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RESUMO
Trabalho com o objetivo de estudar a participação da sociedade na interpretação
constitucional, vislumbrada como possível modelo para a garantia da legitimidade da
jurisdição constitucional. Teoria defendida por Peter Häberle e que leva em
consideração a sociedade de formação plural e de base democrática. A teoria
haberliana volta-se para a figura do intérprete e não mais considera uma sociedade
fechada de intérpretes apta a dar a melhor resposta aos questionamentos
submetidos à analise dos julgadores de questões constitucionais; tem como
imprescindível a participação da sociedade aberta, de forma democrática e plural, na
mesma proporção em que seja democrática e plural a sociedade à qual se destina a
norma em discussão. Assim, a interpretação constitucional deve ser exercida por
todos aqueles que vivem a norma, ou seja, todos os integrantes da sociedade,
porque, como sujeitos e não objetos de direito, são legítimos intérpretes da
constituição. Neste sentido, este trabalho visa responder o seguinte questionamento:
A teoria de Peter Häberle é capaz de promover maior legitimidade da decisão em
julgamentos do controle concentrado de constitucionalidade, considerando o rol de
legitimados do art. 103 da Constituição da República Federativa do Brasil? Os
objetivos específicos desta pesquisa são: Compreender e analisar Constituição e
Democracia; analisar a Jurisdição Constitucional e seus teóricos; compreender a
Teoria desenvolvida por Peter Häberle e analisar os legitimados à deflagração do
controle concentrado de constitucionalidade no sistema processual brasileiro diante
da teoria de Häberle.
Palavras-chave: Peter Häberle; Legitimados; Legitimidade; Jurisdição
Constitucional;
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ABSTRACT
Work in order to study the role of society in constitutional interpretation, envisioned
as a possible model for ensuring the legitimacy of the constitutional jurisdiction.
Theory advocated by Peter Häberle and that takes into account the society of plural
formation and democratic basis. The haberlian theory turns to the figure of the
interpreter and no longer considers a closed society of interpreters able to give the
best answer to the questions submitted to analysis of the judges of constitutional
issues; this theory affirms that the participation of the open society is essential, in a
democratic and plural form, in the same proportion that is democratic and plural the
society which is intended this law under discussion. Thus, constitutional interpretation
must be exercised by everyone who lives the law; that would be all members of
society, because, as subjects and not objects of law, they are legitimate interpreters
of the constitution. Thus, this study aims to answer the following question: Peter
Häberle's theory is able to promote greater legitimacy of the decision in trials of
concentrate constitutionality control, considering the legitimates of the art. 103 of the
Constitution of the Federative Republic of Brazil? The specific objectives of this
research are: Understand and analyze the Constitution and Democracy; analyze the
Constitutional Jurisdiction and its theoreticals; understand the theory developed by
Peter Häberle and analyze the legitimized to the outbreak the concentrated control of
constitucionality in the Brazilian legal system in front of the Häberle‘s theory.

Keywords: Peter Häberle; legitimated; legitimacy; Constitutional jurisdiction;
Democracy, concentrated control of constitucionality, participation of the open
society, Kelsen, Schmitt
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INTRODUÇÃO

A constituição é o conjunto de normas de peculiar importância no
ordenamento jurídico, pois se destina a estruturar o Estado, estabelecendo a forma
e o regime de governo. Na ordem externa, estabelece os princípios e os objetivos
para as relações do Estado por ela ordenado com as demais nações; na ordem
interna, fixa os princípios e diretrizes para as relações dos entes federativos entre si,
para as relações sociais e para a interação do Estado com as pessoas em geral.
Considerando-se que a constituição é um monumento de normas
fundamentais, as normas infraconstitucionais, ou seja, todas as demais normas do
ordenamento jurídico devem conformar-se com ela. Por ser imperiosa essa
conformidade, qualquer norma jurídica que contrarie a constituição é inválida e, por
conseguinte, inaplicável.
Neste trabalho, intitulado ―Os legitimados no controle concentrado de
constitucionalidade: fundamentação e diálogo na sociedade aberta‖, tem como
objeto a participação da sociedade na interpretação constitucional, vislumbrada
como possível modelo para a garantia da legitimidade da jurisdição constitucional.
Partindo-se da compreensão de que o texto normativo não é norma
acabada e que somente a interpretação é capaz de ditar-lhe o alcance e
aplicabilidade; levando-se em conta também que a interpretação e a aplicação das
normas jurídicas não têm por escopo o deleite do intérprete, mas, sim, a realização
dos fins sociais do ordenamento jurídico, é incontestável a importância da
participação dos destinatários das normas no processo de sua interpretação.
Durante muito tempo se acreditou que seria apto a interpretar a
constituição somente um número fechado e reduzido de intérpretes, pois se
considerava que essa tarefa deveria ficar a cargo de pessoas ditas iluminadas,
dotadas de conhecimentos superiores aos comuns dos mortais; estariam, assim,
preparadas para fazerem a melhor interpretação e, por conseguinte, a dizerem o que
era melhor para todos. Essa visão centralizadora foi desmitificada por Peter Häberle,

4

na obra Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos intérpretes da
constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da
constituição, que serve de base para este estudo.
A teoria haberliana volta-se para a figura do intérprete e não mais
considera uma sociedade fechada de intérpretes apta a dar a melhor resposta aos
questionamentos submetidos à analise dos julgadores de questões constitucionais;
tem como imprescindível a participação da sociedade aberta, de forma democrática
e plural, na mesma proporção em que seja democrática e plural a sociedade à qual
se destina a norma em discussão. Assim, a interpretação constitucional deve ser
exercida por todos aqueles que vivem a norma, ou seja, todos os integrantes da
sociedade, porque, como sujeitos e não objetos de direito, são legítimos intérpretes
da constituição. Neste sentido, este trabalho visa responder o seguinte
questionamento: A teoria de Peter Häberle é capaz de promover maior legitimidade
da decisão em julgamentos do controle concentrado de constitucionalidade,
considerando o rol de legitimados do art. 103 da Constituição da República
Federativa do Brasil?
A relevância desta pesquisa está no debate a respeito da legitimidade da
jurisdição constitucional em um Estado Democrático de Direito, bem como o possível
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em virtude da adoção de uma postura
verdadeiramente democrática de interpretação.
Os objetivos específicos desta pesquisa são: Compreender e analisar
Constituição e Democracia; analisar a Jurisdição Constitucional e seus teóricos;
compreender a Teoria desenvolvida por Peter Häberle e analisar os legitimados à
deflagração do controle concentrado de constitucionalidade no sistema processual
brasileiro diante da teoria de Häberle.
Para atingir estes objetivos, o trabalho é estruturado em quatro capítulos.
O primeiro capítulo, cujo título é Constituição e Democracia, versa sobre
os conceitos de Constituição a partir de teorias gerais, bem como conceitos
elaborados por autores que tratam especificamente deste tema. Também discorre o
referido capítulo sobre a finalidade da Constituição, questionando, inclusive, a quem
ela pertence.
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Na sequência da abordagem aos pontos retromencionados e ainda no
primeiro capítulo, analisou-se A Democracia, sua configuração e características.
Para tanto, utilizou-se como autor base Hans Kelsen, em livro de mesmo título, e,
para explicá-lo, lançou-se mão de comentadores da obra.
No segundo capítulo, o objeto de análise é a jurisdição constitucional, a
fim de contextualizar a relação do controle de constitucionalidade através do poder
judiciário, apresenta-se primeiro a discussão realizada por Kelsen e Schmitt sobre
quem seria o legítimo guardião da Constituição. Após estabelecido a escolha pela
teoria kelseneana de controle de constitucionalidade, foram estudadas as teorias de
atuação do Poder Judiciário, a teoria Procedimentalista e a teoria Substancialista.
No terceiro capítulo, estudou-se a teoria de Peter Häberle, sobre a
participação da sociedade aberta e plural no processo institucionalizado de
interpretação constitucional. Trata-se da teoria que fundamenta este estudo, que
busca permitir e fomentar a participação da sociedade na interpretação
constitucional, defendendo que o dialogo seja realizado através de procedimento
público, plural e institucionalizado, permitindo, inclusive, melhor legitimação das
decisões proferidas após as discussões.
No quarto capítulo, foi analisado o modelo brasileiro de controle
concentrado de constitucionalidade, com ênfase no rol dos legitimados a
deflagrarem as ações pertinentes, sob a ótica da teoria de Peter Häberle, que está
descrita no capítulo terceiro.
Ainda no quarto capítulo, trabalha-se a Proposta de Emenda a
Constituição nº 99/2011 que tem como objetivo que tem a inserção do inciso X ao
artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988).
Legitimando as associações religiosas de âmbito nacional para proporem ações do
controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, estariam aptas a provocar o
Supremo

