWARING, ScoO; SHUGART, MaOhew Soberg. Juan Linz, 

presidencialismo e democracia: uma avaliação críQca. In: Novos Estudos CEBRAP, n. 37, nov. 1993. 

São Paulo: CEBRAP, 1993. 
29

 LINZ, Juan J.. The perils of presidentialism. In: Journal of democracy, v. 1, n. 1, p. 51-69, Charles 

Village: Johns Hopkins University Press, 1990. 
30

 BITTENCOURT, Fernando Moutinho Ramalho. Relações Executivo-Legislativo no Presidencialismo 

de Coalizão: Um Quadro de Referência para Estudos de Orçamento e Controle. In: Núcleo de Estudos 
e Pesquisas do Senado Federal. n. 112. Abr. 2012. Senado Federal: Brasília, 2012.  



200 

 

 
Revista Publicum 

Rio de Janeiro, Número 1, 2015, p. 187-228 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum 

 

que para ele: 

 

O Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o 
multipartidarismo e o ‘presidencialismo imperial’, organiza o Executivo 
com base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da 
institucionalidade concreta brasileira chamarei, à falta de melhor nome, 
‘presidencialismo de coalizão’. (...) um "presidencialismo imperial", 
baseado na independência entre os poderes, se não na hegemonia do 
Executivo, e que organiza o ministério como amplas coalizões

31
.  

 

O presidencialismo de coalizão, porém, estaria fadado ao fracasso. Embora as 

coalizões permitissem que o presidente governasse e aprovasse seus projetos junto ao 

Legislativo, sua estrutura e formação estariam baseadas em mecanismos informais, os 

quais não garantiriam a certeza do suporte dos integrantes da coalizão. O estabelecimento, 

pela Constituição de 1988, de um sistema multipartidário e fragmentado e de um robusto 

federalismo, bem como o histórico de partidos políticos heterogêneos e indisciplinados 

apenas contribuiriam para os riscos de instabilidade institucional e de ruptura 

democrática32. Governar nessas condições seria difícil e dependeria da autoridade pessoal 

de cada presidente33.  

 Diferente do que defende Abranches, a coalizão legislativa, todavia, não é 

exclusividade do sistema politico brasileiro. A formação de coalizões parlamentares como 

instrumento de governabilidade é uma constante na maior parte das democracias atuais34. 

O presidencialismo de coalizão proposto por Abranches, assim, constituiria um conceito 

meramente descritivo, evidenciando que no Brasil, nas palavras de Fernando Limongi, “a 

forma de governo adotada é o presidencialismo e governos recorrem à formação de 

coalizões para obter apoio para suas iniciativas”35.  

                                                                   
31

 ABRANCHES, Sérgio Henrique. O presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. In: 
Dados 31(1). 1988. p. 21-22. 
32

 Para Abranches, o presidencialismo de coalizão “é um sistema caracterizado pela instabilidade de 
alto risco e cuja sustentação baseia-se, quase exclusivamente, no desempenho corrente do governo 
e na sua disposição de respeitar estritamente os pontos ideológicos ou programáticos considerados 
inegociáveis, os quais nem sempre são explícita e coerentemente fixados na fase de formação da 
coalizão”. (ABRANCHES, Sérgio Henrique. O presidencialismo de coalizão: o dilema institucional 
brasileiro. In: Dados 31(1). 1988. p. 27.)  
33

 Nesse sentido: NEUSTADT, Richard E.. Presidential Power and the Modern Presidents: The Politics 
of Leadership from Roosevelt to Reagan. New York: The Free Press: 1991.; STUCKEY, Mary E.. The 
President As Interpreter-In-Chief. Chatham: Chatham House Publishers, 1991.; SKOWRONEK, 
Stephen. Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Reappraisal. Lawrence: University of 
Kansas Press, 2008.; e SKOWRONEK, Stephen. The Politics Presidents Make: Leadership from John 
Adams to Bill Clinton. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1993. 
34

 HOWELL, William G.. Power without Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action. 
Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 12-31. 
35

 LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil - Presidencialismo, coalizão partidária e processo 
decisório. In: Novos Estudos CEBRAP, nov./2006. p. 20. 
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Quanto às preocupações de estabilidade, elas também não se concretizaram no 

Brasil. Novos estudos36 e o desenvolver prático da democracia demonstraram que a 

instabilidade não estava ligada ao sistema de governo, mas sim a características 

geográficas, políticas, econômicas, culturais e sociais dos países que adotavam esse 

sistema de governo, e afligiriam qualquer regime implantado. Evidenciou-se, também, que 

o presidencialismo pode operar – como factualmente ocorria – com uma lógica antes só 

concebida ao parlamentarismo: através da formação de amplos e estáveis blocos de 

coalizão partidária, mesmo em sistemas fragmentados e de baixa coesão partidária. Esse 

sucesso dos regimes presidenciais teria como responsável, portanto, os instrumentos 

institucionais e recursos encontrados pelos presidentes para lidar com partidos e 

coalizões37. 

Já no contexto brasileiro, um período democrático que já passa dos seus vinte e 

cinco anos demonstra que as características institucionais definidas pela Constituição não 

levam inexoravelmente à instabilidade e à ruptura democrática38. Nem mesmo o 

impeachment de um presidente eleito foi suficiente ao colapso do regime presidencial. O 

desenho institucional determinado pela Constituição de 1988, dessa forma, garantiu uma 

previsibilidade do funcionamento do sistema político e a manutenção de relações estáveis 

entre os poderes Executivo e Legislativo39. A formação de coalizões permitiu que os 

principais programas de governos de todos os presidentes fossem aprovados no Congresso 

e que prerrogativas presidenciais fossem ordinariamente exercidas sem tensões entre os 

Poderes40. 

                                                                   
36

 CHASQUETTI, Daniel. Democracia, presidencialismo y partidos políticos en América Latina: 
evaluando la difícil combinación. Montevideo: CAUCE, 2008.; DEHEZA, Grace Ivana. Gobiernos de 
coalición en el sistema presidencial: America del Sur. 1997. PhD diss., Department of Political and 
Social Sciences, European University Institute, Florence, 1997.; PEREIRA, Carlos. What Are the 
Conditions for Presidential Success in the Legislative Arena? The Brazilian Electoral Connection. 
2000. Tese de Doutorado. Graduate Faculty of Political and Social Science of the New School 
University, New School University, 2000.; e ALTMAN, David. The Politics of Coalition Formation and 
Survival under Multiparty Presidential Democracies. 2001. Tese de Doutorado, University of Notre 
Dame, 2001. 
37

 RAILE, Eric D.; PEREIRA, Carlos; POWER, Timothy J.. The Executive Toolbox: Building Legislative 
Support in a Multiparty Presidential Regime. In: Political Research Quarterly, v. 64, n. 2, pp. 323–34, 
London: Sage Publications, 2011. 
38

 BITTENCOURT, Fernando Moutinho Ramalho. Relações Executivo-Legislativo no Presidencialismo 
de Coalizão: Um Quadro de Referência para Estudos de Orçamento e Controle. In: Núcleo de Estudos 
e Pesquisas do Senado Federal. n. 112. Abr. 2012. Senado Federal: Brasília, 2012. P.10-14. 
39

 OLIVEIRA, Fernanda Machiaveli Morão de. Medidas provisórias: os efeitos não antecipados da EC 
32 nas relações entre Executivo e Legislativo. 2009. 150 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Políticas) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 30-31. 
40

 A possibilidade de formação de coalizões e os poderes de iniciativa de lei elevam o presidente à 
condição de principal ator do processo legislativo. É o que escreve George Tsebelis: “em mais de 50% 

de todos os países, os governos encaminham mais de 90% dos projetos de lei. Além disso, a 
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O presidencialismo de coalizão, nesse contexto, não é suficiente para distinguir o 

modelo político brasileiro daqueles de outras democracias modernas. O poder de controle 

do Congresso e da agenda legislativa está presente na maioria deles, especialmente 

naquelas em que o Executivo segue um modelo parlamentarista. As peculiaridades do 

sistema brasileiro, desse modo, estariam nos instrumentos e institutos que os presidentes 

dispõem para fazer valer suas pretensões governamentais e formar suas coalizões. 

A Constituição de 1988 nasceu com pretensões de garantir uma estabilidade 

institucional para a nova democracia brasileira. Para o seu sistema político, adotou o 

federalismo, o sistema eleitoral proporcional com lista aberta para o Legislativo e o modelo 

presidencialista. 

Embora estruturado com uma maior disposição à fragmentação do poder político e 

instabilidade, como ressalta a teoria de Abranches41, aos presidentes foi legada uma forte 

concentração de poderes, por influência de normas produzidas pelos militares, facilitando 

o controle dos outros atores institucionais, principalmente sobre o Legislativo, e 

garantindo a estabilidade institucional42. 

A estrutura institucional construída pela Constituição de 1988, inclusive, difere 

daquela adotada pelo texto constitucional de 1946. O presidente teve seu poder político 

reforçado. A Constituição não só previu a concentração das funções de Chefe de Estado e 

Governo na mesma figura, já antes existente, como, diferentemente da Carta de 1946, que 

privava o Executivo de poderes unilaterais, asseverou uma forte concentração de 

competências administrativas, legislativas e de receitas na figura presidencial, reflexo da 

legislação introduzida pelo governo militar43.  

                                                                   
probabilidade de que esses projetos sejam aprovados é muito alta: mais de 60% passam com uma 

probabilidade superior a 0,9 e mais de 85% são aprovados com uma probabilidade maior do que 0,8” 
(TSEBELIS, George. Processo decisório em sistemas políticos: veto players no presidencialismo, 
parlamentarismo, multicameralismo e pluripartidarismo. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 
12, n. 34, p. 89-117, São Paulo: ANPOCS, 1997. p. 94.) Assim também escreve: ABRAMOVAY, Pedro 
Vieira. A separação de Poderes e as medidas provisórias em um Estado Democrático de Direito. 
2010. 97 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de Brasília, Brasília, 2010. p. 53-55. 
41

 ABRANCHES, Sérgio Henrique. O presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. In: 
Dados 31(1). 1988. 
42

 Nesse sentido: BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem 
cabe a última palavra sobre o sentido da Constituição?  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. P. 118-
121.; e FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e governabilidade: 
desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo de; 
AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 147-148. 
43

 ABRAMOVAY, Pedro Vieira. A separação de Poderes e as medidas provisórias em um Estado 
Democrático de Direito. 2010. 97 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de Brasília, 
Brasília, 2010.; SAMPAIO, Marco Aurélio. A medida provisória no presidencialismo brasileiro. São 
Paulo: Malheiros, 2007.; PESSANHA, Charles. Relações entre os Poderes Executivo e Legislativo no 
Brasil: 1946- 1994. Tese de doutorado. (Doutorado em Direito). Universidade de São Paulo, São 
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Presidentes passaram a ter iniciativas exclusivas não só para matérias 

administrativas, como também iniciativa para projetos de leis orçamentárias e para 

matéria tributária44; iniciativa para propor emenda constitucional, sendo, inclusive aquele 

quem mais o faz45; poderes para editar decretos com força de lei, as medidas provisórias; 

poderes para editar leis delegadas; poder de impor restrições às emendas orçamentárias; 

bem como poderes para solicitar urgência na tramitação de projetos de lei no Congresso. 

Todos institutos inexistentes na Constituição de 194646. 

Mas não só. O presidente também tem poderes de sanção e veto legislativo sobre 

todas as matérias de competência da União, como previsto nos artigos 48 e 66 da 

Constituição; pode convocar extraordinariamente o Congresso Nacional nos termos do 

artigo 57, §6º, II; conta com a vedação de aumento da despesa prevista nos projetos de 

sua iniciativa exclusiva , garantida pelo artigo 63, I; poder de promulgação de lei pelo 66, 

§7º; competência para propor ADI e ADC e ADPF pelos artigos 103, I; como também para 

decretar estado de defesa; competência para o comando das Forças Armadas, segundo 

artigo 142; e muitas outras previstas pelo artigo 8447 da Constituição de 1988. 

                                                                   
Paulo, 1997.; e FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e 
governabilidade: desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, 
Carlos Ranulfo de; AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas 
para o século XXI. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 151-153. 
44

 Essas competências estão previstas no artigo 61, §1º da Constituição Federal de 1988, que se lê: 
“Art. 61 (...) § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: I - fixem ou 
modifiquem os efetivos das Forças Armadas; II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b) 
organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios; c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; d) organização do Ministério Público e da 
Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da 
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; e) criação e extinção de 
Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; f) militares das 
Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, 
reforma e transferência para a reserva. (BRASIL. ConsQtuição da República FederaQva do Brasil, de 5 
de outubro de 1988. In: PRESIDÊNCIA. Legislação. Brasília, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 08 dezembro 2013.) 
45

 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e governabilidade: 
desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo de; 
AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 155-168. 
46

 Sobre os poderes presidenciais: PESSANHA, Charles. Relações entre os Poderes Executivo e 
Legislativo no Brasil: 1946- 1994. Tese de doutorado. (Doutorado em Direito). Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1997.; ASSIS, Luiz Gustavo Bambini de. Processo legislativo e orçamento público: a 
função de controle do parlamento. 2009. 299 f. Tese de Doutorado. (Doutorado em Direito). 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.; CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3. ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.; e CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do 
Poder Executivo. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
47

 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: I - nomear e exonerar os Ministros 
de Estado; II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração 
federal; III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; IV - 
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A Constituição de 1988 consolidou, portanto, uma estrutura institucional marcada 

por um crescimento dos poderes unilaterais do chefe do Executivo. Criou um presidente 

forte da perspectiva legislativa, mas sem se apoderar de competências do Congresso. 

Essas, pelo contrário, foram transferidas pela vontade da maioria, através da própria 

aprovação da Constituição e de suas emendas e leis posteriores. Os poderes unilaterais 

pensados na Constituição, assim, garantiram uma previsibilidade na adoção de uma 

agenda legislativa e na definição de planos de governo48. 

Alguns dos instrumentos governamentais, outrossim, merecem certos comentários. 

                                                                   
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução; V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; VI – dispor, mediante decreto, sobre: a) 
organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos públicos, quando 
vagos; VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; 
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional; IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio; X - decretar e executar a intervenção 
federal; XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias; 
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; 
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são 
privativos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99) XIV - nomear, após 
aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os 
diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei; XV - nomear, observado 
o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União; XVI - nomear os magistrados, nos 
casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União; XVII - nomear membros do 
Conselho da República, nos termos do art. 89, VII; XVIII - convocar e presidir o Conselho da República 
e o Conselho de Defesa Nacional; XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado 
pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões 
legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional; XX - 
celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional; XXI - conferir condecorações e 
distinções honoríficas; XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente; XXIII - enviar 
ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas 
de orçamento previstos nesta Constituição; XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, 
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício 
anterior; XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; XXVI - editar medidas 
provisórias com força de lei, nos termos do art. 62; XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta 
Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas 
nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República 
ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respecQvas delegações. 
(BRASIL. ConsQtuição da República FederaQva do Brasil, de 5 de outubro de 1988. In: PRESIDÊNCIA. 
Legislação. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 08 dezembro 
2013.) 
48

 No mesmo senQdo: “O fato é que o presidente brasileiro é poderoso do ponto de vista legislaQvo 

não porque usurpe o poder legislaQvo, mas porque a ConsQtuição de 1988 assim o estabeleceu. O 

presidente tem a prerrogaQva exclusiva de iniciar legislação nas principais áreas de políQca: 

tributação, orçamento e fixação dos quadros do funcionalismo, para citar as áreas fundamentais. 

Logo, o presidente não é um legislador qualquer”. LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil: 

Presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório. In: Novos Estudos CEBRAP, nov./2006. p. 

27. 
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O primeiro deles é a medida provisória. Embora assemelhada com as Executive orders
49 

dos Estados Unidos, elas são o instrumento de maior importância à disposição dos 

presidentes brasileiros, uma vez que garantem “ao presidente o poder unilateral para 

alterar o status quo, já que entra em vigor imediatamente. A principal consequência disso 

é a transformação da estrutura de escolha disponível para o Legislativo, se comparada à 

legislação ordinária”50.  

A medida provisória, assim, possibilita que o presidente tome a primeira atitude 

quando de sua edição, que produz efeitos imediatos, restando ao Congresso avaliar entre 

esta opção e aquela previamente existente. Ela, pois, coloca o presidente à frente do 

processo legislativo. 