Tribunal

Federal

para

que

este

se

manifeste

a

respeito

da

(in)constitucionalidade de alguma norma infraconstitucional. Trabalhou-se essa
proposta à luz da teoria de Peter Häberle, analisando se seria compatível ou não
com a referida teoria.
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Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pesquisas
bibliográficas, tendo como principal fonte o livro de autoria de Peter Häberle,
conforme referência, e outras fontes de consulta, tais como legislação, livros de
autores diversos, artigos, periódicos e jurisprudência.
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CAPITULO 1 - CONSTITUIÇÃO E DEMOCRACIA

O foco deste trabalho é a teoria desenvolvida por Peter Häberle na
Hermenêutica Constitucional1 e sua aplicação na estrutura de interpretação da
Constituição no atual ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no que concerne à
atuação dos legitimados a proporem ações de controle concentrado de
constitucionalidade, os quais integram o rol taxativo do art. 103 2 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
Entretanto, antes de discorrer sobre o que se pretende ser o cerne da
discussão, considera-se necessária a abordagem de alguns pontos que a embasam.
Para tanto e com vista ao melhor desenvolvimento do tema, especialmente para
alinhavar a compreensão dos diálogos em torno da jurisdição constitucional,
primeiramente abordam-se questões inerentes ao instrumento normativo basilar da
discussão: a Constituição.
Coerente com essa metodologia, este primeiro capítulo inicia-se tratando
dos conceitos e da finalidade da Constituição, mas, indo para seu encerramento,
também tece comentários a respeito da democracia, uma vez que este trabalho, em
suas linhas gerais, objetiva analisar a interpretação realizada por uma sociedade
que se autodenomina democrática.
1

A teoria haberliana aqui estudada trata da participação da sociedade aberta dos interpretes

da Constituição, que é analisada com mais detalhes no terceiro capítulo.
2

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de

constitucionalidade:
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
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1.1 A Constituição: Conceitos e Finalidade

O primeiro ponto a ser trabalhado neste capítulo é a compreensão da
Constituição. Com esse objetivo, serão apresentados conceitos que traduzem tanto
teorias gerais, como conceitos elaborados por autores que tratam especificamente
deste tema, incluindo Peter Häberle – autor-referencial deste trabalho.
Dada relevância atribuída à Constituição, sobretudo na moderna
hermenêutica, considerou-se oportuna a apresentação de alguns pontos de vista
sobre a finalidade deste instrumento, até porque se entende que uma harmônica
compreensão da normatividade da Constituição poderá definir inclusive a postura da
sociedade e do Estado diante seus preceitos.
O instrumento normativo compreendido atualmente como Constituição
corresponde a uma construção histórica do pensamento jurídico, que valorou uma
normatização específica em detrimento das demais.
A ideia central de uma norma fundante como instrumento de limitação do
poder Estatal, bem como norma suprema que não pode ser contrariada por ato de
hierarquia inferior é encontrada em estudos como situação existente em Roma 3 e
Grécia Antigas4.

3

―El primer uso de la palabra „constitución‟ como equivalente a una norma superior

establecida por el máximo titular de la asociación política estatal, probablemente se deba al empleo
del término constitutiones que hacían los romanos para referirse a las „constituciones imperiales‟, a
las que Ulpiano, sencillamente, definía como “aquello que le gustó admitir al príncipe, tiene fuerza de
ley. (Quod principi placuit, legis habet vigorem).”in EGÜES, Alberto J. Jurisdicción y amparo federal.
Cadetra Jurídica: Buenos Aires, 2011.p.4
4

Ao analisar a compreensão de constitucionalismo descrito por Loewenstein, Sedra afirma

que: ―Numa perspectiva histórica, o ilustre publicista [Loewenstein] nos expõe que os hebreus, com
seu regime teocrático, foram os primeiros povos a praticar o constitucionalismo que se seguiu na
Grécia antiga, bem como na República Romana, com sua organização baseada num sistema de
freios e contrapesos e limitar o poder dos magistrados.‖ SEDRA, Gustavo Podestá. O Conceito de
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Já no que tange à observação de normas jurídicas como estruturante do
Estado, afirma Barroso5, ―Atenas é historicamente identificada como o primeiro
grande precedente de limitação do poder político – governo de leis, e não de
homens – e de participação dos cidadãos nos assuntos públicos‖.
Dessa

forma,

percebe-se

que

há

uma

modificação

quanto

às

determinações de vontade. Não se trata mais apenas um governo balizado pela
vontade do detentor do poder, mas sim um governo pautado na legislação, o que
possibilitou, inclusive, alguma previsibilidade de ação estatal para aquela sociedade.
A concepção e adoção de regras para estruturar um Estado e direcionar
sua atuação tornam-se possível, porque as leis produzidas possuem como
características a perenidade e a segurança jurídica quanto à sua aplicação, em
contraposição à vontade do governante absolutista, que pode modificar os rumos da
Administração Pública ao sabor de seus sentimentos diários, em evidente detrimento
do interesse público.
Essa nova forma de visão de governo – pensado e realizado sob o
império das leis e não da vontade do governante – assegura a tranquilidade
daqueles que vivem na sociedade em questão e ainda possibilita questionamentos e
impugnações formais dos atos dos governantes, quando tidos como afrontosos às
normas jurídicas de maior importância, a ponto de se negar a eficácia e até a
existência, conforme o caso, dos atos declarados desprovidos de tais atributos. É o
governo a serviço da sociedade e a prevalência do interesse desta.
A propósito do assunto, lembra-se que, ao analisar a ideia de
superioridade de uma norma romana sobre as demais, Nedel6 narra que:

Constituição nas Visões de André Hauriou, Karl Loewnstein e Konrad Hesse. In Revista de Direito
Constitucional e Internacional – RDCI. Ano 21. Nº 84. Julho-Setembro/2013. Editora Revista dos
Tribunais: São Paulo, 2013. P. 20
5

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos

fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2013. p. 28.
6

NEDEL, Nathalie Kuczura. Controle Difuso de Constitucionalidade: uma análise a partir do

caso Marbury versus Madison e da Judicial review. Nuria Fabris Editora: Porto Alegre, 2013. P. 15
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...Isso ocorre pois (sic) no Direito Romano existia um mecanismo,
denominado de rescripts, que permitia a não aplicação das leis
consideradas inconstitucionais. Aludido instituto diz respeito a atos da
legislação imperial que eram, por vezes, ambíguos quanto a sua área de
aplicação, devendo os jurisconsultores resolver tal incerteza. Assim, se os
juízes descobriam que um ato específico do governador estava em colisão
com um ato mais geral, ou com um ato que detinha maior grau de utilidade
pública, eles poderiam rejeitar o ato específico em favor da constituição
geral.

Vê-se, pois, que já vai longe o tempo em que a sociedade passou a
adotar norma com a dúplice característica de ser hierarquicamente superior e
limitadora do Estado. Essa constatação é explicitada por outros doutrinadores e a
esse respeito assim se manifesta Cunha Junior7:

...A noção de Constituição, pois, já existia entre os gregos e romanos, no
domínio do pensamento filosófico e político. Aristóteles distinguia entre uma
categoria de normas que organizavam e fixavam os fundamentos do Estado
(as normas de organização), e as normas comuns (as regras) que eram
elaboradas e interpretadas em consonância com as primeiras. Tal distinção,
porém, somente veio a ser valorizada no século XVIII, a partir do movimento
denominado constitucionalismo, que surgiu, inicialmente, com o propósito
de limitar o poder, afirmando a existência das leis que seriam a ele
anteriores e superiores. É daí em diante que a expressão Constituição
passou a ser empregada para designar o corpo de normas que definem a
organização fundamental do Estado.

Conforme afirmado, o que se depreende dos estudos aqui reportados é
que esse entendimento jurídico até então trazido à luz por aqueles pensadores
redundavam, a rigor, na mera noção de Constituição, pois é sabido que não havia o
instrumento formalizado, assim como não era adotada a denominação atualmente
aceita para o instrumento. As ideias até aqui apresentadas traduzem a centralidade
deste instrumento no ordenamento jurídico existente àquela época; entretanto, não
se desenvolveu, à época, de forma completa, a conceituação atual.
Apesar de já bastante assentada a noção de Constituição, cumpre
ressaltar que o conceito de Constituição ainda está em desenvolvimento. Algumas

7

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle de Constitucionalidade: teoria e prática. 6ª ed. Editora

JusPodivm: Salvador, 2012. P. 28
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formas de apresentar este instrumento são clássicas, como, por exemplo, o conceito
de Constituição Material e Formal. Bonavides8, sobre o tema, ensina que:

Do ponto de vista material, a Constituição é o conjunto de normas
pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao
exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa
humana, tanto individuais como sociais. Tudo quanto for, enfim, conteúdo
básico referente à composição e ao funcionamento da ordem política
exprimem o aspecto material da constituição.
[...]
Debaixo desse aspecto, não há Estado sem Constituição, Estado que não
seja constitucional, visto que toda sociedade politicamente organizada
contém uma estrutura mínima, por rudimentar que seja.
[...]
Diz Kelsen, enunciando o conceito formal de Constituição: ―Fala-se de
Constituição em sentido formal quando se faz a distinção entre as leis
ordinárias e aquelas outras que exigem certos requisitos especiais para sua
criação e reforma‖. Decorre assim do conceito formal de Constituição,
segundo Kelsen, a distinção entre a legislação ordinária e legislação
constitucional.

Destarte, apresenta uma diferenciação baseada na ideia de que
constituição material são as normas que regulam a organização do Estado e dos
Direitos Fundamentais do indivíduo, ao passo que Constituição Formal está adstrita
à formalização do ordenamento jurídico, sobre ser composto de normas
constitucionais, que são a Constituição em si, e a legislação infraconstitucional.
Essa dicotomia, além de ser um conceito, apresenta-se também como
uma forma de classificar as constituições; pode ainda ser utilizada de forma conjunta
com outras classificações-conceitos, na análise de uma mesma Constituição.
Seguindo esta linha, tem-se ainda a divisão quanto à possibilidade de
alteração do texto normativo constitucional. Recorrendo-se, mais uma vez, aos

8

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24º Ed. Editora Malheiros: São Paulo,

2009. P. 80-82
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ensinamentos de Bonavides9, percebe-se que podem ser classificadas em rígidas e
flexíveis nos seguintes termos:

[Constituições] Rígidas, as que não podem ser modificadas da mesma
maneira que as leis ordinárias. Demandam um processo de reforma mais
complicado e solene quase todos os Estados modernos aderem a essa
forma de Constituição, nomeadamente os espaço atlântico. Variável, porém
é o grau de rigidez apresentado.
Constituições flexíveis são aquelas que não exigem nenhum requisito
especial de reforma. Podem, por conseguinte ser emendadas ou revistas
pelo mesmo processo que se emprega para fazer ou revogar a lei ordinária.
País típico de Constituição flexível é a Inglaterra, onde ―as partes escritas
de sua Constituição podem ser juridicamente alteradas pelo Parlamento
com a mesma facilidade que se altera a lei ordinária‖ (Barthélemy).

Conforme apresentado, é possível conceituar-classificar uma Constituição
a partir do procedimento de modificação do texto constitucional: são classificadas
como flexíveis aquelas que não exigem procedimento especial para sua
modificação, consistente em inserções ou exclusões no texto normativo; e são
chamadas de rígidas10 aquelas que exigem procedimento específico ou quórum
qualificado que dificulta qualquer alteração em seu texto.
Conforme mencionado anteriormente, essas formas de classificação
podem ser observadas em um mesmo instrumento normativo, considerando-se suas
características, e assim apresentando um verdadeiro perfil daquela constituição. Há
autores11 que consideram importante, inclusive, apresentar uma subdivisão destas
classificações.

9

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24º Ed. Editora Malheiros: São Paulo,

2009 p. 83.
10

Cita-se, ainda, a compreensão de Fonseca ao determinar que Constituições rígidas ―podem

ser modificadas, porém de modo mais trabalhoso e solene do que se cria e altera as nromas jurídicas
infraconstitucionais‖. FONSECA, Edson Pires da. Direito Constitucional Legislativo: Poder Legislativo,
Direito Parlamentar e Processo Legislativo. 2ed. Editora LumenJuris: Rio de Janeiro, 2014. P. 312
11

Como por exemplo, cita-se BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 7 ed.

Editora Saraiva: São Paulo, 2012. Que apresenta classificações em semirrígidas ou semiflexíveis.
Também é possível citar Fonseca que firma: ―Existe, ainda, a chamada constituição super-rígida,
assim denominada em razão de o seu procedimento de modificação ser extremamente trabalhoso,
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Outros conceitos-classificações poderiam ser apresentados, tais como
sintética, analíticas, escrita, não escrita12, mas acabaria por retirar o foco deste
ponto do trabalho que é direcionado para os conceitos mais detalhados e que
buscam excluir os demais, bem como apresentar a finalidade da Constituição, na
visão de alguns autores. Nestes conceitos-classificações, pode-se inclusive haver a
junção de vários deles para delimitar uma Constituição.
Deste modo, urge que se abordem os conceitos doutrinários de
constituição, a começar pelo conceito jurídico, que pode ser explicado da seguinte
forma13:

Na concepção jurídica, que interessa ao jurista como tal, a constituição se
apresenta essencialmente como norma jurídica, norma fundamental, ou lei
fundamental de organização do Estado e da vida jurídica de um país. A
constituição será, então, ―um complexo normativo estabelecido de uma só
vez, na qual, de uma maneira total, exaustiva e sistemática, se estabelecem
as funções fundamentais do Estado e se regulam os órgãos, o âmbito de
suas competências e as relações entre eles. A constituição é, pois, um
sistema de normas‖ [García-Pelayo].

Nesta conceituação jurídica é perceptível a compreensão de que este
instrumento é considerando ponto fundamental 14 para a formação do ordenamento

mais do que o imposto às constituições rígidas. Exemplo deste modelo é a Constituição dos Estados
Unidos da América do Norte, de 17 de setembro de 1787. Embora ela possa ser modificada, o
procedimento para fazê-lo é bastante complexo. De acordo com o artigo V da Constituição
estadunidense, a proposta da emenda poderá ser feita por dois terços (2/3) dos membros de ambas
as Casa do Congresso ou por dois terços das Assembleias dos Estados-membros. Além disso, a
emenda somente entrará em vigor caso seja ratificada por três quartos (3/4) dos Estados da
Federação‖. FONSECA, Edson Pires da. Direito Constitucional Legislativo: Poder Legislativo, Direito
Parlamentar e Processo Legislativo. 2ed. Editora LumenJuris: Rio de Janeiro, 2014. P. 312
12

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. Editora Saraiva: São Paulo,

13

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7 ed. Malheiros: São

2012.
Paulo, 2008. P. 29
14

Vale ressaltar que ―Kelsen era um internacionalista, ele ponderava que, se

considerássemos a superioridade do direito internacional sobre a ordem jurídica interna, o tratado
internacional não seria equiparado à lei, mas apareceria como pertencente a uma ordem jurídica
superior aos Estados contratantes, posicionando-se acima da lei e da própria Constituição. O tratado

14

jurídico15, delimitando a atuação do Estado e criando as bases para as relações
sociais. Elege-se, assim, a Constituição como instrumento normativo de maior valor,
preponderante sobre os demais do mesmo ordenamento jurídico, aliás, como bem o
observado, in verbis:

E assim sucede porque a Constituição cria a nova ordem jurídica, a qual se
hão de ajustar tantos efeitos dos atos ou fatos nascidos no passado, quanto
os atos ou fatos futuros, tanto as demais normas jurídicas obrigatórias,
quanto os atos administrativos e judiciais16.

Se, por um lado, o conceito jurídico apresenta a Constituição como
formadora do Estado, com suas regras, e também do ordenamento jurídico; por
outro lado, a concepção ―política‖ apresenta uma abordagem diferente.

internacional apenas poderia ser revogado por outro tratado.‖ DORES, Camilla Japiassu. O guardião
da Constituição segundo

Schmitt

e Kelsen. Revista Jus Navigandi,

Teresina, ano 17, n.

3167, 3 mar. 2012. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/21201>. Acesso em: 28 mar. 2015.
15

―A complexidade do ordenamento [...] não exclui a sua unidade. Não poderíamos falar de

ordenamento jurídico se não o considerássemos algo unitário. Que seja unitário um ordenamento
simples, isto é, um ordenamento no qual todas as normas decorrem de uma só fonte, é facilmente
compreensível. Que seja unitário um ordenamento complexo [...]. Acolhemos aqui a teoria da
construção escalonada do ordenamento jurídico, elaborada por Kelsen. Essa teoria se presta a dar
uma explicação sobre a unidade de um ordenamento jurídico complexo. O núcleo dessa teoria é que
as normas de um ordenamento não estão todas num mesmo plano. Há normas superiores e normas
inferiores. As normas inferiores dependem das superiores. Subindo das normas inferiores até aquelas
que se encontram mais acima, chega-se enfim a uma norma suprema, que não depende de nenhuma
outra norma superior, e sobre a qual repousa a unidade do ordenamento. Essa norma suprema é a
norma fundamental. Todo ordenamento possui uma norma fundamental. É essa norma fundamental
que dá unidade a todas as outras normas; isto é, faz das normas espaças e de variada proveniência
um todo unitário, que se pode chamar, a justo título, de ―ordenamento‖.‖ BOBBIO, Noberto. Teoria do
Ordenamento Jurídico. Trad. Ari Marcelo Solon. Editora Edipro: São Paulo, 2011. P.61
16

P.335

RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 4 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997.

15

Capitaneada por Schmitt, a concepção ―política‖ de Constituição
descontrói a ideia de instrumento balizador do Estado e expõe um conceito voltado
para a atuação politica do instrumento, conforme analisa Bercovici17:

O conceito de Constituição do Estado de Direito, segundo Schmitt, é um
conceito ideal de Constituição. O processo histórico de formação das
Constituições modernas favoreceu este conceito, idealizado no século XVIII,
que entende como Constituição apenas aquelas que garantem as
liberdades burguesas. A consequência disto, em sua opinião, é a retirada do
político da teoria e prática constitucionais. Deste modo, Schmitt afirma que o
Estado de Direito só pode integrar uma parte da Constituição total do
Estado. A outra parte da Constituição total é a que contém a decisão sobre
a forma de decisão política. Assim, na sua opinião, a separação de poderes
e os direitos fundamentais não fariam parte do conteúdo político essencial
da Constituição.

Como se verifica nesta concepção, os direitos fundamentais do individuo
não são considerados importantes para figurarem na Constituição; importa mais a
própria interação do Estado para fins de movimentação política. Nessa perspectiva,
o instrumento normativo fundamental limita-se a uma forma de definição política do
Estado, passando ao largo da composição Estado-indivíduo.
Na tentativa de enriquecer a compreensão sobre este ponto do trabalho,
recorrendo a outras formas de análise de Constituição, vale-se da pertinente lição de
Silva18 a respeito de uma definição sociológica para Constituição:

Para ele [García-Pelayo], a origem da ordem constitucional positiva, deve
procurar-se na própria realidade social, em seus estratos mais profundos.
As constituições, assim, não são meros produtos da razão, como diriam os
racionalistas; algo inventado ou criado pelo homem, ou por ele deduzido
logicamente de certos princípios, como pretendem os formalistas em geral.
Ao contrário, são resultados de algo que se encontra em relação concreta e
viva com as forças sociais, em determinado lugar e em determinada
conjuntura histórica, cabendo ao constituinte, se tanto, apenas reunir e
sistematizar esses dados concretos num documento formal, que só teria

17

Revista

BERCOVICI, Gilberto. Carl Schmitt, o Estado Total e o Guardião da Constituição. In:
Brasileira

de

Direito

Constitucional,

N.