As medidas provisórias também fornecem um poderoso instrumento de controle 

partidário. Elas servem para a proteção da coalizão do governo sempre que existam 

questões sensíveis em discussão, blindando-as dos custos políticos e eleitorais quando da 

aprovação de medidas impopulares. E mais, editadas mesmo quando não preenchidos os 

seus requisitos, elas “representam uma proporção significativa da produção legislativa 

aprovada e proposta pelo Executivo. Uma vez que elas permitem que o presidente altere 

unilateralmente o status quo, é de se esperar que todos os presidentes a tenham usado de 

forma intensa” 51. 

Igualmente proveitoso é o estudo dos mecanismos de urgência na tramitação de 

projetos de lei. Presidentes possuem o poder de forçar a apreciação de projetos de lei, ou 

mesmo de medidas provisórias, através do sistema de urgência no plenário. Esses regimes 

estão divididos em quatro espécies: a primeira prevista no artigo 164, §1º da Constituição, 

que pode ser solicitada unilateralmente pelo presidente obrigando à apreciação das 

matérias que propôs; a segunda, prevista para as medidas provisórias, caso não sejam 

apreciadas em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, e que suspende até 

que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa legislativa; e as 

                                                                   
49

 Nesse sentido: SAMPAIO, Marco Aurélio. Medida Provisória, diálogo constitucional e a falácia da 
usurpação de poderes legislativos pelo executivo. In: Revista de Direito do Estado, n. 4, p. 107/139, 
2006.; SAMPAIO, Marco Aurélio. A medida provisória no presidencialismo brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 2007.; e HOWELL, William G.. Power without Persuasion: The Politics of Direct 
Presidential Action. Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 12-31. 
50

 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e governabilidade: 
desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo de; 
AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 153. 
51

 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e governabilidade: 
desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo de; 
AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 168. Também para informações e dados sobre o uso, consultar o 
mesmo trabalho. 
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demais previstas nos artigos 150 e 155 do Regimento Interno da Câmara estabelecem, 

respectivamente, os regimes especiais e de “urgência urgentíssima” para os projetos de lei. 

Os regimes de urgência, assim, são instrumentos institucionais fundamentais paras 

os presidentes, não só por conferir celeridade às matérias de seu interesse, como também 

por constituírem formas de superação de resistências de minorias. O regime de urgências, 

desse modo, permite que a matéria pule a apreciação pelas comissões responsáveis, 

passando direto para o plenário, onde os presidentes, em regra, possuem a maioria. As 

minorias, por logo, ficam impossibilitadas de limitar a votação das matérias que sejam 

relevantes52. 

Por fim, outra figura institucional exclusiva da nova ordem democrática e que 

merece menção é a concentração de poderes nos líderes partidários. O Regimento Interno 

do Congresso, ao conferir aos líderes partidários um generoso controle sobre o processo 

legislativo, permite que o presidente coordene com suas lideranças partidárias a adesão de 

sua coalizão aos seus projetos governamentais. Isto, ao mesmo tempo em que transfere 

um controle da agenda para o Executivo, enfraquece a importância individual de cada 

parlamentar53. 

Fernando Limongi e Argelina Cheibub Figueiredo bem ressaltam o controle dos 

líderes partidários, no interior do Legislativo, sobre o processo de decisão ao escreverem 

sobre alguns aspectos do poder das lideranças partidárias: 

 

O Congresso atual é altamente centralizado. A distribuição de direitos e 
recursos parlamentares é extremamente favorável aos líderes partidários. 
O presidente da Câmara e os líderes partidários exercem um controle 
rígido sobre o processo legislativo. Eles são responsáveis pela 

                                                                   
52

 LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil: Presidencialismo, coalizão partidária e processo 
decisório. In: Novos Estudos CEBRAP, nov./2006. p. 30-33. 
53

 Fernando Limongi e Argelina Cheibub Figueiredo bem ressaltam o controle dos líderes partidários, 
no interior do Legislativo, sobre o processo de decisão ao escreverem sobre alguns aspectos do 
poder das lideranças partidárias: “O Congresso atual é altamente centralizado. A distribuição de 
direitos e recursos parlamentares é extremamente favorável aos líderes partidários. O presidente da 
Câmara e os líderes partidários exercem um controle rígido sobre o processo legislativo. Eles são 
responsáveis pela determinação da pauta legislativa. Mesmo no caso de medidas provisórias, que 
seguem um cronograma automático, os líderes podem obstruir a votação. Os líderes partidários são 
responsáveis pela designação e substituição (a qualquer momento) de membros de comissões 
permanentes e especiais, formadas para analisar matérias que sejam da alçada de mais de três 
comissões. Eles também nomeiam os membros das comissões conjuntas do Senado e da Câmara, 
formadas para analisar medidas provisórias e o orçamento. Esses dois tipos de comissão não 
existiam no período 1946-64. Além disso, os líderes têm o direito de representar as bancadas dos 
partidos: eles podem assinar petições em nome de todos os membros das bancadas partidárias para 
a aprovação de vários procedimentos no interior do Poder Legislativo.”

 
(FIGUEIREDO, Argelina 

Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e governabilidade: desempenho do governo e 
apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo de; AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel 
(Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2007. p. 153.) 
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determinação da pauta legislativa. Mesmo no caso de medidas 
provisórias, que seguem um cronograma automático, os líderes podem 
obstruir a votação. Os líderes partidários são responsáveis pela 
designação e substituição (a qualquer momento) de membros de 
comissões permanentes e especiais, formadas para analisar matérias que 
sejam da alçada de mais de três comissões. Eles também nomeiam os 
membros das comissões conjuntas do Senado e da Câmara, formadas 
para analisar medidas provisórias e o orçamento. Esses dois tipos de 
comissão não existiam no período 1946-64. Além disso, os líderes têm o 
direito de representar as bancadas dos partidos: eles podem assinar 
petições em nome de todos os membros das bancadas partidárias para a 
aprovação de vários procedimentos no interior do Poder Legislativo

54
. 

 

Tais poderes para as lideranças partidárias, ademais, demonstram que não 

predominam interesses pessoais no interior no Congresso. Legisladores individuais, bem 

como minorias, não conseguem influenciar na formação de políticas, como também não 

são responsáveis pela tramitação dos projetos. Internamente, assim, o Legislativo não é 

fragilizado, sendo imperativo reconhecer uma força para os partidos políticos, em especial 

para suas lideranças, que são capazes de controlar todo o processo legislativo55. 

Os poderes unilaterais dos presidentes, bem como a concentração de poder na 

figura dos líderes partidários, dessa forma, possuem um reflexo direto na formação de 

coalizões e no sucesso presidencial. O sucesso de um presidente pode ser auferido com 

base em duas variáveis: em primeiro lugar, “a taxa de sucesso das iniciativas do Executivo, 

que nada mais é do que a proporção do que é aprovado sobre o total enviado por este 

poder”, e, em segundo, “a taxa de dominância sobre a produção legal, a simples divisão 

das leis cuja proposição se deve ao Executivo pelo total de leis aprovadas no período”56. 

Tais indicadores são decorrência da estrutura institucional, não se relacionando com o 

tamanho da representatividade do partido do presidente57.  

É imperativo, nesse quadro, realizar comparativo entre as taxas presidenciais no 

                                                                   
54

 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e governabilidade: 
desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo de; 
AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 153.  
55

 Nesse quadro: SANTOS, Fabiano. Partidos e Comissões no Presidencialismo de Coalizão. In: Dados - 
Revista de Ciências Sociais, v. 45, n. 2, p. 237-264, Rio de Janeiro: IESP-UERJ, 2002. p. 240-244. 
56

 LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil: Presidencialismo, coalizão partidária e processo 
decisório. In: Novos Estudos CEBRAP, nov./2006. p. 21. No mesmo sentido escreve William G. Howell 
ao afirmar que: “The signature of  Strong presidents is a high legislative success rate in congress”. 
(HOWELL, William G.. Power without Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action. 
Princeton: Princeton University Press, 2003. p. 12) 
57

 O presidente mexicano, como relatado por Jorge Carpizo, exerce um domínio absoluto sobre a 
atividade legislativa do Parlamento no México. Contando com o apoio de seu próprio partido, em 
regra o PRI, para a conquista da maioria, os presidentes mexicanos têm obtido altos índices de 
suscesso, dentre as matérias que são enviadas por eles, e uma dominância entre aquele total 
aprovado pelo Congresso, especialmente em matérias relevantes como a economia, fiscal e definição 
de políticas públicas. (CARPIZO, Jorge. El presidencialismo mexicano. Mexico City: Siglo XXI, 1978.) 
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período anterior e posterior à Constituição de 1988. Sob a égide da Carta de 1946 (entre 

1946 e 1964) é possível observar que presidentes tiveram uma média de 29,5% de sucesso 

em suas iniciativas legislativas58, sendo Getúlio Vargas aquele que sustenta a melhor 

marca, com 45,9%, ao passo de que Nereu Ramos obteve 9,8% e Jânio Quadros apenas 

0,8%. Com relação à taxa de dominância, o período registrou uma média de 38,5% das leis 

aprovadas pelo Legislativo, com Jânio Quadros apresentando os melhores índices em 

48,4%59.  

Durante a vigência da Constituição de 1988, por sua vez, o cenário de dominância 

institucional altera-se. A taxa de sucesso possui uma média de 75,8%, mais do que o dobro 

do período democrático anterior, com Fernando Henrique Cardoso com 78,72%, Lula com 

81,47% e Collor com apenas 65,93%. Com relação à dominância, os presidentes foram 

responsáveis por 83,3% das leis aprovadas, sendo que Lula e Itamar Franco apresentaram 

percentuais acima dos 90% e Collor 75,43%60-61. 

Tais dados revelam que, principalmente no pós-1988, é o Poder Executivo o 

responsável pelo estabelecimento da agenda legislativa do país. E isto é decorrência da 

estrutura institucional edificada pela nova Constituição, que outorgou instrumentos que 

possibilitam a formação e estabilidade de coalizões, bem como o alcance unilateral de 

seus programas de governo. Assim, independentemente de suas habilidades individuais 

políticas, de persuasão e oratória, os presidentes da Nova República conseguiram exercer 

uma predominância sobre os demais atores institucionais, em especial o Legislativo62.  

                                                                   
58

 “Cabe notar que a definição de sucesso adotada é exigente, pois pede que a matéria seja aprovada 
ao longo do mandato do presidente que submeteu a medida”. (LIMONGI, Fernando. A democracia 
no Brasil: Presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório. In: Novos Estudos CEBRAP, 
nov./2006. p. 23.) 
59

 FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando. Poder de agenda na democracia brasileira: 
desempenho do governo no presidencialismo pluripartidário. In: SOARES, Gláucio Ary Dillon; RENNÓ, 
Lucio R.. Reforma política: lições da história recente. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
2006. p. 258.. Assim também escreve: MAINWARING, Scott. Multipartism, Robust Federalism and 
Presidentialism in Brazil. In: MAINWARING, Scott; SHUGART, Matthew Soberg. Presidentialism and 
Democracy in Latin America. New York: Cambridge University Press, 1999. p. 66-80.  
60

 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e governabilidade: 
desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo de; 
AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 156-7.  
61

 Deve-se destacar que ainda há um raro número de escritos e levantamentos confiáveis realizados 
sobre o governo Dilma e, principalemente, sobre suas taxas de sucesso e de dominância, seja de seu 
primeiro governo ou do início de seu segundo mandato. Dentre os poucos estudos sobre este 
recente governo presidencial (e no campo das ciências políticas), veja-se: PEREIRA, Carlos. Brazil 
Under Dilma Rousseff: Similar Policy Directions Maintained. In: Western Hemisphere Security 
Analysis Center. mar. 2011, Miami: Florida International University, 2011. 
62

 É assim que concluem Fernando Limongi e Argelina Figueiredo ao afirmarem que: “O insucesso de 
Collor e o sucesso de Fernando Henrique Cardoso não podem ser atribuídos a qualidades pessoais e 
ao tipo de liderança como querem alguns analistas. Lula teve, ao longo de seu primeiro mandato, 
desempenho similar a Fernando Henrique. Suas qualidades pessoais como negociador, que 



209 

 

 
Revista Publicum 

Rio de Janeiro, Número 1, 2015, p. 187-228 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum 

 

Dessa forma, quanto maior for o poder concentrado pelo presidente e pelas 

lideranças partidárias no Congresso, maior será a estabilidade governamental e das 

coalizações formadas, frente à facilidade de controle do processo legislativo e decisório.  

As coalizões partidárias, nesse contexto, podem ser entendidas como o acordo 

entre dois ou mais partidos políticos, por afinidade ideológica63 ou de interesses políticos, 

na formação de uma base governamental64. Elas são regidas e obedecem a uma lógica 

partidária, de modo que cabe ao presidente a composição de seu governo, distribuindo 

pastas ministeriais e vantagens aos partidos políticos, que, por sua vez, concedem a ele 

seu apoio legislativo65.  

Todos os presidentes brasileiros após a Constituição de 1988, assim, contaram com 

coalizões majoritárias para a consecução de seus programas de governo. Nesse contexto, 

exemplificativamente, Fernando Henrique Cardoso possuiu coalizões que variavam entre 

45,22% e 77% das cadeiras do Congresso, enquanto aquelas de Lula transitaram entre 

42,88% e 69,59% das vagas66.    

Esse quadro, junto aos já discorridos poderes dos líderes partidários, demonstra a 

                                                                   
saibamos, não foram ressaltadas. Ou seja, o que se chama de virtude política não passa do 
reconhecimento de que é necessário contar com o apoio de maioria ancorada em bases partidárias 
para governar”. (FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e 
governabilidade: desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, 
Carlos Ranulfo de; AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas 
para o século XXI. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 171.) 
63

 Ainda que possam existir, os casos de formação de coalizão amparados na afinidade ideológica 
restringem-se àqueles partidos com ideologias situadas nos extremos da escala ideológica. Partidos 
de extrema esquerda e de extrema direita tendem a apoiar, independentemente de cargos e da 
distribuição de bens, aqueles partidos que estejam no poder e que se alinhem com suas pautas 
ideológicas. Esse apoio, todavia, em regra não é oficializado, com a inclusão do partido entre aqueles 
denominados de coalizão, mas sim é fornecido de maneira casuística, embora em linhas gerais 
permaneçam votando com o governo. É o que identifica: PEREIRA, Carlos.; POWER Timothy J.; RAILE 
Eric D.. Coalitional Presidentialism and Side Payments: Explaining the Mensalão Scandal in Brazil. In: 
Occasional paper N. BSP-O3, v. 8., 2008.; e PEREIRA, Carlos; POWER, Timothy; RAILE, Eric D. 
Presidentialism, coalitions, and accountability. In: POWER, Timothy Joseph; TAYLOR, Matthew 
MacLeod (Ed.). Corruption and Democracy in Brazil: The Struggle for Accountability, Notre Dame: 
University of Notre Dame Press, 2011. pp. 31-55. 
64

 Para fins do presente trabalho, em que se estudam os mecanismos de formação e manutenção das 
coalizões e como os poderes presidenciais contribuem para tais fenômenos, adotar-se-á que coalizão 
deve ser entendida como aquele formalmente celebrada. Ou seja, excluem-se as situações 
casuísticas, já que os instrumentos aqui estudados não incidem sobre elas, bem como por 
representarem uma exceção aos acordos partidários e coalizões celebrados durante a história 
presidencial da República pós-1988. 
65

 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e governabilidade: 
desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo de; 
AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 171.  
66

 FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições políticas e governabilidade: 
desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo de; 
AlCÂNTARA SÁEZ, Manuel (Org.). A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 173-174.  
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incapacidade de minorias, partidos políticos pequenos ou de parlamentares individuais de 

influenciarem a formação de políticas. Para que o façam é necessário um alinhamento com 

o Executivo, participando da coalizão presidencial no governo em curso. Caso contrário, só 

lhe resta apoiar a oposição, aliando-se com esta.  

Isso, todavia, não implica uma falência ou crise do Poder Legislativo. Pelo contrário, 

o domínio institucional do Poder Executivo decorre de uma transferência direta de poder 

efetuada pelo próprio LegislaQvo, da criação de um desenho políQco-institucional que 

permite o controle da agenda parlamentar e que privilegia o poder de barganha de 

lideranças partidárias e de partidos políticos. É nesse sentido que conclui Fernando 

Limongi: 

 

A tendência geral contida nesses dados não é razão para soar sinais de 
alarme, isto é, não são interpretados como sinais da falência do Poder 
Legislativo ou de seu abastardamento diante do Executivo. Isso porque na 
origem da supremacia do Executivo estaria uma delegação expressa da 
maioria. As altas taxas de disciplina do partido ou da coalizão partidária 
que apoia o Executivo seriam a comprovação dessa delegação

67
. 