1,

jan./jun.

–

2003.

Disponível

em:

<esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/download/30/3>. Acessado em 28/03/2015.
18

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7ºed. Malheiros: São

Paulo, 2008. p. 22.

16

sentido na medida em que correspondesse àquelas relações materiais que
representam a verdadeira e efetiva constituição.

Igualmente em sintonia com a necessidade de se resguardar a identidade
histórico-cultural da Constituição, Bastos Júnior19, ao discorrer sobre o tema, afirma
que ―enquanto produto histórico-cultural, a Constituição espelha a forma como a
própria comunidade se percebe e/ou como gostaria de ser vista, enquanto elemento
de autodeterminação‖. Já para Canotilho20 ―Por constituição em sentido histórico
entender-se-á o conjunto de regras (escritas ou consuetudinárias) e de estruturas
institucionais conformadoras de uma dada ordem jurídico-politica num determinado
sistema político-social‖.
Conforme se verifica, por essa concepção, a Constituição se apresenta
como criação que reflete o momento histórico da sociedade à qual é destinada,
assim ensejando a compreensão de sua base cultural, uma vez que seus axiomas
sociais estarão presentes no texto.
Partindo para um estudo sobre a visão moderna, Canotilho21 apresenta
uma

conceituação

voltada

para

solucionar

os

problemas/questionamentos

decorrentes de um ordenamento jurídico mais complexo que os existentes em outros
tempos da história:
Por constituição moderna entende-se a ordenação sistemática e racional da
comunidade política através de um documento escrito no qual se declaram
as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político. Podemos
desdobrar este conceito de forma a captarmos as dimensões fundamentais
que ele incorpora: (1) ordenação jurídico-política plasmada num documento
escrito; (2) declaração, nessa carta escrita, de um conjunto de direitos
fundamentais e do respectivo modo de garantia; (3) organização do poder
político segundo esquemas tendentes a torná-lo um poder limitado e
moderado.

19

BASTOS JÚNIOR, Luiz Magno Pinto. Constituição como Processo: categoria central da

teoria constitucional de Peter Häberle. Dissertação do Curso de Pós-Graduação em Direito –
Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2001. P. 39
20

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria Constitucional. 7 ed.

Editora Almedina: Coimbra, 2003. P.53
21

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7 ed. Editora Almedina:

Coimbra, 2003. p. 52

17

Para o citado autor citado a visão moderna de Constituição estaria
baseada na formulação escrita com traços políticos e determinantes da construção
de um ordenamento jurídico com limitações ao poder estatal e garantia de direitos
fundamentais.
Ainda assim, conquanto bem abrangente essa concepção moderna,
restringir-se ao seu estudo inviabilizaria a apresentação das discussões dos autores
que formam a base do conceito final de constituição. E aqui se ressalva, mais uma
vez, que esse conceito ainda está em evolução; portanto, ―final‖ não é sinônimo de
acabado, mas sim atual.
A complexidade do papel da Constituição e, em consequência, sua
compreensão, perpassa ainda debates de autores clássicos que discordavam entre
si do conceito e da própria função da Constituição. Sedra22 apresenta as várias
formas de se analisar tal instrumento através de uma gama de autores. Em apertada
síntese, observa que o pensamento de Loewnstein:

...propõe à Constituição como um sistema de regras fixas, destinadas a
limitar o poder político, atribuindo seu exercício a diversos órgãos
independentes, obrigando-os a atuar com a participação dos governados,
além de garantir a estes os direitos individuais e as liberdades
fundamentais.

Prosseguindo na análise dos autores, Sedra afirma que, em Hauriou, ―a
finalidade das Constituições repousa na ‗organização da coexistência pacífica entre
a autoridade e a liberdade‘‖. Reportando-se a Hesse, Sedra observa que se deve
projetar a ―Constituição como a norma que estabelece os traços fundamentais da

22

SEDRA, Gustavo Podestá. O Conceito de Constituição nas Visões de André Hauriou, Karl

Loewnstein e Konrad Hesse. In Revista de Direito Constitucional e Internacional – RDCI. Ano 21. Nº
84. Julho-Setembro/2013. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2013. (p. 19/13/26) Também faz
observações a cerca de pensamentos criticáveis ao dizer que ―Por outro lado, pecam, também, os
juristas como B. Mikine-Guetzevitch, que consideram as Constituições como meras técnicas da
liberdade, ignorando que deve haver limites ao seu impulso, já que a liberdade, se não é exercida de
modo ordenado, isto é, em um campo social dirigido por um ―poder organizado‖, degenera,
necessariamente, em anarquia, isso se não acabar sucumbindo perante os regimes tirânicos.‖ (p. 15)
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ordem jurídica total e disciplina os órgãos do Estado, criando-os e impondo-lhes
limites materiais e procedimentais, impedindo o uso arbitrário de seu poder.‖.
Observa-se desses escólios doutrinários a falta de consenso entre os três
autores considerados por Sedra; mas também há de ser pontuado que não se
esgotam nesses três autores as divergências doutrinárias.
Impende ressaltar, a propósito, que, além do puro conceito de
Constituição, deve-se pensar também a respeito de sua finalidade. E este é
igualmente um ponto de dissensão nas discussões dos teóricos.
Na teoria de W. Hennis, descrita em Canotilho23, encontra-se uma
constituição como instrumento de governo. A propósito, a seguinte lição:

A constituição como intrument of government significa que uma lei
fundamental deve compreender-se essencialmente como lei processual e
não como lei material; deve estabelecer competências, regular processos e
definir os limites da ação política. A constituição não seria nem mais nem
menos do que um instrumento de governo, contendo as regulamentações
mais necessárias para a vida política de uma comunidade.
[...]
... A constituição responde sempre a certas necessidades de práxis política,
mas só sob a forma de um instrument of government de um limited
government um texto constitucional escapará à degradação de documento
de legalização ou reconhecimento das forças politicamente relevantes
admitidas à co-gestão dos negócios políticos e ao eterno desfasamento
entre constituição e realidade constitucional (ou entre constituição formal e
constituição material).

Definida desta maneira, a Constituição é um instrumento pertencente ao
Estado e a ele destinado, mas se atentando à finalidade de aparelhagem e
desenvolvimento das atividades estatais.
Como instrument of government a Constituição conterá normas que serão
necessárias para instrumentalizar o Estado e direcionar-lhe o desenvolvimento

23

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador:

contributo para a compreensão das normas constitucionais pragmáticas. 2ed. Coimbra Editora:
Coimbra, 2001. P.87/88
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(através da gestão do governo). Desta forma, a finalidade será alocar as atribuições
e limites24 do Estado.
Nesta visão sobre a finalidade da Constituição, vem a calhar os
ensinamentos de Canotilho25, ao dizer que:

Se a constituição nos esquemas revolucionários franceses terminou na
legitimação do estado legicêntrico, ou, por outras palavras, dos
―representantes do legislativo‖, na cultura revolucionária americana ela
serviu para ―construir‖ uma ordem política informada pelo princípio do
―governo limitado‖ (limited government). Por outras palavras: o modelo
americano de constituição assenta na ideia da limitação normativa do
domínio público através de uma lei escrita. Esta ―limitação normativa‖
postulava, pois, a edição de uma ―bíblia política do estado‖ condensadora
dos princípios fundamentais da comunidade política e dos direitos dos
particulares. Neste sentido, a constituição não é um contrato entre
governantes e governados, mas sim um acordo celebrado pelo povo e no
seio do povo a fim de se criar e constituir um ―governo‖ vinculado à lei
fundamental. Poder-se-á dizer, deste modo, que os Framers (os ―pais da
constituição americana‖) procuraram revelar numa lei fundamental escrita
determinados direitos e princípios fundamentais que, em virtude da sua
racionalidade intrínseca e da dimensão evidente da verdade neles
transportada, ficam fora da disposição de uma ―possible tyranny of the
majority”. A consequência lógica do entendimento da constituição como
higher law é ainda a elevação da lei constitucional a paramount law, isto é,
uma lei superior que torna nula (void) qualquer ―lei‖ de nível inferior,
incluindo as leis ordinárias do legislador, se estas infringirem os preceitos
constitucionais. Diferentemente do que sucedeu no constitucionalismo
inglês e no constitucionalismo francês, o conceito de ―lei proeminente‖
(constituição) justificará a elevação do poder judiciário a verdadeiro
defensor da constituição e guardião dos direitos e liberdades.

Traçando, assim, a Constituição como um dos principais instrumentos de
atuação do Estado, com o resguardo ao cidadão da previsão dessa atuação e

24

O que estaria correto também pela visão de BAYÓN, Juan Carlos. Democracia y Derechos:

problemas de fundamentación del constitucionalismo. In: El Canon Neoconstitucional. Org. Miguel
Carbonell; Leonardo García Jaramillo. Editora Trotta: Mardid, 2010, p. 287, ao dizer que ―… el
constitucionalismo en su sentido más genérico ha sido siempre, encima de cualquier otra cosa, el
ideal normativo de limitar el poder político con el fin de garantizar los derechos individuales.”
25

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria Constitucional. 7 ed.

Editora Almedina: Coimbra, 2003. P.59-60
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permitindo, como corolário, formas de reivindicação da observância de seus direitos.
Esta posição compartilhada por Comella26.
Conforme

externado

anteriormente,

seguindo

esta

corrente,

a

Constituição passaria a pertencer ao Estado, porém, não se trata de posição única,
uma vez que se pode pensar na constituição como pertencente à sociedade.
Para solucionar esta celeuma, Canotilho27 se vale da Declaração do
Homem e do Cidadão de 178928, que estabelece no ―Art. 16.º A sociedade em que
não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos
poderes não tem Constituição.‖ E ensina que:

Como se vê não se fala aqui em Estado, mas em sociedade. A sociedade
―tem‖ uma constituição; a constituição é a constituição da sociedade. Isto
significa que nos esquemas políticos oitocentistas a constituição aspirava a
ser um ―corpo jurídico‖ de regras aplicáveis ao ―corpo social‖. [...] Neste
sentido se compreende a expressão – constituição da República – para
exprimir a ideia de que a constituição se refere não apenas ao Estado mas
à própria comunidade política, ou seja, à res publica.

Desta forma, a Constituição é erigida como instrumento pertencente à
sociedade, é a expressão do patrimônio consistente nos direitos da sociedade.
Uma constituição, vista, sobretudo, pela ótica dos dois últimos conceitos,
reflete a complexidade e a importância de sua existência, notadamente em se
considerando que criar um instrumento pretensamente jurídico com a afirmação de
sua superioridade sobre os demais instrumentos é possível através da utilização da

26

―A través de la Constitución, los ciudadanos y sus representantes quieren asegurar que

determinados principios de justicia serán respetados en el futuro, cualquier que sea la situación o las
circunstancias personales en la que se hallen.” COMELLA, Víctor Ferreres. El control judicial de la
constitucionalidad de la ley. El‟problema de su legitimidad democrática.

In: El Canon

Neoconstitucional. Org. Miguel Carbonell; Leonardo García Jaramillo. Editora Trotta: Mardid, 2010.
P.374
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria Constitucional. 7 ed.
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autoridade formal ou autoritarismo do detentor do poder; porém conceber um
instrumento que seja capaz de traduzir – e respeitar – a vida dos componentes da
sociedade requer um esforço mutuo dos participantes da própria estrutura
completa29. Häberle30, autor da teoria central estudada neste trabalho, apresenta
uma conceituação de Constituição muito mais aproximada da sociedade e, assim,
pontua:

A Constituição é cultura. Isso significa que não está feita só de materiais
jurídicos. A Constituição não é um ordenamento dirigido aos juristas para
que eles possam interpretar as regras antigas e novas, mas que também
serve essencialmente como guia para os não juristas, para os cidadãos. A
Constituição não é só um texto jurídico ou uma obra normativa, mas
também expressão de uma situação cultural, instrumento de
autorrepresentação do povo, espelho de seu patrimônio cultural e
fundamento de suas esperanças. As Constituições ―vivas‖, como obra de
todos os intérpretes constitucionais da sociedade aberta, são a forma e a
matéria que constitui a melhor expressão e mediação da cultura, o marco
para a (re)produção e a recepção cultural, bem como o armazém das
―informações‖ culturais, as experiências, as vivências e a sabedoria,
sobrevindas.

A afirmação enfática de que constituição é cultura demonstra que para o
autor não há outra visão de constituição possível, senão aquela que é capaz de
absorver os ideais sociais, as aspirações de cada cidadão, em uma plataforma
jurídico-social. A teoria de constituição desenvolvida por Häberle desperta para a
compreensão da Constituição como instrumento dotado de vida, cuja principal forma

29
30

Considera-se a união dos detentores do Poder, estrutura dos órgãos estatais e sociedade.
HÄBERLE, Peter. O Estado Constitucional Europeu. In: Häberle, Peter. Noves Ensaios

Constitucionais e uma aula de jubileu. Saraiva: São Paulo, 2012. P.187; em outra oportunidade
Häberle destaca que ―… Constitución, entendida como orden jurídico fundamental del Estado y de la
sociedad, posee una validez jurídica formal de naturaleza superior. […]Constitución quiere decir
orden jurídico fundamental del Estado y de la sociedad, es decir, incluye a la sociedad constituida,
aunque ciertamente no en el sentido de nociones de identidad, es decir, no sólo es el Estado el
constituido (la Constitución no es sólo Constitución “del Estado” ). Este concepto amplio de
Constitución comprende las estructuras fundamentales de la sociedad plural, como por ejemplo, la
relación de los grupos sociales entre sí y de éstos con el ciudadano (¡tolerancia!).” em HÄBERLE,
Peter. El Estado Constitucional. Trad. Héctor Fix-Ferro. Universidad Nacional Autónoma de México:
Distrito Federal, 2003.
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de se manter é através da interpretação de seus dispositivos, mediante um processo
público31.
Fazendo uma digressão sobre a compreensão de Häberle a respeito do
tema, Puccinelli Júnior32 aborda o fato de o autor alemão preocupar-se com a
importância da interpretação na definição da norma:
Peter Häberle compreende a Constituição como uma ―ordem-quadro‖, ou
melhor, uma lei necessária, mas que se revela, ao mesmo tempo,
fragmentária, indeterminada e dependente de interpretação. Por isso,
sustenta ser a Constituição o resultado de um amplo processo de
interpretação aberto ao público em geral, sempre temporário e condicionado
historicamente.