 

Com base no que foi demonstrado, é possível concluir que o presidente raramente 

é derrotado no Parlamento. Entretanto, algumas vezes o é, seja por estratégia – por sua 

própria opção ou de sua coalizão –, seja pela falta de votos. Nesses casos é interessante 

para o Executivo recorrer a outra instituição para a realização de seus planos de governo: o 

Judiciário.  

Em um sistema presidencialista e de coalizão, marcado por uma dominância do 

Executivo sobre a agenda legislativa, a discussão sobre supremacia judicial e sua 

construção política atinge outros contornos. A Corte Suprema pode despontar como 

importante aliado do presidente quando este não conseguir aprovar seus projetos de 

governo. Por outro lado, a Corte pode vir a constituir uma barreira à atuação presidencial. 

As minorias, os excluídos do processo legislativo e aqueles derrotados na discussão política 

podem levar o caso para o Judiciário na tentativa de reverter a vontade presidencial. Essa 

relação do Executivo  com a Suprema Corte é que será estudada a seguir. 

 

3. O caminho para a supremacia 

Uma vez estabelecido que os presidentes gozam de uma situação privilegiada nos sistemas 

políticos atuais, em especial no brasileiro, faz-se mister, agora, um estudo da relação entre 

                                                                   
67

 LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil: Presidencialismo, coalizão partidária e processo 
decisório. In: Novos Estudos CEBRAP, nov./2006. p. 21. 
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aqueles e as Cortes Supremas, bem como do modo pelo qual influenciam na determinação 

de um quadro de supremacia judicial. 

A concepção de uma característica de supremacia judicial, tal como a de 

dominância institucional do Executivo através de instrumentos democráticos, é fenômeno 

recente no Brasil. Antes da Constituição de 1988 não era possível falar em supremacia da 

Corte.  

Entre 1964 e 1988, como também entre 1930 e 1945, o Brasil viveu períodos 

ditatoriais, com uma estrutura institucional que impedia a configuração de um Judiciário 

independente ou que tivesse a capacidade para exercer o controle dos atos e normas 

editados pelo governo. Reações e ataques eram comuns e a Corte Suprema encontrava-se 

limitada pelos excessivos poderes do Executivo68. 

Da mesma forma, , nos períodos democráticos de 1891 a 1930 e de 1946 a 1964 

não existiram as condições necessárias para a configuração da supremacia judicial. Não 

obstante a estrutura institucional permitisse o exercício do controle de constitucionalidade 

e garantisse a independência dos magistrados, a Corte Suprema adotou um 

comportamento majoritário, alinhado com as elites nacionais e outros ramos do governo. 

Estes frequentemente esboçavam fortes reações às decisões judiciais, exercendo seus 

poderes e assegurando direitos fundamentais em respeito aos seus próprios interesses e 

em detrimento dos demais interessados69. 

Com a Constituição de 1988, entretanto, altera-se o quadro institucional e novas 

condições democráticas e políticas emergem para a proteção das funções da Corte. Cria-se 

a oportunidade para o Supremo Tribunal Federal expandir o seu poder, acompanhando o 

fenômeno já existente em outras Cortes constitucionais70.  

Diversos fatores podem ser apontados como fundamento desse processo de 

judicialização da política e de construção da supremacia. A nova Carta, primeiramente, foi 

responsável por uma constitucionalização abrangente. Trouxe para o bojo constitucional os 

principais anseios sociais e interesses dos mais variados grupos, como também positivou 

um generoso catálogo de direitos. Nesse sentido, essas questões, antes restritas ao 

ambiente político, passaram a ser passíveis de uma judicialização. 

                                                                   
68

 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição?  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 89-117. 
69

 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição?  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 89-117. 
70

 Nesse sentido: GINSBURG, Tom. The Global Spread of Constitutional Review. In: WHITTINGTON, 
Keith; KELEMEN, R. Daniel; CALDEIRA, Gregory A. The Oxford handbook of law and politics. New 
York: Oxford University Press.; e TATE, C. Neal. Why the expansion of judicial power. In: TATE, C. Neal; 
TORBJÖRN, Vallinder. (Ed.). The global expansion of judicial power. New York: New York University 
Press, 1995. 
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Além disso, o próprio acesso ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal foi 

alterado. Mantidas as formas difusa e concentrada de controle de constitucionalidade, a 

Constituição ampliou o rol de legitimados à propositura de ações do controle abstrato, 

inclusive para grupos de interesse e partidos políticos. Com isso, criou-se a possibilidade 

de que interesses setoriais pudessem fazer uso de instrumentos mais incisivos para a 

perseguição de suas vontades.  

O Professor Rodrigo Brandão, nesse sentido, ressalta o uso da Ações de 

Inconstitucionalidade por partidos políticos de oposição e minorias como forma de resistir 

à aprovação legislativa de normas, utilizando o Supremo Tribunal Federal como nova 

instância de debates políticos:  

 

De fato, a oposição, recorrentemente derrotada no Congresso Nacional, 
diante do fato de os governos pós-88 (salvo o governo Collor) terem 
conseguido construir coalizões razoavelmente sólidas e disciplinadas, 
tendem a utilizar o STF como nova arena de batalha política, com vistas a 
reverter a derrota sofrida na deliberação majoritária71.  

 

No mesmo quadro, a Constituição criou novas formas de controle abstrato, através 

das Ações Declaratórias de Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, ampliando, junto a manifestações de sua jurisprudência, o número 

de atos controláveis perante sua jurisdição.  

Outros instrumentos também contribuíram para o aumento da importância da 

Corte, entre eles a criação da repercussão geral, das súmulas vinculantes, o efeito 

vinculante das decisões e a reclamação constitucional, assim como a possibilidade de 

modulação dos efeitos de suas decisões de inconstitucionalidade. 

Ademais, a própria evolução da Teoria Geral do Direito contribuiu para a 

judicialização da política perante o STF. O desenvolvimento de novos elementos teóricos 

culminou no movimento denominado de neoconstitucionalismo72, que pregava a:  

 

valorização dos princípios, adoção de métodos ou estilos mais abertos e 
flexíveis na hermenêutica jurídica, com destaque para a ponderação, 
abertura da argumentação jurídica à Moral, mas sem recair nas 
categorias metafísicas do jusnaturalismo, reconhecimento e defesa da 
constitucionalização do Direito, e do papel de destaque do Judiciário na 
agenda de implementação dos valores da Constituição73.  
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 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição?  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 122. 
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 CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trotta, 2003. 
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O neoconstitucionalismo, as teorias pós-positivismo e a adoção de novos elementos 

interpretativos, assim, trouxeram à consciência dos operadores do Direito que o Judiciário 

possui um importante papel na análise de valores constitucionais. Abriu-se espaço, 

portanto, para que os juízes fizessem amplo uso dos poderes elencados na Constituição. 

Diego Werneck Arguelhes ressalta, ainda, a influência de elementos endógenos no 

processo de construção do paradigma de supremacia no Supremo Tribunal Federal. Para o 

autor, o comportamento dos Ministros da Corte e suas preferências interagem com os 

elementos exógenos – já vistos – no processo de judicialização da política. Não somente a 

concessão de poderes institucionais, mas também as inclinações pessoais dos Ministros 

em exercer esse poder inspiram o estágio da judicialização encontrado74.  

Nesse sentido, nos anos 1990, após a recente redemocratização, foi possível 

identificar um Supremo Tribunal Federal reticente no uso de suas recém-adquiridas 

prerrogativas. Os Ministros preocupavam-se em reduzir as competências da Corte, 

canalizando “parte de sua pauta para mecanismos mais lentos e menos abrangentes de 

controle de constitucionalidade”75, transferindo para o controle incidental o 

pronunciamento sobre as questões mais relevantes. O Tribunal, assim, agia 

cautelosamente, de forma estratégica, evitando reações em um momento de ainda pouca 

estabilidade democrática. 

Com a substituição de Ministros remanescentes do regime militar e após um 

paulatino processo de afirmação de poder, o STF passou a julgar aqueles casos cujo 

pronunciamento havia sido adiado e a exercer aqueles poderes dos quais antes se 

esquivava. É neste momento, portanto, que se alcança o atual estado de judicialização da 

política e de uma suposta supremacia. Diego Arguelhes, portanto, arremata que: 

 

todo o processo de expansão ou retração do poder judicial é resultado da 
combinação de fatos político-institucionais e atitudes judiciais – mais 
especificamente, preferências funcionais dos membros dos tribunais 
relevantes sobre quais são as formas convenientes e oportunas de se 
pronunciar sobre questões políticas

76
. 

 

Observa-se, logo, que as novas pretensões do texto constitucional, bem como um 

gradual processo de expansão no exercício do poder contribuíram para a construção do 

fenômeno da judicialização da política e de uma visão do STF como supremo. Some-se a 
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75
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isso o uso da Corte para controlar vitórias eleitorais e o seu empoderamento frente às 

divisões e pluralidades partidárias. O Supremo Tribunal Federal cresceu em importância e 

se tornou um protagonista no cenário político nacional. 

 

4. Presidente, Corte e apoio institucional  

Com a consciência do papel desempenhado pela Corte Constitucional, torna-se imperativo 

aos presidentes que venham a se pronunciar sobre ela. O Chefe do Executivo não pode 

permanecer neutro frente ao crescimento institucional da Corte. Pelo contrário, ele deve 

levá-la em consideração sempre que traçar seus cálculos e estratégias políticas, podendo 

vê-la como aliada e lhe transferindo progressivamente mais poderes, ou se opondo a ela 

ao reagir e atacar a tomada de decisões77. 

A transferência de poderes é um fenômeno comum no sistema político. Atores 

institucionais podem abrir mão de poderes que não lhes interessam, passando para outros 

agentes em troca de determinados ganhos. Embora a autoridade constitucional não seja 

um poder irrelevante, ela faz parte de um jogo de transferências em que não só participa o 

Executivo, mas também o Legislativo e outros atores políticos.  

Um primeiro aspecto dessas trocas de poder com o Judiciário diz respeito à criação 

de uma “divisão informal do trabalho” destinada à manutenção do funcionamento do 

próprio Estado. Como já observado, presidentes e legisladores possuem certas limitações, 

seja de tempo, recursos, ou mesmo de apoio para alcançar certos objetivos. E, nesse 

contexto, devem escolher quais medidas desejam aprovar, dedicando-se a elas. Políticas de 

baixa relevância, assim, são relegadas a um segundo plano78.  

Uma Corte Constitucional para a qual seja transferida certa autoridade 

interpretativa, dessa forma, pode auxiliar na decisão dessas causas de pouco relevo 

político. Presidentes e o Legislativo podem afirmar ou tolerar que o Tribunal reúna certos 
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 O Professor, e Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, escreve sobre a necessidade de se pensar nas 
motivações e relações políticas da decisão judicial, afirmando que: “Existem razões institucionais, 
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poderes e autoridade para  decidir essas questões, ao passo que os ramos democráticos se 

ocupariam de pontos mais importantes, economizando seus recursos. 

E assim a Corte o faz. O Supremo Tribunal Federal julga, semanalmente, centenas 

de casos de menor relevância para o cenário político. São processos que não alcançam o 

noticiário, mas que constituem decisões necessárias à continuidade estatal. 

Mas a relação dos presidentes com o Tribunal Constitucional não se esgota aí. 

Como entre quaisquer atores políticos, a relação entre esses dois poderes, de um modo 

geral e ressalvados casos específicos e de relevo especial, pode ser expressada numa 

posição de afiliação ou de oposição. Corte e presidentes podem ser aliados ou defenderem 

interesses opostos. 

Na posição de aliada, a Corte Constitucional pode assumir diversas funções. Mesmo 

em um sistema presidencialista com formação de coalizões, o presidente pode sofrer 

derrotas legislativas, seja por divisões nas bases partidárias, ou pelo forte desacordo para 

com a questão votada. Nesse contexto, o Judiciário desponta como novo ambiente para 

debates políticos, como instância recursal para revisão das decisões do Legislativo. Um 

apoio para a judicialização da política, assim, permite que a discussão não se encerre no 

Congresso, podendo ser reapreciada por outro ator institucional79.   

A Suprema Corte pode servir, ainda, para a dispersão de custos eleitorais na 

votação ou suporte de medidas que contrariem a vontade da maioria ou de seus eleitores. 

Um Judiciário aliado, independente e ao qual se reconheça certa autoridade constitucional 

pode servir como instância de decisão, sem que venha a sofrer prejuízos eleitorais80. O 

presidente e o Congresso, portanto, na satisfação de seus próprios interesses, fortalecem a 

importância da Corte e transferem para a ela a decisão de tais casos controversos.  

Keith Whittington, nesse diapasão, discorre sobre esse fenômeno de cessão 

estratégica da decisão, afirmando que:  

 

Uma Corte ativa e independente pode assumir a culpa por avançar em 
compromissos constitucionais que podem ter custos eleitorais. A 
rastreabilidade relativamente difícil da cadeia entre oficiais eleitos e a 
ação judicial permite que membros da coalizão atinjam, 

                                                                   
79

 WHITTINGTON, Keith. Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme 
Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. Princeton: Princeton University Press, 2007. P. 
10-25. 
80

 No Brasil, Luís Roberto Barroso escreve sobre o assunto afirmando que: “atores políticos, muitas 
vezes, preferem que o Judiciário seja a instância decisória de certas questões polêmicas, em relação 
às quais exista desacordo moral razoável na sociedade. Com isso, evitam o próprio desgaste na 
deliberação de temas divisivos, como uniões homoafetetivas, interrupção de gestação ou 
demarcação de terras indígenas”. (BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia 
judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. In: Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro: 
v. 16, n. 3, 2009. p. 7.) 
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simultaneamente, suas pretensões materiais enquanto, publicamente, 
distanciam-se da responsabilidade eleitoral pela ação do Tribunal, ao 
mesmo tempo em que a denuncia. Oficiais eleitos possuem um incentivo 
para aumentar a autoridade da Corte precisamente porque precisam se 
distanciar da responsabilidade por qualquer de suas ações. Enquanto o 
Tribunal estiver agindo de acordo os compromissos básicos do governo e 
sem impor sérios custos políticos ou eleitorais para as ações de políticos 
afiliados, ele pode gozar de uma autonomia substancial na interpretação 
desses compromissos

81
.   

 

Exemplo deste tipo de conduta foi a postura do Presidente Dwight Eisenhower, nos 

Estados Unidos, frente ao movimento dos direitos civis na década de 1950. Almejando 

manter sua base eleitoral de brancos, ao mesmo tempo em que buscava alcançar os votos 

dos negros e que apoiava a existência de reformas nos direitos civis, Eisenhower preferiu 

adotar uma posição de transferência de poder para o Judiciário. Arguindo que o dever 

presidencial era o de cumprimento das decisões da Suprema Corte incontestavelmente, o 

presidente protegeu suas bases eleitorais e fugiu dos custos de decisão ao deslocá-la para 

a Corte. Sobre esse período, ressalta Michael S. Mayer que “a estratégia da Casa Branca 

consistiu em mudar o fardo de terminar com a segregação para fora de áreas em que 

haveria autoridade específica do executivo, para as Cortes”82. 

Uma Corte Constitucional aliada, que não contrarie severamente os interesses 

presidenciais e governamentais, mas com independência, surge como importante parceiro 

estratégico para o Poder Executivo, ou mesmo para o Congresso. Nesse processo, a Corte 

recebe repetidos sinais de apoio institucional83 e tem sua autoridade constitucional 

ampliada. Ela, pois, expande seus poderes de decisão, passando a estar apta a ingerir nas 

mais variadas esferas políticas, podendo inclusive realizar sua própria agenda. 