Também observando a importância da interpretação, Canotilho 33 ao expor
sua compreensão a respeito da teoria haberliana apresenta visão parecida com a de
Puccinelli Junior, ao escrever:

O epíteto constituição como processo público foi escolhido por um dos
nomes mais representativos da juspublicística alemã contemporânea para
sintetizar não só a linha evolutiva do seu pensamento no âmbito de uma
teoria da constituição, mas também a tendência actual do pensamento
democrático, constitucional e republicando do moderno estado
constitucional e da sociedade aberta.
[...]
... a constituição escrita é, como ordem-quadro da república, uma lei
necessária mais fragmentária, indeterminada e carecida de interpretação. A
legislação constitucional [...] e a interpretação da constituição estariam,
assim, mais próximas do que a ideologia e dogmática do poder constituinte
pretendem fazer crer desde Sieyés. A lei constitucional e a interpretação
constitucional republicana acontecem em uma sociedade pluralista e aberta
como obra de todos os participantes (homens concretos ou grupos), neles
se encontrando momentos de dialogo e de conflito, de continuidade de
descontinuidade de tese e antítese. Só assim uma constituição entendida
como ordem jurídica fundamental do estado e da sociedade será também
uma constituição aberta de uma sociedade aberta.

31

Visão que se apresenta com maior força em seu livro ―Hermenêutica Constitucional: A

sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para a Interpretação Pluralista e
―Procedimental‖ da Constituição‖, livro-base do marco teórico deste trabalho. Os pontos principais da
teoria serão apresentados no terceiro capítulo.
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PUCCINELLI JÚNIOR, André. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. Editora Saraiva: São

Paulo, 2013. P.39
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador:

contributo para a compreensão das normas constitucionais pragmáticas. 2ed. Coimbra Editora:
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A verdadeira constituição é sempre o resultado (e resultado temporário) de
um processo de interpretação conduzido à luz da publicidade.

Desta forma, o autor português analisa a visão haberliana como aquela
que se preocupa com o processo democrático de definição da norma constitucional,
baseado na necessidade de interpretação de todo texto normativo e mediante a o
discernimento de que não se pode aceitar uma produção normativa desta
envergadura sem que haja um procedimento público de interpretação.
Diante de toda a exposição de conceitos de constituição, há que se
alcançar um conceito capaz de harmonizar as teorias descritas anteriormente, e,
desta forma, aproximar-se ao máximo dos conceitos aplicados atualmente à
Constituição. Para isso, recorre-se à conceituação apresentada por Dallari34:

A Constituição é a declaração da vontade política de um povo, feita de
modo solene por meio de uma lei que é superior a todas as outras e que,
visando a proteção e a promoção da dignidade humana, estabelece os
direitos e as responsabilidades fundamentais dos indivíduos, dos grupos
sociais, do povo e do governo.

Essas definições encerram a lição de que a Constituição é o arcabouço
normativo que apresenta os elementos formadores do Estado, bem como as bases
da sociedade, obedecendo, atualmente, o caráter plural dos grupos sociais
existentes e privilegiando a democracia, submetendo, assim, a política ao direito 35.
Ao trabalhar conceitos e finalidade da Constituição, percebe-se a
diversidade dos pontos de vista pelos quais esse instrumento vem sendo analisado,
o que influencia diretamente na aplicação e efetivação de seus preceitos.

34

DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e Constituinte. 4ª ed. Editora Saraiva: São Paulo,

2010. P. 25
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substantivos‖ BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2013. P. 420.
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A conceituação da Constituição e a clarificação de sua finalidade estão,
em princípio, relacionadas com os anseios da sociedade, sobretudo no que diz
respeito às relações jurídicas, de forma que é de se esperar que a Constituição
contenha o regramento fundamental que satisfaça tal expectativa. Como a
centralidade deste trabalho é a participação da sociedade na interpretação desse
instrumento, compreender a forma pela qual ele pode ser conceituado e a gênese de
seu conceito, bem como suas finalidades é imprescindível para se discutir o papel
da sociedade perante a Constituição.
Apresentado o primeiro ponto referente à Constituição, compreende-se
como necessário o debate a respeito da Democracia, abordando os principais
conceitos e a visão de alguns autores sobre o tema.

1.2 A Democracia

Como a Constituição é o instrumento que será utilizado pela sociedade na
interpretação constitucional, conforme a teoria de Häberle, tema do terceiro capitulo,
deve-se compreender, neste segundo ponto, a democracia, uma vez que a
discussão institucionalizada, ou seja, a jurisdição constitucional, não deverá ser
instrumento de dominação. Identificados e compreendidos os elementos da
democracia, poder-se-á velar para que eles estejam presentes no processo de
interpretação.
Passa-se, então, a discorrer sobre o tema proposto – A Democracia –,
apresentando como base deste tópico o livro de Hans Kelsen ―A Democracia‖

36

.A

opção por Kelsen deve-se ao fato não apenas de ser ele um autor fundamental no
discurso sobre ordenamentos jurídicos, mas, sobretudo, à atualidade de sua obra,
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―Na introdução do livro A Democracia, obra publicada após a morte de Kelsen que reúne

alguns de seus artigos sobre ciência política, Gavazzi (in: KELSEN, 2000, p. 5) afirma que Kelsen foi
injustiçado, sobretudo na Itália, uma vez que os estudiosos o liam, a partir da Teoria Pura do Direito,
entendendo-o como ―o santo protetor de qualquer sistema político‖. Entretanto, afirma ainda Gavazzi
que ―o Kelsen teórico da democracia foi substancialmente ignorado‖.‖ LISBOA, Marcelo Moreno
Gomes. O Conceito de Democracia em Hans Kelsen.. Dissertação do Curso de Pós-Graduação em
Direito – Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2006. P.9
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que está afinada com a perspectiva contemporânea de Democracia, bem como está
em sintonia com a teoria basilar – haberliana – deste trabalho, já que também
Kelsen defende a participação de todos na construção da Democracia 37.
Não obstante a mencionada opção, com a finalidade de promover o
debate, utilizam-se também autores comentadores deste teórico, bem como, no
intuito de estabelecer o diálogo entre as fontes, utilizam-se outros autores que
abordam de forma diferente o tema em destaque.
Grandes pensadores, desde o século XIX, têm procurado definir a
Democracia, atribuindo-lhe significado a partir de ideais construídos na Grécia
Antiga. Cita-se, por exemplo, que a palavra é de origem38 grega – demokratía – que
é

composta

37

por demos (que

significa

povo)

e kratos (que

significa

poder).