                                                                   
81

 Tradução livre. No original: “An active and independent Court can assume the blame for advancing 

constitutional commitments that might have electoral costs. The relatively obscure traceability chain 

between elected officials and judicial action allows coalition members to simultaneously achieve 

certain substantive goals while publicly distancing themselves from electoral responsibility for the 

Court and denouncing it for its actions.  Elected officials have an incentive to bolster the authority of 

the courts precisely in order to distance themselves from the responsibility for any of its actions.  As 

long as the Court is acting in concert with basic regime commitments, and thus not imposing serious 

electoral or policy costs on other affiliated political actions, it may enjoy substantial autonomy in 

interpreting those commitments”. (WHITTINGTON, Keith. Political Foundations of Judicial 

Supremacy: The Presidency, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. 
Princeton: Princeton University Press, 2007. P. 143.) 
82

 Tradução livre. No original: “White House strategy consisted of shifting the burden of ending 

segregation outside areas of specific executive authority to the courts”. MAYER, Michael S. 
Eisenhower’s Conditional Crusade: The Eisenhower Administration and Civil Rights, 1953-1957. 
Ph.D. dissertation. Princenton: Princeton University, 1984, p. 115. 
83

 Exemplo de apoio institucional ao Supremo Tribunal Federal pode ser extraído das palavras do ex-
Presidente da República José Sarney ao afirmar que “nenhuma instituição é mais importante e 
necessária ao Brasil do que o STF”. (SARNEY, José. O Supremo Tribunal Federal. In: Folha de São 
Paulo, 7 set. 2008, p. A3.) 
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Um segundo papel das Cortes dá-se quando elas não possuem nada a oferecer ao 

presidente e ao Congresso. Neste quadro, desempenharão um papel limitado no governo. 

O Tribunal servirá para o combate e decisão de questões pontuais, porém consistirá em 

um instrumento limitado na rotina constitucional. Em um panorama como este, a 

supremacia judicial não pode ser reconhecida e a interpretação constitucional é exercida – 

reconhecendo-se como tal – não só pela Corte, mas também por outros agentes.  

Por fim, Cortes que assumem posturas contrárias ao governo em vigor tendem a 

sofrer uma série de reações por parte dos outros poderes. Foi o que ocorreu no Brasil 

durante os dois períodos ditatoriais, ou mesmo durante os lapsos democráticos anteriores, 

ainda que em menor intensidade. A força das reações, entretanto, irá depender de qual 

ator institucional as está exercendo, do apoio dado pelos demais poderes e da própria 

imagem que o Tribunal sustenta por decorrência de apoios anteriores.  

Ao se discutir essa relação do presidente com a Corte Constitucional e os 

mecanismos de reação e interação, o processo de indicação de sua composição surge 

como importante instrumento. A exigência da separação dos poderes para conferir certa 

responsividade frente aos ramos democráticos e pertencentes ao conjunto de poderes 

institucionais da Presidência, as nomeações de juízes e ministros para posições no 

Judiciário revelam-se um meio pelo qual o presidente é capaz de exercer sua influência no 

interior de outro ramo do Estado. 

Tal como no processo legislativo, onde através de coalizões e de líderes partidários 

o presidente controla internamente o seu andamento, as indicações para a Corte 

permitem uma autoridade sobre a agenda do Judiciário, que também é manipulada 

através do princípio da inércia e pelo seu poder de apresentação de ações de controle 

abstrato de constitucionalidade84.   

Inspirado no modelo norte-americano de nomeações, desde sua primeira 

Constituição, o Brasil adota a indicação de Ministros do Supremo Tribunal Federal pelo 

presidente com uma posterior confirmação, ou não, pelo Senado, os quais, uma vez 

empossados, passarão a exercer um cargo judicial vitalício. Ocorre que “o processo de 

confirmação pelo Senado das indicações do Presidente à Suprema Corte, via de regra, não 

passou de formalidade necessária à posse no cargo” 85. Isso, dessa forma, demonstra que 

                                                                   
84

 John Ferejohn defende o mesmo ao escrever que: “’The president is given the authority to appoint 

judges (with senatorial approval), to set part of the courts’ agenda (by deciding which cases to bring 

and how to pursue them), and to execute (fully or not) court rulings.” (FEREJOHN, John. 
Independente judges, dependente Judiciary: Explaining judicial Independence. In: Southern Carolina 

Law Review. V. 72, n. 353, 1999. p. 359.) 
85

 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição?  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 263. 
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há um domínio institucional do presidente nesse processo. As indicações ocorrem de 

forma praticamente unilateral, com o Senado trabalhando, mediante a coordenação do 

presidente e dos líderes partidários, como mero ratificador das pretensões presidenciais86.  

Sem barreiras no exercício desse poder, presidentes podem indicar pessoas de seu 

interesse, que lhe sejam leais, ou partilhem de sua ideologia e que apoiem a realização de 

seus objetivos de governo. Luís Roberto Barroso, nesse diapasão, bem identifica os 

reflexos ideológicos e das indicações nos votos dos Ministros da Corte, veja-se: 

 

Com efeito, a observação atenta, a prática política e pesquisas empíricas 
confirmam o que sempre foi possível intuir: os valores pessoais e a 
ideologia dos juízes influenciam, em certos casos de maneira decisiva, o 
resultado dos julgamentos. Por exemplo: na apreciação da 
constitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, a 
posição contrária à lei que as autorizava foi liderada por Ministro ligado 
historicamente ao pensamento e à militância católica, sendo certo que a 
Igreja se opõe às investigações científicas dessa natureza. Nos Estados 
Unidos, fez parte da estratégia conservadora, iniciada com a posse de 
Ronald Reagan, em 1981, nomear para a Suprema Corte Ministros que 
pudessem reverter decisões judiciais consideradas progressistas, em 
temas como ações afirmativas, aborto e direitos dos acusados em 
processos criminais. Inúmeras pesquisas, no Brasil e nos Estados Unidos, 
confirmam que as preferências políticas dos juízes constituem uma das 
variáveis mais relevantes para as decisões judiciais, notadamente nos 
casos difíceis. É de se registrar que o processo psicológico que conduz a 
uma decisão pode ser consciente ou inconsciente87. 

 

As influências do Executivo, ademais, não se esgotam nesse instrumento. 

Presidentes podem interagir com a Corte de forma sutil, como por exemplo em tentativas 

de lobby junto aos seus Ministros88 ou mesmo através de imposições de restrições aos 

                                                                   
86

 As diferenças para com o processo de nomeação americano fica bem destacada no trecho de 
William Howell, em que descreve o Senado como um limite à atuação presidencial: “In normal 

political circumstances, Congress and the President show extensive deference to the judiciary. (...) 

Similarly, the executive normally executes judicial orders and adopts practices of restraint in the way 

it relates to legal processes. Though the appointment process has become more ideological in recent 

years, the necessity of getting the consent of the Senate places some limits on how much influence 

appointments can have, at least in the short run”. (HOWELL, William G.. Power without Persuasion: 

The Politics of Direct Presidential Action. Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 122.) 
87

 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 
contemporâneo. In: Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro: v. 16, n. 3, 2009. p. 32. No mesmo 
sentido, POST, Robert. Roe rage: democratic constitutionalism and backlash, In: Harvard Civil Rights-
Civil Liberties Law Review 42:373, 2007.; e SILVA, Alexandre Garrido da. Minimalismo, Democracia e 
Expertise: o Supremo Tribunal Federal diante de questões políticas e científicas complexas. In: 
Revista de Direito do Estado, n. 12, 2008. 
88

 Luís Roberto Barroso escreve sobre o assunto afirmando que: “Já a atuação da Advocacia-Geral da 
União expressará o interesse ou o ponto de vista do Poder Executivo, especialmente do Presidente 
da República. Em questões que envolvem a Fazenda Pública, estudos empíricos certamente 
demonstrariam uma atuação favorável ao erário, revelada emblematicamente em questões de vulto, 
como as relativas ao FGTS, à Cofins ou ao IPI alíquota zero, por exemplo. Em todas elas, a Corte 
alterou ou a sua própria jurisprudência ou a do Superior Tribunal de Justiça, dando ganho de causa à 
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orçamentos do Judiciário. Por outro lado, podem adotar estratégias agressivas, através da 

reversão de decisões por meio de leis ordinárias e emendas constitucionais; pelo 

descumprimento das decisões tomadas; por ameaças de dissolução da Corte, de aumento 

do número de Ministros; como também pelo aumento ou redução do número de casos 

através de alterações de competências; ou, ainda, pela ameaça de aposentadoria 

compulsória a seus membros89. Por fim, o presidente, na sua posição de líder político e 

gozando do poder de manipulação da opinião pública, pode diminuir a estima que a 

população tem em relação à  Corte Constitucional, afetando sua autoridade, sua 

supremacia e a própria confiança em seu funcionamento e imparcialidade90.   

O processo de interação com o Supremo Tribunal Federal, nesse contexto, revela as 

potencialidades do poder exercido pelo presidente. Ao incorporar em si mesmo todas as 

funções de um ramo do Estado – o Executivo –, não estando subordinado a qualquer 

hierarquia; ao controlar a agenda e o processo legislativo, seja pelo seu poder de iniciativa 

de leis e de medidas provisórias, ou pela formação de coalizões parlamentares e pela 

autoridade dos líderes dos partidos; e ao influenciar a tomada de decisão e produção da 

jurisprudência da Corte Constitucional, seja pela nomeação de ministros ou outras formas 

de interação com a Corte, está clara a existência de poderes nas mãos do Chefe do 

Executivo para o exercício de um domínio institucional sobre os demais atores políticos.  

O Executivo e o presidente exercem uma função central no sistema político e 

constitucional brasileiro, concentrando poderes como nenhum outro ente. Mesmo diante 

de um crescimento do Poder Judiciário, da judicialização da política e do reconhecimento 

de um panorama de supremacia deste último, ainda é o presidente o ator com melhores 

condições para decidir sobre o campo político e sobre o sentido da Constituição. Esse 

poder, no entanto, pode ser transferido. O presidente, por diversas razões, pode ter 

interesse no pronunciamento da Corte sobre matérias constitucionais e, dessa forma, criar 

                                                                   
União. A cultura política dominante ainda considera aceitável que Ministros de Estado visitem 
pessoalmente os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por vezes após iniciados os julgamentos, 
para pedirem decisões favoráveis ao ponto de vista em que têm interesse”. (BARROSO, Luís Roberto. 
Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. In: 
Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro: v. 16, n. 3, 2009. p. 37.) 
89

 Discorrendo sobre esses mecanismos: FISHER, Louis. Constitutional dialogues - Interpretation as a 

political process. Oxford: Princeton University Press, 1988. e BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial 
versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre o sentido da Constituição?  
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 
90

 Escreve John Ferejohn que: “Therefore, in my view, the more genuine threats to judicial 

independence— if we interpret it as providing a broad guarantee that people can have their disputes 

decided in front of independent judges—are not really the sporadic attacks on individual judges, but 

instead are found in attempts to diminish or regulate the powers of the judiciary as a whole.” 

(FEREJOHN, John. Independente judges, dependente Judiciary: Explaining judicial Independence. In: 
Southern Carolina Law Review. V. 72, n. 353, 1999. p. 366). 
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deliberadamente uma nova instância de decisão. Resta, assim, ao Supremo Tribunal atuar 

para a manutenção ou mesmo expansão desses poderes adquiridos. 

 

Conclusões 

Presidentes e o Poder Executivo, em especial no Brasil, possuem um domínio sobre as 

instituições democráticas por decorrência de um processo de expansão dos poderes 

institucionais nas últimas décadas. Esse fenômeno foi impulsionado também por crises de 

legitimidade e de funcionamento dos outros ramos do governo, as quais forneceram a 

oportunidade para que o Executivo agisse de forma unilateral e majorando as influências 

presidenciais. 

No Brasil, a Constituição de 1988, cumprindo suas pretensões de estruturar um 

novo sistema democrático, plural e aberto, buscou balancear uma limitação de poderes do 

Executivo com um modelo de um presidencialismo forte, capaz de garantir a estabilidade 

institucional desejada após a transição. No entanto, os instrumentos e poderes 

presidenciais trazidos pela Constituição de 1988 acabaram por possibilitar que o Executivo 

viesse a concentrar poderes unilaterais e a permitir uma maior ingerência nos demais 

poderes estatais.  

A partir da formação de coalizões legislativas, dos poderes conferidos aos líderes 

partidários e de suas competências de iniciativa legislativa, presidentes passaram a 

controlar a agenda e o processo legislativo. Observa-se, assim, uma forte penetração e 

domínio do Executivo sobre o Legislativo.  

Mas não só. A própria crise que se identifica quanto à legalidade permitiu uma 

expansão dos poderes normativos dos presidentes. A lei já não mais é aquela editada 

somente pelo Parlamento por meio do processo legislativo. Atos editados por diversas 

instâncias, como súmulas vinculantes, portarias, decretos e medidas provisórias, possuem 

força normativa e aplicabilidade imediata, dispersando o poder de legislar pelos atores 

institucionais do Estado. O Executivo, nesse diapasão, também é responsável pela prolação 

da maioria desses atos, o que contribui para sua penetração e domínio em relação ao 

Legislativo. 

O Judiciário, por outro lado, desponta no momento pós-1988 como outra 

instituição central no desenho institucional brasileiro. A promulgação de uma Constituição 

ampla e analítica, a ampliação do rol de legitimados para propositura de ações de controle 

concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e uma série de outros 

fatores institucionais permitiram que a Corte Suprema passasse a decidir sobre matérias 
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de cunho político e que ela usufruísse uma autoridade constitucional antes inexistente. 

Passou-se a conceber um quadro de supremacia judicial, atribuindo ao Supremo a 

competência para formular uma suposta última palavra no jogo constitucional. 

Todo esse conjunto de alterações institucionais percebidas no pós-1988, com essa 

concentração e confusão de poderes entre os ramos do Estado, gera a necessidade de se 

rediscutir a separação de poderes e a relação existente entre eles. Dentro desse 

paradigma, a relação presidente-Corte Suprema coloca-se como interessante objeto de 

estudo.  

Mesmo com sua tamanha concentração de poderes, presidentes, por vezes, 

encontram certas limitações na realização de seus objetivos governamentais, seja pela 

presença de veto players, como o próprio Legislativo, ou em virtude dos custos associados 

à decisão que planeja tomar. Frente a essas barreiras, o Executivo pode se voltar a outros 

agentes institucionais para garantir sua decisão. O Judiciário é o mais importante 

deles.Revestida com uma pretensa autonomia e independência, é possível que o Executivo 

empreenda uma política de transferência de poderes de decisão para a Corte 

Constitucional como forma de evitar a assunção de seus custos. E o Tribunal, nesse 

contexto, adquire certa autoridade e importância, inclusive para tomar decisões que façam 

parte de sua própria pauta. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que transfere poderes ao Supremo, os 

presidentes possuem diversos instrumentos de controle sobre o processo de decisão 

judicial. Lobby, competência para provocar o processo em face do princípio da inércia, 

resistência ao cumprimento de decisões e o processo de nomeação são alguns exemplos. 

O Executivo, portanto, também exerce um domínio sobre o Poder Judiciário, sendo 

determinante, inclusive, no reconhecimento de seu panorama de supremacia.  

Está-se diante, assim, de um novo momento político. Não mais persistem no 

desenho institucional brasileiro as antigas formas de autoridade. Elas se adaptaram, 

evoluíram e ganharam novos contornos. Insistir em um estudo clássico da separação dos 

poderes do Estado não mais se mostra suficiente para explicar o cenário brasileiro. É 

preciso pensar a interação dos poderes sob novos paradigmas. 

O acúmulo de responsabilidades governamentais no Executivo e nos presidentes, 

desse modo, permite que eles interfiram e dominem a atuação dos demais e alcancem 

seus objetivos de governo como nunca antes em períodos democráticos no Brasil. O 

sucesso desse modelo, entretanto, não está garantido. Com uma Constituição ainda em 

sua infância, faz-se necessário aguardar como o ambiente político irá tratar desse 

fenômeno, em especial quando diante de sucessões presidenciais.  
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Resumo 
 
A felicidade tem guiado a agenda mundial. O fenômeno não é só político. Na esfera 
internacional, a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas proclamou o dia 20 
de Março como o Dia Internacional da Felicidade. Na oportunidade, aprovou, por 
unanimidade, uma resolução tratando a felicidade como um direito e exortando todos os 
países a considerarem-na na elaboração das suas políticas públicas. Tudo isso impacta o 
constitucionalismo global. Decisões importantes de supremas cortes respeitadas têm 
reconhecido a felicidade como um direito e, por meio dela, assegurado outros direitos. 
Como esse cenário afeta as políticas públicas, as leis e as decisões judiciais? Esse paper 
pretende responder a essa pergunta, aliando a experiência brasileira ao vibrante 
constitucionalismo da África do Sul. 
 

Palavras-chave 
Direito à felicidade; Brasil; África do Sul; Constitucionalismo; Suprema Corte; Corte 
Constitucional; Constituição; Filosofia 
 
 

The right to happiness in Brazil and South Africa  

 

Abstract  
 
Happiness has guided the world´s agenda. This phenomenon is not only political. In the 
international sphere, the General Assembly of the United Nations Organization proclaimed 
March 20 as the International Day of Happiness. At that time it approved a resolution 
addressing happiness as a right and exhorting all of the countries to consider it in the 
development of their public policies. All of this has an impact on global constitutionalism. 
Important decisions of respected supreme courts have recognized happiness as a right 
and, by means of it, have assured other rights. How does this affect the public policies, the 
laws and the court decisions? This paper intends to answer this question, by joining the 
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Brazilian experience with the vibrant constitutionalism of South Africa. 
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Right to happiness; Brazil. South Africa; Constitutionalism; Supreme Court; Constitutional 
Court; Philosophy 
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1. Introdução; 2. Felicidade como princípio de justiça e ubuntu; 3. Direito à felicidade 

pública (participação popular);  4. Direito à busca da felicidade (liberdade); 5. Direito aos 

meios necessários à busca da felicidade (bem-estar); 6. Bem-estar como termo neutro 

para designar felicidade; 7. Proibição dos prazeres perversos (dignidade humana); 8. 

Felicidade coletiva como objetivo da decisão (utilitarismo); 9. Conclusão.  

 

 

1. Introdução  

A felicidade tem guiado a agenda mundial. Na África do Sul, o Congresso Nacional 

Africano, partido que alçou o poder com Nelson Mandela, apresentou, em abril de 1991, 

seus Princípios Constitucionais para uma África do Sul Democrática. Dentre eles, estava o 

acesso a direitos pelos quais as pessoas tivessem “reais e efetivas oportunidades de 

melhorar suas condições e buscar a felicidade”
1
.  

Em 2006, na Grã-Bretanha, David Cameron disse que os políticos deveriam se 

preocupar “em como fazer as pessoas mais felizes”
2
. Dois anos depois, no aniversário de 

Independência do Missouri, Barack Obama leu trechos da Declaração de Independência 

dos Estados Unidos, sobre o direito à busca da felicidade
3
. Em 2009, o presidente da 

França, Nicolas Sarkozy, ao lado de dois Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz e 

Amartya Sen, anunciou a inclusão da felicidade nos indicadores de progresso econômico
4
. 

Fernando Henrique Cardoso, discursando na entrega do Prêmio Kluge, da Biblioteca do 

Senado dos Estados Unidos, exortou o Brasil a ser um agente ativo na construção de uma 

                                                           
1  Disponível em: http://www.anc.org.za/centenary/main.php?id=35&p=5. Acessado em Maio de 
2015. 
2  Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/happiness_formula/4809828.stm. 
Acessado em Maio de 2015.   
3  Disponível em: http://www.nytimes.com/2008/06/30/us/politics/30text-
obama.html?pagewanted=all&_r=0. Acessado em Maio de 2015.   
4  Disponível em: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf. Acesso 
mar/2013. Acessado em Maio de 2015.    



231 

 

 

 
Revista Publicum 

Rio de Janeiro, Número 1, 2015, p. 229-256 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum 

 

ordem política e econômica que permita “o aumento da felicidade dos países”
5
.  

O fenômeno não é só político. A Declaração de Independência dos Estados Unidos 

(1776) e as Constituições do Japão (1947), Coréia do Sul (1948), França (1958) e do Butão 

(2008), reconhecem a felicidade, ou a sua busca, como um direito fundamental. Isso se 

repete com a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem (1948). As 

Constituições de 33 estados dos Estados Unidos fazem o mesmo.  

Na esfera internacional, a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas 

proclamou o dia 20 de Março como o Dia Internacional da Felicidade. Na oportunidade, 

aprovou, por unanimidade, uma resolução tratando a felicidade como um direito e 

exortando todos os países a considerarem-na na elaboração das suas políticas públicas.  

Tudo isso impacta o constitucionalismo global. Decisões importantes de supremas 

cortes respeitadas têm reconhecido a felicidade como um direito e, por meio dela, 

assegurado outros direitos.  

Mesmo reconhecendo o forte viés moral e ético da temática da felicidade, o 

presente texto, diante da necessidade inafastável de limitar seu campo de investigação, irá 

se ater a uma questão objetiva: Como esse cenário afeta as políticas públicas, as leis e as 

decisões judiciais? Esse paper pretende responder a essa pergunta, aliando a experiência 

brasileira ao vibrante constitucionalismo da África do Sul. 

 

2. Felicidade como princípio de justiça e ubuntu 

O direito à felicidade deriva do princípio de justiça apresentado por Jeremy Benthan
6
, para 

quem, qualquer decisão, pública ou privada, deveria ser avaliada segundo seu impacto na 

felicidade de todos aqueles a que diz respeito, cada pessoa contando igualmente. É o 

princípio da felicidade maior: a ação certa é a que produz a maior felicidade geral
7
. 

                                                           
5  Disponível em: http://www.psdb.org.br/confira-a-integra-do-discurso-de-fhc-na-cerimonia-
dopremio-Kluge/. Acessado em Maio de 2015.   
6  John Rawls diz: “Ao que tudo indica, Hutcheson foi o primeiro a formular claramente o principio 
de utilidade. Diz ele em Inquiry seção 3 parágrafo 8 que ‘melhor é o ato que produz a maior 
felicidade para o maior número de pessoas; e pior é aquele que, de igual maneira, ocasiona 
infelicidade’”. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Nova tradução baseada na edição americana 
revista pelo autor, Jussara Simões. Revisão técnica e da tradução Álvaro de Vida. 3ª Ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 27.  
7  Introduction to the Principles of Morals and Legislation, impresso em 1780 e publicado em 
1789. MILL, John Stuart. BENTHAM, Jeremy. Utilitarianism and Other Essays. Edited by Alan Ryan. 
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John Stuart Mill, refinando a proposta acima, defendeu que são felizes somente 

aqueles que dedicam suas ideias a algo diverso da felicidade pessoal: a felicidade dos 

outros, o progresso da humanidade, até mesmo alguma forma de arte ou 

empreendimento, com o qual a pessoa se envolve não como meio para algum outro fim, 

mas como um objetivo ideal em si mesmo
8
. Ele aliou a teoria à noção atual de direitos 

fundamentais.   

A declaração de Mill se harmoniza com a filosofia Ubuntu da África do Sul. Ambos 

assumem um fundamental compromisso com o ser humano. Cada ser humano tem o 

mesmo valor e, coletivamente, o maior valor possível. O Ubuntu tem sido traduzido pelas 

expressões: “Eu sou alguém por meio dos outros” ou “Eu sou porque você é”. 

Estamos falando de princípios. São, segundo Robert Alexy, “normas que ordenam 

que algo seja realizado em uma média tão alta quanto possível relativamente a 

possibilidades fáticas ou jurídicas”
9
, portanto, mandamentos de otimização que, como tais, 

podem ser preenchidos em diferentes graus, dependendo tanto das possibilidades fáticas 

como das jurídicas, além de regras determinadas por princípios em sentido contrário.  

Não se justifica dizer que a felicidade, ou o Ubuntu, não podem fundamentar 

decisões públicas, incluindo as judiciais. Para Robert Alexy, não é vedado nem à Ciência do 

Direito, nem à jurisprudência, fundamentar as normas concretas historicamente 

desenvolvidas em normas mais gerais. Pelo contrário, essa é uma tarefa essencial da 

Ciência do Direito, e para a jurisprudência esse procedimento é, no mínimo, útil.  

Assim sendo, o Ubuntu assume relevo, bem como o princípio da felicidade maior. 

Para o juiz da Corte Constitucional da África do Sul, Albie Sachs, o Ubuntu é intrínseco e 

essencial à cultura constitucional sul-africana. Ele aspira liberdade, igualdade e segurança. 

É um direito fundamental com “um caráter duradouro e criativo, representando o 

elemento de solidariedade humana que une liberdade e igualdade, criando uma tríade de 

valores constitucionais centrais positivos e mutuamente solidários”. Sachs diz ainda que o 

Ubuntu “impregna e enriquece os direitos fundamentais consignados na Constituição”
10

. 

O raciocínio acima está próximo ao de Richard Layard. Para Layard, o princípio da 

                                                                                                                                                                                     
London: Penguin Classics, 2004, p. 65-112. 
8  MILL, John Stuart. Autobiography, 1873, p. 83. 
9  ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Tradução Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2008, p. 64. 
10  SACHS, Albie. The Strange Alchemy of Life and Law. London: Oxford University Press, 2009, p. 
100. 



233 

 

 

 
Revista Publicum 

Rio de Janeiro, Número 1, 2015, p. 229-256 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum 

 

felicidade maior é “fundamentalmente igualitário (a felicidade de todos deve ter o mesmo 

valor) e “fundamentalmente humano” (o que importa é o que as pessoa sentem)
11

. Ele diz 

que “todo direito humano tem de ser justificado como um modo de evitar sofrimento (ou 

promover a felicidade). A Constituição e as leis são cruciais para a felicidade”.  

Layard defende que os atos têm de ser justificados pelo princípio da felicidade 

maior, “mas, uma vez estabelecidos, normalmente não devem ser descumpridos, mesmo 

que isso, às vezes, produza mais felicidade a curto prazo, porque diminuiria o benefício a 

longo prazo dessas leis”
12

. 

Esse sentimento de igualdade também está presente no Ubuntu. Tanto que, na 

Corte Constitucional sul-africana, ao juiz Presidente da Corte Pius Langa, julgando o caso S. 

v Makwanyane
13

, associou o respeito à vida e dignidade ao Ubuntu: “o tema dominante de 

uma cultura baseada no Ubuntu é que a vida de outra pessoa é, no mínimo, tão valiosa 

quanto a minha”, anotou em sua decisão. É o triunfo da dignidade humana.   

Diante de colisões de direitos fundamentais (os quais, na linha de Robert Alexy, são 

princípios), o julgador poderia, caso tivesse informação suficiente, decidir de modo a 

ampliar a felicidade coletiva. Um dos escudos contra excessos seria a dignidade humana.  

O princípio da felicidade maior e o Ubuntu são compatíveis. Para Albie Sachs, o 

Ubuntu “combina direitos individuais com o mote unificador da filosofia da Declaração de 

Direitos e Garantias, que nada mais é do que uma declaração estruturada, 

institucionalizada e operacional em nossa nova sociedade em evolução, acerca da 

necessidade de interdependência, respeito e cuidado humanos”
14

. 

Sachs lembra que o Ubuntu influenciou a jurisprudência da Corte Constitucional em 

relação a questões como pena de morte e a maneira pela qual os tribunais devem tratar 

pessoas ameaçadas de despejo de abrigos rudimentares em terras ilicitamente ocupadas. 

Também foi aplicado de forma criativa, combinando suspensão de pena de prisão em caso 

de homicídio com pedido de desculpas por parte de representante sênior da família do 

acusado, solicitado e reconhecido pela mãe da pessoa falecida.  

Nesses aspectos, o princípio da felicidade maior, fundamento filosófico do direito à 

                                                           
11  LAYARD, P. R. G. Felicidade: lições de uma nova ciência. Tradução Maria Clara de Biase W. 
Fernandes. Rio de Janeiro: Best Seller, 2008, p. 148. 
12  Idem, ibidem, p. 150.  
13  ÁFrica do Sul. Corte Constitucional. S v Makwanyane 1995 (3) AS 391 (CC). 
14  SACHS, Albie. The Strange Alchemy..., op. cit., p. 102. 
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felicidade, apresenta sintonia com o Ubuntu. Na sua aplicação, atribui-se a possibilidade 

de mais eficácia possível dependendo das circunstâncias fáticas e jurídicas imanentes, 

razão pela qual ele funciona como um mandamento de otimização fundamental para 

determinada decisões, notadamente as que lidam com direitos fundamentais colidentes.  

Esse princípio se desdobra em vários vieses, que serão apresentados a seguir.    

 

3. Direito a felicidade pública (participação popular) 

O direito à felicidade pública é a primeira e mais direta face da democracia. Decisões 

políticas de caráter coletivo precisam ser compartilhadas pelos membros dessa 

comunidade diretamente. Diante da complexidade das sociedades, corpos eleitos podem 

assumir essa função, desde que contem com eleições periódicas, e que sejam submetidos 

à accountability. A abertura dos canais democráticos, de modo que as pessoas exercitem 

seu senso de civismo, precisa ser real.  

Pierre De Vos, da Universidade da Cidade do Cabo, afirma que “a ideia central e o 

coração da democracia é que decisões que afetam os membros da comunidade política 

devem ser tomadas pelos próprios membros ou, pelo menos, por representantes eleitos, 

cujo poder para tomar decisões deriva, em última análise, desses membros”
15

.   

Não há democracia verdadeira sem o exercício desembaraçado do direito à 

felicidade pública. Essa ideia vem de Hannah Arendt. Falando sobre a independência dos 

Estados Unidos, Arendt diz que só por meio de uma Constituição seria possível estabelecer 

os limites da nova esfera política e definir as regras em seu interior, fundando e 

construindo um novo espaço político onde “a paixão pela liberdade pública” ou “a busca 

da felicidade pública” pudessem ser exercidas pelas gerações futuras
16

.  

A Filósofa recorda que os homens das revoluções “tinham tido contato com a 

‘felicidade pública’, e o impacto dessa experiência sobre eles foi muito grande, a ponto de 

preferirem em qualquer circunstância – se a alternativa infelizmente tivesse de ser 

colocada nesses termos –, a liberdade pública em vez das liberdades civis, a felicidade 

                                                           
15 DE VOS, Pierre (Editor). FREEDMAN, Warren (Editor). Danie Brand. Christopher Gevers. 
Karthigasen Govender. Patricia Lenaghan. Douglas Maiula. Nomthandazo Ntlama. Sanele Sibanda. 
Lee Stone. South African Constitutional Law in Context. London: Oxford University Press Southern 
Africa, 2014, p. 97. 
16  ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2011, p. 171. 
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pública em detrimento do bem-estar privado”
17

.  

A felicidade pública é a satisfação sentida pelo ser humano ao se perceber como 

parte de uma comunidade política, notadamente, quando ele participa das decisões de 

impacto coletivo. A partir do momento em que esse senso cívico é desenvolvido, 

estabelece-se uma forte conexão entre a causa pública e o ser humano.  

Essa ideia inspirou o mundo. Além da Independência dos Estados Unidos, cuja 

Declaração assegura o direito inalienável à busca da felicidade
18

, outras revoluções 

associaram, explicitamente, felicidade à participação popular. São exemplos: Declaração de 

Independência do Povo Haitiano (1º de Janeiro de 1804), Declaração Venezuelana de 

Independência (5 de Julho de 1811), Declaração Unânime de Independência dos 

Delegados do Povo do Texas (2 de Março de 1836), Declaração de Independência dos 

Representantes do Povo da Nação Liberiana (16 de Julho de 1847) e a Declaração de 

Independência da República Democrática do Vietnã (2 de Setembro de 1945). 

Evidentemente que a felicidade pública só poder ser construída quando há canais 

efetivos de participação popular
19

. A tirania, a oligarquia ou, atualmente, a inegável força 

                                                           
17  Idem, ibidem, p. 180. 
18  “Nenhum documento isolado acha-se tão associado àquilo que significa ser um americano” – 
afirma David Armitage, referindo-se à Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. 
Quanto aos “direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade”, ele diz que “poucas palavras podem 
resumir a crença americana de forma tão sucinta”. Os Estados Unidos, envolvidos com as ideias do 
Iluminismo no século XVIII, se viram diante do desafio de deixar claro à Grã-Bretanha que estavam 
construindo um novo mundo sobre bases que assegurassem dignidade às pessoas e o direito à busca 
da felicidade. Na época da Revolução, desejava-se uma organização política da felicidade na qual 
cada um teria o mesmo direito de ser feliz, pensando e expressando-se livremente. Thomas Jefferson 
aparece como personagem central na introdução do direito à busca da felicidade na Declaração de 
Independência, fornecendo material investigativo cujos debates ultrapassam dois séculos. Não sem 
razão, Richard Layard diz que “esse nobre ideal impulsionou grande parte do progresso social 
ocorrido nos últimos duzentos anos, mas nunca foi fácil de aplicar, porque se sabia muito pouco 
sobre a natureza e as causas da felicidade”. ARMITAGE, David. Declaração de Independência: uma 
história global. Tradução Angela Pessoa. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 16. LAYARD, P. R. 
G. Felicidade: lições de uma nova ciência. Tradução Maria Clara de Biase W. Fernandes. Rio de 
Janeiro: Best Seller, 2008, p. 19. 
19  Bruce Ackerman afirma a possibilidade de defender a democracia constitucional em si mesma, 
não sob a base de que ela respeita preferências existentes, mas sob uma teoria bastante diferente, 
para a qual ela ajuda a inculcar os melhores ou os maiores tipos de desejos e crenças: “Os grandes 
teóricos da democracia constitucional, John Stuart Mill e John Rawls, insistiram nesse particular”, diz 
Ackerman. A maximização da felicidade pode vir não de dar às pessoas o que elas querem agora, 
mas encorajá-las a ter melhores anseios. Ackerman mostra sua concepção utilitarista da diversidade 
de opiniões. Ele afirma que “qualquer sistema justo permitirá ampla diversidade de concepções 
disponíveis”. Isso porque, “essa diversidade promove a liberdade individual e a liberdade de escolha. 
O constitucionalismo americano respeita tal diversidade e tal liberdade, em parte, por causa de seus 
efeitos salutares na deliberação pública”. ACKERMAN, Bruce. Nós o povo soberano: fundamentos do 
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do dinheiro nas democracias, tendem a fechar os canais disponíveis à participação popular, 

ou a torná-los inefetivos, diminuindo o senso de pertencimento e de civismo da 

comunidade política. Daí Tim Mulgam dizer que a oportunidade “de participarem das 

decisões políticas daria a essas pessoas o incentivo para se preocuparem com o resto do 

mundo, concentrarem as suas mentes em questões mais amplas, e desenvolverem a sua 

capacidade de tomar decisões importantes”
20

.  

A teoria é provada na prática. Quanto mais direta é a democracia, maior é a 

felicidade. Segundo estudo coordenado por Bruno Frey, que comparou a felicidade dos 

cidadãos de diferentes cantões suíços, há variações quanto ao nível de felicidade de 

acordo com a extensão da democracia direta (iniciativas populares, referendos, 

plebiscitos) de cada cantão. Em todos os cantões, as políticas frequentemente são 

decididas por meio de referendos. Todavia, em alguns, os cidadãos têm mais direitos de 

demandar referendos do que em outros. As pessoas são mais felizes onde têm mais 

direitos a referendos. Se compararmos os cantões em que esses direitos são mais amplos 

com os em que são menos, a diferença na felicidade é tão grande quanto se a renda 

tivesse duplicado
21

. 

 No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o plebiscito 

(instrumento da democracia direta) para o desmembramento de um estado da federação 

– no caso, o Pará -, deveria envolver não somente a população do território a ser 

desmembrado, mas a de todo o estado
22

. A decisão ampliou o número de cidadãos que 

participam diretamente das alterações territoriais dos seus Estados. Ampliou-se a base da 

participação política, que constitui o direito à felicidade pública. 

Estamos falando da base da democracia. Stuart Mill afirmou, há séculos, que a 

democracia pode assegurar aos povos uma grande soma de felicidade
23

. Participar da vida 

pública, interferindo efetivamente nas decisões que nos afetam, constitui motivo de 

prazer.  

                                                                                                                                                                                     
direito constitucional. Tradução de Mauro Raposo de Mello. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, pp. 225-
228.  
20 MULGAN, Tim. Utilitarismo. Tradução de Fábio Creder. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 47. 
21 FREY, Bruno S. e STUTZER, Alois. Happiness Prospers in Democracy. Journal of Happiness Studies, 
v. 1, 2000, p. 79; Frey, BRUNO e STUTZER, Alois. Political Participation and Procedural Utility, 
European Journal of Political Research, v. 45, n. 3, 2006, p. 391. 
22 BRASIL. STF. ADI nº 2650. Rel. Min. Dias Toffoli. DJ de 17/11/2011.  
23  MILL, John Stuart. Considerations on representative government. Ed. C. V. Shields. 
Indianapolis/Nova York, Bobbs-Merrill, 1958. 
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No contexto sul-africano, Pierre De Vos afirma que “a democracia não é um fim em 

si mesmo, mas um meio para se atingir um fim”
24

. Esse fim é a felicidade pública.   

 

4. Direito à busca da felicidade (liberdade).  

Direito à busca da felicidade é o direito de não sofrer interferências ilegítimas por parte do 

Estado, ou do particular, na execução de projetos racionais de realização de preferências. 

Eventuais interferências impõem fundamentação, pois limitam a liberdade.  

A Constituição da África do Sul assegura várias liberdades: Liberdade e segurança 

das pessoas (s 12); liberdade de religião, crença e opinião (s 15); liberdade de expressão (s 

16); reunião, manifestação, protesto e petição (s 17); liberdade de associação (s 18); 

liberdade de movimento e residência (s 21); liberdade sindical, de ofício e profissão (s 22). 

No Brasil, não é diferente. Há, contudo, um caso que colocou o direito à busca da 

felicidade no palco: a análise quando à constitucionalidade da Marcha da Maconha
25

.  

O STF se debruçou sobre a matéria. John Stuart Mill foi um dos fundamentos 

teóricos da decisão. Segundo o Ministro Luiz Fux, “o pensamento jurídico dos EUA partiu 

dos escritos de John Milton e da teoria utilitarista de John Stuart Mill – segundo a qual a 

colisão de opiniões conflitantes ampliaria as chances de atingimento da verdade e do 

esclarecimento público – para formular as justificativas da consagração, na Primeira 

Emenda à Constituição norte-americana, da liberdade de expressão (free speech)”. O 

Ministro destacou “o importante papel da liberdade de expressão no fortalecimento do 

potencial de contribuição individual ao bem-estar da sociedade e, em especial, na 

realização pessoal do indivíduo”. Valeu-se da expressão neutra “bem-estar”.  

                                                           
24  DE VOS, Pierre (Editor). FREEDMAN, Warren (Editor). Danie Brand. Christopher Gevers. 
Karthigasen Govender. Patricia Lenaghan. Douglas Maiula. Nomthandazo Ntlama. Sanele Sibanda. 
Lee Stone. South African Constitutional Law..., op. cit., p. 95. 
25  Numa tarde de sábado de Maio de 2011, em São Paulo, cerca de mil manifestantes participavam 
da Marcha da Maconha. Eles queriam caminhar pela Avenida Paulista rumo à Consolação. A 
manifestação havia sido proibida pela Justiça, ao argumento de que fazia apologia às drogas. 
Reagindo criativamente à proibição, os manifestantes converteram a passeata num ato em favor da 
liberdade de expressão. As referências à maconha foram apagadas e cobertas com fita adesiva preta. 
No mesmo sábado, por volta das 14 horas, os manifestantes souberam, pela polícia, que não 
poderiam continuar a marcha. Na altura do Masp, a Tropa de Choque da Polícia Militar tentou contê-
los. A polícia disparou balas de borracha, bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e gás pimenta 
contra a multidão. “Foi triste, muito triste”, disse o jornalista Pedro Nogueira, de 25 anos, um dos 
organizadores da marcha. “Marcha da Maconha acaba em conflito com a Polícia Militar”. De Márcia 
Abos, em O Globo, de 21/05/11. Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/marcha-damaconha-
acaba-em-conflito-com-policia-militar-2789220. Acessado em junho de 2013. 
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Apontando o raciocínio utilitarista do juiz Brandeis, da Suprema Corte dos Estados 

Unidos, no caso Whitney v. California, o Ministro Luiz Fux disse que “a repressão ao 

discurso não traz estabilidade pública, antes semeando o ódio e a reação. O discurso 

proibido não é desencorajado, mas escondido, incentivando a conspiração”. Logo, entre 

reprimir, correndo o risco de suportar custos elevados no futuro, e permitir, incorrendo em 

custos menores no presente, e nenhum no futuro, o ideal seria permitir.  

A menção ao utilitarista John Stuart Mill mostra como o princípio da felicidade 

maior começa a compor as decisões das supremas cortes. Para Stuart Mill, “permitir que a 

maioria se imponha aos dissidentes ou censure os livre-pensadores pode maximizar a 

utilidade hoje, porém tornará a sociedade pior – e menos feliz – no longo prazo
26

”.  

A Marcha da Maconha foi julgada constitucional, sem constituir apologia ao crime, 

previsto no Código penal brasileiro. Pesaram-se as consequências do julgamento e optou-

se pela decisão que, sem violar a dignidade humana, aumentaria o bem-estar geral, ou 

seja, possibilitaria o maior nível de felicidade para o maior número de pessoas
27

.  

 

5. Direito aos meios necessários à busca da felicidade (bem-

estar).   

Além do direito à busca da felicidade, cuja base de sustentação é a liberdade aliada à 

dignidade, o ser humano precisa de algo mais. Ele precisa saber que não padecerá pela 

fome, que não dormirá ao relento, que terá condições de consumir água limpa e gozar de 

boa educação. Só assim ele será verdadeiramente livre.  

                                                           
26  MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Tradução Pedro Madeira. Lisboa: Edições 70, 2010, p. 100. 
27  A atenção que o Ministro Luiz Fux confere às potenciais consequências da decisão ao bem-estar 
coletivo é tamanha que ele chega a afirmar que “não se pode formar plena convicção acerca de 
qualquer questão sem conhecimento mais amplo possível dos diversos aspectos que a compõem e 
sem alguma percepção das eventuais consequências da adoção de um ou outro ponto de vista”. O 
Ministro pergunta: “Quais as consequências dessa repressão?”. Em seguida, responde: “A 
clandestinidade da discussão é uma delas. (...) Se reprimido o debate, fica subterrâneo, estimulando-
se a formulação de juízos parciais e míopes, com elevado risco do surgimento de visões maniqueístas 
de ambos os lados”. A aplicação do princípio da felicidade maior ocorre em seguida: “Há que se 
vislumbrar com clareza as posições antagônicas e, sopesando-as, chegar-se a uma conclusão”. Para o 
Ministro Fux, “ainda que seja somente para sua satisfação pessoal, o indivíduo é livre para 
compartilhar com a sociedade seu entendimento sobre a matéria e, assim, incorporá-la ao debate 
democrático”. Ou seja, o ser humano tem direito à busca da felicidade, o direito de não sofrer 
interferências ilegítimas por parte do Estado ou do particular na execução de projetos racionais de 
realização de preferências ou desejos legítimos, os quais ofereçam, ao titular, chances de êxito.   
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No contexto sul-africano, Iain Currie e Johan de Wall afirmam que “a pobreza 

envolve, no mínimo, a ausência de bem-estar. Questões quanto à pobreza são de 

significativa importância na agenda política da África do Sul e, claramente, estão no palco 

central, pois dizem respeito à aplicação dos direitos fundamentais”
28

.  

Mesmo Aristóteles reconhecia que a felicidade requer bens externos: “seria difícil 

desempenhar um papel nobre a não ser que se esteja munido do necessário 

equipamento”, disse. Para o filósofo, “muitas ações nobres requerem instrumentos para 

sua execução sob a forma de amigos, ou riqueza ou poder político”. Ele afirma que a 

“felicidade exige o acréscimo da prosperidade externa, sendo esta a razão de alguns 

indivíduos identificá-la com a [boa] fortuna (a despeito de alguns a identificarem com a 

virtude)”
29

. Apesar da biografia de Aristóteles ser bem diferente da de vários outros 

filósofos citados nesse paper, o caráter universal das categorias teóricas com as quais eles 

lidam torna possível encontrar uma sintonia em seus pensamentos no que diz respeito à 

felicidade como algo que dá sentido a vida, seja ela individual, seja coletiva. Daí a 

variedade de fontes filosóficas.  

Quanto à África do Sul, estamos falando de direitos socioeconômicos. Segundo 

Pierre De Vos, “direitos sociais são direitos às condições e recursos necessários para o 

bem-estar material das pessoas”. Para ele, são direitos a itens tais como “alimentação, 

água, habitação, saúde, assistência social, educação e segurança, meio-ambiente limpo e 

saudável”
30

.  

Essa preocupação já estava presente em Jeremy Bentham. Ele era atento à 

segurança, o que inclui uma alimentação adequada e abrigo, bem como segurança contra 

hostilidades. Nesse sentido, Tim Mulgam diz que “o governo deve garantir que ninguém 

fique desamparado, e que todos tenham acesso a uma educação adequada e a cuidados 

de saúde, para permitir-lhes atender às suas próprias necessidades de segurança”.  

Tim Mulgam recorda ainda que, para Bentham, os seres humanos têm 

determinadas necessidades básicas: do essencial para a vida, de segurança, de abrigo, de 

                                                           
28  CURRIE, Iain e WAAL, Johan de. The Bill of Rights Handbook. Cape Town, JUTA, in association 
with The Law Society of South Africa, 2013, p. 521. 
29  ARISTÓTELES (384-322 a.C). Ética a Nicômaco. Traduções, textos adicionais e notas Edson Bini. 
Bauru: Edipro, 2009, p. 54. 
30  DE VOS, Pierre (Editor). FREEDMAN, Warren (Editor). Danie Brand. Christopher Gevers. 
Karthigasen Govender. Patricia Lenaghan. Douglas Maiula. Nomthandazo Ntlama. Sanele Sibanda. 
Lee Stone. South African Constitutional Law..., op. cit., p. 666-667.  
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estabilidade social suficiente para fazer planos para o futuro e assim por diante. São os 

“interesses de segurança”. Para Mulgam, “essas precondições de uma vida que valha a 

pena devem ser garantidas a todos de pleno direito”, pois a pessoa não pode desfrutar de 

segurança “se está preocupada com a possibilidade de ser privado das necessidades da 

vida pelo governo, ou por algum terceiro”. Ele afirma que, para garantir a segurança de 

todos, “todos devemos sentirmo-nos obrigados a respeitar os direitos dos outros, e a não 

aplicar o principio utilitarista quando os interesses em segurança de alguém estiverem em 

jogo”
31

.  

A saúde, por exemplo, é fundamental para qualquer projeto de busca da felicidade. 

Stuart Mill chegou a inserir a saúde dentre os principais prazeres. Richard Layard afirma 

que há sete fatores que nos afetam quanto à felicidade sendo, um deles, a saúde. Para 

Carol Graham, pesquisadora da Brookings Instituton, ter saúde torna as pessoas mais 

felizes e, melhor ainda, “a felicidade pode produzir efeitos positivos adicionais sobre a 

saúde – um fato a que tanto se alude na literatura, mas que é mais difícil de provar 

empiricamente com a maioria dos dados”
32

.  

Os direitos socioeconômicos, chamados também de “direitos ao pão”, celebram o 

compromisso com o bem-estar das pessoas, a parte objetiva do direito à felicidade, 

integrante da qualidade de vida. Visam concretizar uma aspiração à segurança.  

 

6. Bem-estar como termo neutro para designar felicidade 

Em Francês, Bien-Être; em italiano, benessere (ou agiatezza); em inglês, well-being ou 

welfare; em alemão, Wohlstand (ou Wohlbefinden, Wohlbehagen). Em português, bem-

estar. É uma palavra moderna. Julián Marías recorda que, “no espanhol, se usa desde o 

começo do século XIX”, e que “o dicionário da academia registra duas acepções: conjunto 

das coisas necessárias para viver bem: vida confortável ou abastecida que conduza a 

passar bem e com tranqüilidade”
33

.  

A pesquisadora Carol Graham, na obra “A busca da felicidade: Uma economia do 

bem-estar”, aponta que as questões relativas à felicidade pela perspectiva coletiva 

                                                           
31  MULGAN, Tim. Utilitarismo. Tradução de Fábio Creder. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 40. 
32  GRAHAM, Carol. O que nos faz feliz por esse mundo fora. Tradução Michelle Hapetian e revisão 
de Alice Soares. Alfragide: Texto Editores, 2011, p. 143. 
33  MARÍAS, Julián. La Felicidad Humana. Madri: Alianza Editorial, 2006, p.158.  
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costuma vir designada por meio de várias expressões, tais como “felicidade, bem-estar, 

bem-estar subjetivo, e satisfação com a vida, entre outros”
34

.  

Paul Dolan, Richard Layard e Robert Metcalfe falam em bem-estar. A chamada 

Comissão-Stiglitz, criada pelo então presidente francês, Nicolas Sarkozy, era voltada para a 

aferição do “bem-estar” dos franceses. Derek Bok, que esteve à frente de Harvard, tem 

obra intitulada “Política da Felicidade: O que o governo pode aprender com as novas 

pesquisas sobre o bem-estar”. Amartya Sen, por sua vez, constrói seu pensamento 

discutindo a ideia de “bem-estar”
35

. Bruno Frey e Stutzer afirmam que, para muitos fins, a 

felicidade ou o bem-estar subjetivo relatado é uma aproximação empírica satisfatória para 

a utilidade individual
36

.  

No caso da África do Sul, além do bem-estar, a Constituição assegura a qualidade de 

vida. É plenamente compreensível a opção. Contudo, a literatura especializada reconhece 

que o conceito de bem-estar ainda não contou com dedicada atenção do Judiciário do 

país. Segundo Iain Currie e Johan de Waal, “a expressão bem-estar não têm ganhado muita 

atenção nos tribunais. No caso HTF Developers (Pty) Ltd v Minister of Enviromental Affairs 

and Tourism, o juiz Murphy J. compreendeu que o termo é “aberto e evidentemente(...) 

incapaz de uma definição precisa. Contudo, é decisivamente importante para que as 

autoridades ambientais possam definir os objetivos constitucionais de suas atribuições”
37

. 

Iain Currie e Johan de Waal afirmam ainda:  

Seres humanos não podem sobreviver sem comida e água, e eles precisam evitar 

situações nas quais serão expostos a lesões físicas (ferimentos ou morte), incluindo 

contrair doenças. Essas necessidades assumem precedência diante de outras. 

Necessidades autônomas envolvem a habilidade de os seres humanos tomarem decisões 

bem informadas para atingirem conscientemente seus objetivos. Para alcançar isso, a 

pessoa precisa de três atributos: capacidades cognitivas (compreensão), saúde mental e 

oportunidades de participar da vida social
38

.    

A necessidade de maior investigação sobre o conceito de bem-estar na Constituição 

                                                           
34 GRAHAM, Carol. The pursuit of happiness: an economy of well-being. Washington: Brookings 
Institution Press, 2011. 
35 WHITE, Nicholas. Breve história da felicidade. Tradução de Luis Carlos Borges. São Paulo: Edições 
Loyola. 2009, p. 182. 
36 GRAHAM, Carol. The pursuit of happiness..., op. cit. 
37 CURRIE, Iain, WAAL, Johan de. The Bill of Rights Handbook..., op. cit., p. 520. 
38 Idem, ibidem, p. 521. 
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da África do Sul só realça o estado-da-arte desse tema. O preâmbulo da Constituição do 

país assume o compromisso de “melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos e 

liberar o potencial de cada pessoa”. As expressões felicidade, bem-estar e qualidade de 

vida, apesar de não relevarem significados idênticos, têm sido utilizadas em sentidos 

aproximados pelas estruturas normativas. O preâmbulo da Constituição do Brasil, por 

exemplo, firmou um compromisso com o “bem-estar”.  

Para Iain Currie e Johan de Waal, quanto à África do Sul, “todos os direitos têm de 

ser vistos no contexto da exortação preambular segundo a qual a Constituição é dirigida 

para o incremento da qualidade de vida de todos os cidadãos e para a liberação do 

potencial de cada pessoa”
39

.  

Outra importante afirmação da Constituição sul-africana é a que diz: “a África do 

Sul pertence a todos o que nela vivem, unidos em nossa diversidade”. Abre-se uma 

avenida para a felicidade, pois, ao garantir a diversidade, protege-se as minorias. Essa 

proteção é alicerçada na dignidade humana, que impede que determinados grupos, ainda 

que majoritários, subjuguem a essência dos outros, minoritários.  

Stuart Mill entende que “a diversidade não é um mal, mas, sim, um bem”. Para ele, 

“quando a regra de conduta não é o próprio caráter da pessoa, mas sim as tradições ou 

costumes de outras pessoas, está a falhar um dos principais ingredientes da felicidade 

humana, e o principal ingrediente do desenvolvimento individual e social”. Segundo Mill, 

“quanto mais cada pessoa desenvolve a sua individualidade, tanto mais se torna valiosa 

para si própria, e pode por isso ser mais valiosa para os outros”
40

.  

Jeremy Bentham, John Stuart Mill, John Austin, H. L. A. Hart e Hans Kelsen
41

 

demonstraram simpatia, ou mesmo devoção, pelo princípio da felicidade maior. Kelsen, 

por exemplo, afirma que “se virmos a essência da democracia não na onipotência da 

maioria, mas no compromisso constante entre os grupos representados no parlamento 

                                                           
39  Idem, ibidem, p. 521-522. 
40  Ao falar das minorias, percebe-se que Stuart Mill tinha razão. Michael Sandel, contudo, discorda. 
Ele diz: “a enfática celebração da individualidade é a mais importante contribuição de Mill em On 
Liberty, mas é também, de certa forma, um tipo de heresia em relação ao utilitarismo”. Sandel 
persiste: “Já que apela para os ideais morais além dos utilitários – ideais de caráter e 
desenvolvimento humano -, não é a reelaboração do princípio de Bentham, e sim uma renúncia a 
ele, apesar de Mill afirmar o contrário”. MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Lisboa: Edições 70, 
2010, p. 115. SANDEL, Justiça. O que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias e Maria Alice 
Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2011, p. 66. 
41  O utilitarismo teve três pioneiros: William Paley (1785), Jeremy Bentham (1789) e William 
Godwin (1793).  
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pela maioria  e pela minoria, e por conseguinte na paz social”, a jurisdição constitucional 

“aparecerá como um meio particularmente adequado à realização dessa idéia”
42

.   

Além da diversidade, o bem-estar é, de fato, muito presente nas constituições 

contemporâneas. Lendo o texto constitucional brasileiro, vê-se que o parágrafo único do 

art. 23 dispõe que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do “bem-estar” em âmbito nacional.  

Exatamente na mesma linha, a seção 41 da Constituição sul-africana, que trata dos 

Princípios cooperativos de governo e relações intergovernamentais, dispõe: (I) “todas as 

esferas do governo e todos os órgãos do estado com cada uma de suas esferas têm de 

assegurar o bem-estar do povo da República”.  

Na sequência, tem-se o artigo 182 da Constituição do Brasil, afirmando que a 

política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o “bem- estar” de seus habitantes. De acordo com o 

inciso IV do artigo 186, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, ao requisito de ter uma 

exploração que favoreça o “bem-estar” dos proprietários e dos trabalhadores. O §1º do 

artigo 231 diz que, dentre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, estão as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu “bem-estar”.  

A Constituição brasileira está falando de meio ambiente urbano, rural e indígena. 

Na África do Sul, a seção 24 da Constituição diz que “todos têm o direito (a) a um meio-

ambiente que não seja danoso a sua saúde ou bem-estar”. Novamente, bem-estar.    

A ordem social brasileira tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o 

“bem-estar” e a justiça sociail (art. 193). O mercado interno integra o patrimônio nacional 

e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o 

“bem-estar” da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei (art. 219).  

Segundo o art. 230 da Constituição, a família, a sociedade e o Estado têm o dever 

de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade e “bem-estar”, garantindo-lhes o direito à vida.  

Enquanto a Constituição do Brasil foca nos idosos, a da África do Sul optou pelas 

                                                           
42  KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 182.  
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crianças. Em ambas há compromissos com a família. Segundo a seção 28 (1) da 

Constituição sul-africana, toda criança tem o direito (f) de não ser obrigada ou estimulada 

a elaborar trabalhos ou fornecer serviços que (ii) coloquem em risco o “bem-estar”, 

educação, saúde mental ou física ou desenvolvimento espiritual, moral ou social.   

Associando bem-estar com felicidade, o Capítulo Africano de Direitos e Bem-Estar 

da Criança, da Organização da União Africana, destaca que “as crianças ocupam uma 

posição única e privilegiada na sociedade Africana e para o completo e harmonioso 

desenvolvimento de sua personalidade, a criança deve crescer num ambiente familiar cuja 

atmosfera seja de felicidade, amor e compreensão”
43

. 

 Essa ligação entre família e felicidade, garantida pela Constituição da África do Sul, 

começa a ganhar corpo e a estimular o aperfeiçoamento de políticas públicas no país. A 

felicidade das crianças em suas famílias foi pesquisada pelo Economic Research Southern 

Africa (ERSA), um programa de pesquisa mantido pelo Tesouro Nacional da África do Sul. A 

pesquisa “O Funcionamento Familiar e Satisfação e Felicidade com a Vida nos Domicílios 

sul-africanos”
44

 foi conduzida por Ferdi Botha and Frikkie Booysen. Para eles, “explorou-se 

a medida em que a felicidade individual e a satisfação com a vida se relacionam com 

diferentes níveis de funcionamento familiar, assim como com o tipo de família, num grupo 

de sul-africanos”. Segundo os pesquisadores: 

 

a evidência indica que um melhor funcionamento da família está 
fortemente associado com as pessoas mais felizes e com maior satisfação 
com a vida. Assim, ter boas relações dentro da família é, em média, 
benéfico para a felicidade e satisfação com a vida de um membro da 
família. Além disso, maiores níveis de aproximação (como aproximar os 
membros da família uns dos outros) e mutabilidade (o grau de 
flexibilidade dentro da família) estão positivamente relacionados à 
felicidade pessoal e satisfação com a vida. O tipo da família também é 
importante: pessoas em famílias extremamente disfuncionais são muito 
menos satisfeitas com a vida e menos felizes do que pessoas que vivem 
em famílias equilibradas. 

 

É clara essa relação intrínseca entre bem-estar e felicidade nos textos 

constitucionais. Um dos exemplos é o juramento de posse do chefe do Poder Executivo.  

                                                           
43   Disponível em: http://pages.au.int/acerwc/documents/african-charter-rights-and-welfare-child-
acrwc. Acessado em Maio de 2015.  
44  Disponível em: 
http://www.econrsa.org/system/files/publications/working_papers/working_paper_363.pdf. 
Acessado em Maio de 2015. 
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A Constituição da África do Sul, no anexo 2º, seção 1, traz o juramento solene de 

posse do Presidente da República. Um dos compromissos é: “Dedicar-me ao bem-estar da 

República e de todo o seu povo”
45

.  

No Brasil, o juramento do Presidente, previsto pelo artigo 44 da Constituição 

Republicana de 1891, dizia: “Prometo manter e cumprir com perfeita lealdade a 

Constituição Federal, promover o bem geral da República, observar as suas leis, sustentar-

lhe a união, a integridade e a independência”. 

Já a Constituição do Estado de Delaware, nos Estados Unidos, optou pela palavra 

felicidade:  

 

Eu – sustentarei e manterei com todo o meu poder a independência 
deste Estado, de acordo coma declaração que foi feita pelo honorável 
Congresso Continental; e empregarei toda a capacidade que tenho em 
compor para os habitantes deste Estado o sistema de governo que me 
parecer mais próprio a proporcionar sua felicidade e a assegurar-lhes o 
gozo de todos os direitos e de todos os privilégios naturais, civis e 
religiosos. 

 
Portanto, ao abraçarem o bem-estar em pontos estratégicos de suas constituições, 

como quanto aos membros das famílias, o meio ambiente e as relações 

intergovernamentais, o Brasil e a África do Sul chamam a atenção para o ser humano e 

possibilitam a abertura normativa necessária para a consagração do direito à felicidade.  

 

7. Proibição dos prazeres perversos (dignidade humana) 

Prender um homem que não cometeu um crime não deve ser tolerado se o preso se disser 

feliz com a cadeia. Práticas imorais, como a escravidão, não podem ser justificadas ao 

argumento de que a maioria se sente bem com essa vergonha. Existem outros valores ao 

lado da felicidade que refutam determinadas decisões, independentemente do seu efeito 

sobre os sentimentos das pessoas afetadas
46

. Não há direito a prazeres perversos que 

causem danos aos outros ou a nós, enquanto sociedade.  

Para entender os prazeres perversos, é importante conhecer a teoria de Donatien 

                                                           
45  O mesmo vale para o vice-presidente (s 2). 
46  BOK, Derek. The politics of happiness: what government can learn from the new research on 
well-being. Princeton: Princeton University Press, 2010, p. 56. 
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Alphonse François, o Marquês de Sade
47

. A palavra sadismo data de 1834, e aparece no 

Dictionnaire [Dicionário] de Boiste, vinte anos depois da morte do marquês. O psiquiatra 

Krafft-Ebing conferiu o estatuto médico a esse termo, em 1891, em Pychopathia sexualis: 

“aberração pavorosa da devassidão; sistema monstruoso e antissocial que revolta a 

natureza”. Estamos falando de todo gozo experimentado no sofrimento infligido ao outro.  

Tanto a África o Sul como o Brasil têm compromisso constitucional com a dignidade 

humana. Para Albie Sachs, introduzindo, no constitucionalismo sul-africano, a dignidade 

humana, “todos têm o mesmo valor moral, já que a dignidade implica um reconhecimento 

do valor intrínseco dos seres humanos e o reconhecimento de que os seres humanos têm 

direito a ser tratados como dignos de respeito e consideração”
48

.  

A seção 13 da Constituição da África do Sul, por exemplo, afirma que “ninguém será 

sujeito à escravidão, servidão ou trabalho forçado”. Já a seção 10 assegura que “todos têm 

sua própria dignidade e o direito de ter essa dignidade respeitada e protegida”.  

É preciso proteger o direito à felicidade da exortação a prazeres perversos. Para 

isso, é fundamental reconhecer a dignidade humana que, atualmente, tem sido o centro 

irradiador da maior parte dos textos constitucionais. Um caso brasileiro ajuda a ilustrar.  

O Estado do Rio de Janeiro havia aprovado a Lei estadual nº 2.895, de 1998, 

disciplinando as brigas de galos (os da espécie gallus-gallus). Uma ação no STF atacava a lei 

ao fundamento de que ela violava a Constituição
49

, que garante um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e veda a crueldade contra animais.   

Justificando a Lei, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro disse que as 

brigas de galos eram “um forte fator de integração de comunidades do interior do Estado, 

                                                           
47  Michel Onfray diz que a doutrina de exortação bárbara aos prazeres sádicos abriu espaço para 
que sociedades adeptas a ela se adaptassem à crueldade. Ele recorda Hannah Arendt, no seu 
Origens do totalitarismo, que destaca que os mais insensíveis intelectuais de antes da II Guerra 
Mundial tinham uma verdadeira fascinação pelas obras do marquês de Sade. Essa conexão ergueu a 
formação doutrinária do fascismo europeu. Lembra ainda que Camus, em L’Homme revolte [O 
homem revoltado], compara a república cercada de arame farpado de Sade com os campos de 
concentração. Muitas das barbaridades escritas pelo marquês foram praticadas pela Milícia Vichy, 
pela Gestapo alemã, pela soldadesca nazista e por todos os regimes fascistas. A visão totalitária do 
mundo pode ser encontrada em La Nouvelle Justine. Nessa obra, Sade justifica a ditadura da 
aristocracia sobre o populacho, louva os méritos do cristianismo e da monarquia aos quais, segundo 
ele, “devemos a grandeza e a prosperidade da França”. ONFRAY, Michel. Os ultra das luzes. Tradução 
Cláudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012 (Série Contra-história da filosofia; v. 
4), p. 292. 
48  SACHS, Albie. The Strange Alchemy of Life and Law. London: Oxford University Press, 2009, p. 
457.  
49  Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1856/RJ (Rel. Min. Celso de Mello), 26.05.2011. 
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a gerar, inclusive, um apreciável número de empregos, sendo que, no Rio de Janeiro, há, 

aproximadamente, 100 rinhas e mais de 70 centros esportivos”.  

Na decisão, o Ministro Ayres Britto frisou a necessidade de inibir os prazeres 

perversos. Para ele, o preâmbulo da Constituição fala de uma sociedade fraterna, pluralista 

e sem preconceitos: “E fraternidade evoca, em nossas mentes, a ideia de algo inconvivível 

com todo tipo de crueldade, mormente aquelas que desembocam em derramamento de 

sangue, mutilação de ordem física e, até mesmo, na morte do ser torturado”, afirmou. 

Segundo o Ministro Britto, “essa crueldade, caracterizadora de tortura, manifesta-

se no uso do derramamento de sangue e da mutilação física como um meio, porque o fim 

é a morte”. Ele destacou que, nas brigas de galos, “o jogo só vale se for praticado até a 

morte de um dos contendores, de um dos galos, que são seres vivos”. Disse ainda que 

“derramar sangue e mutilar fisicamente o animal não é sequer o fim. O fim é, 

verdadeiramente, a morte de cada um deles; a briga até a exaustão e a morte”.  

O Ministro Cezar Peluso, que o acompanhou na decisão, relacionou o 

enaltecimento de prazeres perversos entre os indivíduos, por meio do êxtase trazido com 

a dor dos animais, ao princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade humana 

proibiria a satisfação de prazeres perversos ou o seu enaltecimento, seja pelo Estado, seja 

pelos particulares. 

 

A lei ofende também a dignidade da pessoa humana, porque, na verdade, 
implica, de certo modo, um estímulo às pulsões mais primitivas e 
irracionais do ser humano”, afirmou o ministro Peluzo, anotando em 
seguida: “a proibição também deita raiz nas proibições de todas as 
práticas que promovem, estimulam e incentivam ações e reações que 
diminuem o ser humano como tal e ofendem, portanto, a proteção à 
dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República

50
. 

 
O Ministro Ricardo Lewandowski concordou. “Proibiram-se agora as touradas em 

Barcelona. A Europa está preocupada com o tratamento desumano, cruel e degradante 

que se dá aos animais domésticos, sobretudo nos abatedouros e também nos criadouros”, 

afirmou. Na sequência, disse que as vedações decorrem “desse princípio básico da 

dignidade da pessoa humana. Quando se trata cruelmente ou de forma degradante um 

animal, na verdade está se ofendendo o próprio cerne da dignidade humana”. 

A dignidade da pessoa humana é o vetor constitucional que impede que o direito à 

                                                           
50 BRASIL. STF. ADI nº 1.856. DJ de 13/10/2011. Rel. Min. Celso de Mello. 
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felicidade se converta, no caso concreto, em fundamento de práticas cruéis, baseadas em 

prazeres perversos, que ao contrário de aperfeiçoar a jornada civilizatória, atira as 

conquistas constitucionais num abismo selvagem.  

  

8. Felicidade coletiva como objetivo da decisão (utilitarismo) 

O juiz da Corte Constitucional da África do Sul, Albie Sachs, encerrando sua fala na Aula 

Magna na faculdade de Direito na Universidade do Kentucky, em abril de 2013, disse 

acreditar que a concretização da Constituição da África do Sul, pela Corte Constitucional, 

“trouxe uma grande felicidade e bastante libertação para muita gente”
51

.  

Seria papel do Judiciário assegurar felicidade para as pessoas? Cabe, a uma 

Suprema Corte, considerar a felicidade um direito? A Concretização dos direitos 

fundamentais, por uma Corte Constitucional, amplia a felicidade coletiva? Para responder 

a essas intrigantes perguntas, é fundamental ir até as raízes da jurisdição constitucional.   

A primeira constituição a tratar, nos termos atuais, sobre o poder dado aos 

tribunais para aferir a constitucionalidade das leis e dos atos normativos, foi a Constituição 

do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1776. 

O Capítulo Segundo, Seção 47ª, disciplina a escolha do “Conselho de Censores”, 

cujo dever é “examinar se a Constituição foi conservada em todas as suas partes sem o 

menor dano”, bem como “se os corpos encarregados do Poder Legislativo e Executivo 

cumpriram suas funções como guardiões do povo, ou se arrogaram e exerceram outros ou 

maiores direitos que aqueles que lhes foram dados pela Constituição”.   

A gênese da jurisdição constitucional vem com a previsão de convocação, pelo 

Conselho dos Censores, de uma comissão extraordinária, sempre que “lhes parecer que 

haja necessidade absoluta de corrigir algum artigo defeituoso da Constituição, de explicar 

algum deles que não estivesse claramente expresso ou de acrescentar artigos que fossem 

necessários à conservação dos direitos e da ‘felicidade’ do povo”
52

.  

Conservação dos direitos e “felicidade” do povo. Eis a origem de um modelo que, 

no século XXI, é chamado de jurisdição constitucional.  

Não se cogita de um projeto de felicidade de um indivíduo isolado e autocrático, 

                                                           
51 SACHS, Albie. The Sacred and the Secular: South Africa´s Constitutional Court Rules on Same-Sex 
Marriages. Kentucky Law Journal, v. 102, n. 1, 2013-2014, p. 160.  
52  Disponível em: http://avalon.law.yale.edu/18th_century/pa08.asp.  Acessado em Maio de 2015. 
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mas como um indivíduo relacionado a uma comunidade e a ela vinculado. O princípio da 

felicidade maior, inspirado por Robert Alexy, compreende que, nas colisões, deve ser 

atribuído peso maior aos princípios relativos a interesses coletivos, de modo que, após a 

ponderação
53

, reste menos do direito à busca da felicidade do que imaginávamos.   

A felicidade maior é a meta. Isso não se dá simplesmente ampliando o gozo do 

direito à busca da felicidade, no sentido de se lhe afastar vedações. A felicidade maior não 

virá sem o direito contra intervenções da parte de sujeitos de direito de mesma hierarquia, 

sem as competências jurídicas para participar da formação da vontade coletiva, sem um 

certo grau de inexistência de situações de privação econômica e também sem as ações de 

participação na comunidade política, baseadas ao mesmo tempo nas próprias convicções e 

na responsabilidade
54

. É a proposta de Alexy adaptada a esse paper. 

A jurisprudência brasileira tem um caso interessante. Coube ao STF fixar qual a 

interpretação a ser conferida ao artigo 1.723 do Código Civil, que reconhece, como 

entidade familiar, a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O 

caso decorria do fato de órgãos do Estado negarem direitos a casais homoafetivos. Cabia à 

Corte decidir se essa união também abrangeria casais do mesmo sexo, apesar de o 

dispositivo constitucional falar em “homem e a mulher”.  

O Ministro Ayres Britto brindou Stuart Mill ao inserir em seu voto o princípio do 

                                                           
53  Stuart Mill ilustrou caso envolvendo as potências liberdade de um lado e segurança do 
consumidor outro. Ele deu o exemplo da venda de venenos. Ele indaga: “Até que ponto se pode 
legitimamente abusar da liberdade para prevenir crimes ou acidentes?”. Para Mill, “se os venenos 
nunca fossem comprados ou usados senão para cometer assassínio, seria correto proibir a sua 
produção e venda”. Mas podem ser pretendidos para fins não apenas inocentes, mas também úteis, 
e não podem ser impostas restrições num dos casos sem fazer o mesmo no outro. Deve-se decidir 
que “modos possíveis de regulação são ou não contrários ao princípio”. Ele nos dá um exemplo: 
“uma precaução como a de incluir no rótulo do fármaco um aviso sobre o seu caráter perigoso pode 
ser imposta sem violação da liberdade: o comprador não pode deixar de querer saber que o que tem 
é venenoso”. Uma saída dada por Stuart Mill é “requerer-se que o vendedor assinalasse num registro 
a altura exata da transação, o nome e a morada do comprador, o tipo exato e a quantidade exata dos 
artigos vendidos; que perguntasse o objetivo para que eram requeridos, e registrar a resposta dada”. 
Quando não houvesse receita médica, “poderia ser requerida a presença de uma terceira pessoa 
para provar isto caso houvesse depois razão para acreditar que o artigo havia sido usado para fins 
criminosos”. Mill finaliza afirmando que “tais regulações não representariam, em geral, qualquer 
obstáculo substancial à obtenção do artigo, mas representariam um obstáculo muito considerável a 
que se fizesse um uso impróprio dele sem que isso fosse descoberto”. Stuart Mill escreveu o trecho 
acima no século XIX. MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade..., op. cit., p. 164. 
54  ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2006, p. 379. 
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dano: “não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um 

interesse de outrem”. Segundo o princípio do dano, o único fim para o qual as pessoas têm 

justificação, individual ou coletivamente, para interferir na liberdade de ação de outro, é a 

autoproteção, cuja função é prevenir dano a outros.  

Stuart Mill afirma que “uma pessoa não pode corretamente ser forçada a fazer ou a 

deixar de fazer algo porque será melhor para ela que o faça, porque a faça feliz, ou porque, 

na opinião de outros, fazê-lo seria sensato, ou até correto”. Para ele, “a única parte da 

conduta de qualquer pessoa pela qual ela responde perante a sociedade, é a que diz 

respeito aos outros. Na parte da sua conduta que apenas diz respeito a si, a sua 

independência é, por direito, absoluta”. Logo, “as pessoas têm mais a ganhar em deixar 

que cada um viva como lhe parece bem a si, do que forçando cada um a viver como parece 

bem aos outros”
55

. 

Para o Ministro Ayres Britto, a decisão estabelece “o reino da igualdade pura e 

simples, pois não se pode alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos 

ganham”. Significa que a decisão amplia a situação de bem-estar dos homoafetivos, sem 

mitigar, em nada, a situação vivenciada pelos heteroafetivos. Ou seja, o cálculo utilitarista 

aponta que estamos diante de Pareto-eficiente: uma parcela dos afetados pela decisão 

melhorou de situação sem que a outra parcela piorasse.  

O voto que melhor desenvolveu o direito à felicidade foi o do Ministro Celso de 

Mello. Ele realçou a finalidade da decisão, apontando o seu viés utilitarista, segundo o 

qual, no longo prazo, teríamos a ampliação da felicidade para o maior número de pessoas.  

O Ministro afirmou que a decisão não tensionaria as relações humanas, nem 

dividiria pessoas, grupos ou instituições. A decisão, no longo prazo, seria útil, porque 

estimularia a união de toda a sociedade em torno de um objetivo comum, o que 

aumentaria a sensação de fraternidade e ampliaria, com isso, a felicidade coletiva.  

Em seu voto, Sua Excelência abriu um tópico denominado: “O direito à busca da 

felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito, como expressão de uma ideia-

força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana”. Ele rememorou 

os bastidores da elaboração da Declaração de Direitos do Estado da Virginia e, em seguida, 

os da Declaração de Independência dos Estados Unidos, reputando-os documentos 

insertos nas ideias iluministas.  

                                                           
55  MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade..., op. cit., p. 44. 
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O Ministro reconheceu que o direito à busca da felicidade representa derivação da 

dignidade humana, qualificando-se como um dos mais significativos postulados 

constitucionais implícitos cujas raízes mergulham, historicamente, na própria Declaração 

de Independência dos Estados Unidos da América, de 04 de julho de 1776.  

Na Corte Constitucional da África do Sul, coube ao juiz Albie Sachs a relatoria do 

caso que definiu a constitucionalidade da união entre pessoas do mesmo sexo. Favorável, 

Sachs falou em assegurar às pessoas interessadas “a esperança da felicidade”
56

.  

Recentemente, no caso Obergefell v. Hodges, apreciado pelo Suprema Corte dos 

Estados Unidos, tratando do casamento entre pessoas do mesmo sexo, enquanto a 

maioria vencedora citava o precedente Loving v. Virginia, 388 U. S. 1, 12 (1967), no qual se 

definiu que o casamento é “um dos mais vitais e essenciais direitos pessoais para que um 

homem livre busque a sua felicidade”, o voto do juiz Samuel Alito, aliado à corrente 

divergente, consignou que “o entendimento quanto ao casamento, que foca quase 

inteiramente na felicidade das pessoas que escolhem se casar, é compartilhado por muita 

gente hoje, mas isso não é tradicional. Por milênios, o casamento esteve intrinsecamente 

ligado a algo que só casais de sexos opostos podem fazer: a procriação”. Mais uma vez, a 

felicidade aparecendo no debate clássico sobre casamentos homoafetivos.   

Associar a tolerância e aceitação à esperança da felicidade não é figura de 

linguagem, nem romantismo. Pesquisas mostram que “uma maior tolerância de gays e 

outras minorias aumenta a felicidade nacional”
57

. Quanto à decisão, é possível imaginar: 

mas há quem não tenha gostado. A teoria da felicidade é indiferente à sensação de quem 

se sente pior ao ver os outros gozarem direitos. Stuart Mill destaca que os homens têm um 

grande prazer em subordinarem mulheres, porque isso os ajuda a se sentirem superiores. 

Contudo, ao aferir os ganhos para a sociedade que a igualdade sexual traria, Mill sequer 

considera – nem o poderia - a dor que certamente será causada aos homens por esta 

revogação de seus privilégios. Tal prazer não serviria ao bem-estar social.   

Jeremy Bentham dizia que a razão é necessária para derrubar a tradição irracional e 

que a única alternativa ao utilitarismo seria o capricho, uma espécie de moralidade 

baseada no auto-interesse, numa paixão ou na superstição. Esse capricho não compõe o 

                                                           
56  África do Sul. Corte Constitucional. Minister of Home Affairs v. Ftourie 2006 (I) SA 524 (CC).   
57 INGLEHART, Ronald, FOA, Roberto, PETERSON, Christopher e WELZEL, Christian. Development, 
Freedom, and Rising Happiness - A Global Perspective (1981-2007). Perspectives on Psychological 
Science, v. 3, n. 4, 2008, p. 271. 
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cálculo de maior felicidade para o maior número de pessoas. É como Tim Mulgam diz: “o 

prazer sádico não tem absolutamente nenhum valor”
58

. Para Stuart Mill: “a sociedade não 

reconhece aos competidores desapontados qualquer direito, quer legal quer moral, a 

estarem imunes deste tipo de sofrimento”
59

.  

O incômodo de indivíduos que gozam de direitos com o fato de outros indivíduos 

gozarem dos mesmos direitos trata de um sofrimento que não decorre de injustiça, mas 

do capricho. E não há um direito fundamental ao capricho.  

 

9. Conclusão 

O presente paper teve a finalidade de introduzir a ideia de direito à felicidade diante da 

experiência brasileira quanto ao tema aliada à vibrante perspectiva do constitucionalismo 

sul-africano. Por uma necessária limitação de conteúdo, não se tratou a fundo das 

perspectivas morais e éticas do tema.   

Apresentando aspectos filosóficos, históricos, teóricos, políticos e jurídicos, 

pretendeu-se demonstrar as consequências que o constitucionalismo global – à luz das 

experiências brasileiras e sul-africanas -, sentirá quanto à necessidade de densificar o 

conceito de felicidade em razão do desafio de compreender as decisões judiciais que, mais 

e mais, passam a mencionar a felicidade em seus textos, muitas vezes fundamentando o 

acesso a outros direitos de expressa previsão constitucional.  

Assumindo como premissa filosófica o princípio da felicidade maior, de natureza 

utilitarista, o paper insere em seu conteúdo a dignidade da pessoa humana, base de boa 

parte das constituições contemporâneas.  

A partir daí, associa-se o princípio da felicidade maior à filosofia sul-africana do 

Ubuntu, desenvolvendo o direito à felicidade da seguinte forma:  

  

1) Direito à felicidade pública (participação popular): assegura ao ser humano o direito de 

ser visto em ação, participando das decisões que afetam sua vida, enquanto partícipe de 

uma comunidade política;  

 

2) Direito à busca da felicidade (liberdade): o ser humano tem o direito - sem que o Estado, 

                                                           
58  MULGAN, Tim. Utilitarismo..., op. cit., p. 94. 
59  MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade..., op. cit.,  p. 160. 
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ou o particular, crie obstáculos -, de buscar a satisfação de suas preferências, desde que 

não cause dano ao outro;  

 

3) Direito aos meios necessários à busca da felicidade (bem-estar): para buscar sua 

felicidade, o ser humano precisa contar com bens essenciais garantidores do seu bem-

estar, assegurados, direta ou indiretamente, pelo Estado, sem os quais não se é 

verdadeiramente livre;  

 

4) Proibição dos prazeres perversos (dignidade humana): compreendendo que os prazeres 

variam também em qualidade, ninguém tem direito a infligir dor ou sofrimento ao outro, 

ou à sociedade, como forma de prazer;   

 

5) Direito à ampliação da felicidade coletiva (utilitarismo): quando qualquer esfera, direta 

ou indiretamente pública, toma decisões que afetam a sociedade, ela tem o dever se 

ampliar a felicidade coletiva, reduzindo, tanto quanto possível, o sofrimento. Como 

proteção à eventual abuso na aplicação desse cálculo, está o respeito à dignidade humana.   

  

Essas são as primeiras conclusões. Não fechamos a porta, contudo, para que novas 

impressões surjam à medida que os debates se intensifiquem e que o trabalho seja 

submetido à crítica pública. Sempre que novas impressões, pela sua consistência, 

contarem com a nossa atenção, poderemos retomar as linhas teóricas apresentadas no 

trabalho e promover releituras que, inevitavelmente, pode nos dirigir para conclusões 

mais refinadas.  
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