Embora se reconheça a relevância da obra de Habermas sobre democracia, seu

posicionamento procedimentalista destoa das demais teorias apresentadas neste trabalho. Ainda sim,
julga-se oportuna uma referência à teoria habermasiana, nas palavras de Ferreira: ―O modelo de
democracia deliberativa proposto por Jurgen Habermas pretende ser uma terceira via para além das
teorias liberais e comunitaristas. O cerne da teoria deliberativa é a concepção da soberania popular
como ―procedimento‖, o que faz desaparecer o sujeito em prol de um processo intersubjetivo de
fundamentação normativa. A seguinte citação ilustra de forma bem clara a ideia central da
deliberação como procedimento: ‗O eu de uma comunidade jurídica que se auto-organiza desaparece
nas formas de comunicação sem sujeito, que regulam o fluxo dos discursos de formação da opinião e
da vontade de tal modo que seus resultados falíveis tenham a seu favor a suposição da
racionalidade. Com isso, a intuição que se vincula à ideia da soberania popular não é negada, mas
interpretada de modo intersubjetivo‘. Observa-se que na democracia deliberativa o que se propõe é a
interpretação da soberania popular como procedimento intersubjetivo. Isso significa que a fonte de
legitimação normativa não será nem subjetiva, como no modelo liberal, nem objetiva, como no
modelo comunitarista substancialista. A soberania popular não é resultado nem da soma das
vontades individuais, nem representa uma ―vontade geral‖, mas sim decorre de um processo de
formação discursivo-deliberativo entre cidadãos livres e iguais. O poder gerado comunicativamente é
aquele gerado intersubjetivamente.‖ In: FERREIRA, Carlos Roberto Bueno. Habermas e a
democracia deliberativa da teoria à prática: reflexões sobre uma experiência com James Fishkin.
Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica
da UNIVALI, Itajaí, v.9, n.1, 1º quadrimestre de 2014. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica ISSN 1980-7791.
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Acrescenta-se que, em certa medida, seria o mesmo que dizer o poder do povo, ou
melhor, para o povo39. Para esta expressão, Kelsen40 ensina que:

Um governo ―para o povo‖ significa um governo que atua no interesse do
povo. Mas a questão relativa ao que seja o interesse do povo pode ser
respondida de maneiras diversas, e aquilo que o próprio povo acredita ser
seu interesse não constitui, necessariamente, a única resposta possível.
Pode-se até mesmo duvidar da existência de algo como uma opinião do
povo sobre o seu próprio interesse e de uma vontade do povo dirigida para
sua realização. Portanto, um governo pode autoconsiderar-se um governo
para o povo – e, na verdade, é o que se dá com todos os governos – ainda
que não possa ser, absolutamente, um governo do povo.

Esta preocupação do autor em definir que a Democracia não será
observada como poder do povo de forma absoluta, mas uma forma de atuação do
governo preocupado com as necessidades dos governados.
Tal significado, entretanto, não é capaz de demonstrar toda a
complexidade de que se reveste a palavra no século XXI, uma vez que o conceito de
democracia, para além de traçar uma forma restrita de governo de/para o povo,
apresenta-se

também como

um pensamento

de

condução

das

relações

institucionais e entre particulares.
Um dos comentadores de Kelsen é Lisboa41, que, em sua dissertação,
analisa a visão do autor alemão a respeito do tema. Reporta-se assim sobre uma das
preocupações expressadas pelo autor em comento:

39

―Por ―povo‖ devem ser entendidos todos os indivíduos adultos que estão sujeitos ao

governo exercido diretamente pela assembleia desses indivíduos ou indiretamente pelos
representantes eleitos.

Eleições democráticas são aquelas que se fundamentam no sufrágio

universal, igualitário, livre e secreto.‖ KELSEN, Hans. A Democracia. Trad. Ivone Castilho Benedetti;
Jefferson Luiz Camargo; Marcelo Brandão Cipolla; Vera Barkow. Editora Martins Fontes: São Paulo,
2000. P. 142
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Kelsen entende que, a partir das revoluções burguesas dos séculos XVIII e
XIX, o termo ―democracia‖ tornou-se lugar comum, uma espécie de
justificador universal de qualquer regime político, até aqueles fundados em
um poder absoluto.
Portanto, seu intento é estabelecer um conceito e uma caracterização
científico racional da democracia, afastando dela aqueles aspectos
históricos, metafísicos, valorativos, morais, sociológicos e mesmo
psicológicos que muitos teóricos apontam como inerentes a ela. (KELSEN,
2000, prefácio)

Nesta perspectiva, evidencia-se e sobreleva a importância da definição de
democracia, uma vez que a utilização do vocábulo pode não guardar relação com
sua definição teórica, circunstância que ocorre, não raro, por deliberada distorção,
com a pretensão de dar roupagem de democráticos a determinados regimes de
governo que não o são.
Para Kelsen42 a questão de haver um Estado sobre o povo deve ser
compreendida de forma cautelosa, já que:

...o Estado não é uma misteriosa substância diferente de seus membros,
isto é, os seres humanos que constituem o Estado, não sendo, portanto,
uma realidade transcendente para além do conhecimento racional e
empírico, mas uma ordem normativa especifica que regula o
comportamento mútuo dos homens.

A visão combatida por Kelsen é a de que o Estado seria um ser estranho
à sociedade. Seu entendimento é de que os dois elementos – Estado e sociedade –
fazem parte de um mesmo sistema, que permite até mesmo a existência do
ordenamento jurídico.
Este trabalho desenvolve-se com a perspectiva de que a democracia está
entranhada nas relações da sociedade contemporânea, daí resultando que qualquer
sinal de autoritarismo causa sensível impacto e sofre veemente repulsa dos
seguimentos sociais capazes de distingui-lo. Tem-se também a compreensão de

42
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que a democracia é utilizada como meio mais eficaz para a formulação, conquista, e
manutenção de direitos.
Não obstante essa explanação, é indiscutível que o primeiro sentido que a
palavra democracia sugere, no seio social, é a forma de governo, em que é
perceptível o papel do povo, de forma organizada, nas decisões do Estado 43.
Kelsen 44 inicia sua obra apresentando um dos postulados da democracia,
que é o respeito à liberdade. Segundo o autor, este postulado permite, inicialmente,
o reconhecimento do individuo inserido na sociedade como detentor de vontade.
Entretanto, este ser não se encontra sozinho e sua vontade não é a única. Surge,
então, a primeira contradição, consistente em sua liberdade encontrar barreira na
vontade alheia.
Mas deste pensamento o autor extrai outro postulado para a democracia:
a igualdade. Ao se reconhecer o outro e a vontade que ele tem, o individuo não
estará subjugando, mas sim agindo de forma a conferir atenção à ideia partilhada.
Ao analisar este ponto da obra, em que Kelsen estabelece a importância
da compreensão da liberdade e da igualdade, Lisboa45 diz:
Afirma o autor: De um ponto de vista psicológico, a síntese de liberdade e
igualdade, característica essencial da democracia, significa que o indivíduo,
o ego, deseja liberdade não apenas para si mesmo, mas também para os
outros, para o tu. E isso, somente é possível se o ego deixa de se perceber
como algo único, incomparável e irreprodutível, mas, ao menos em
princípio, como igual ao tu. O ego só poderá honrar a pretensão do tu a ser
também um ego se o indivíduo, não considerar como essenciais as
inegáveis diferenças existentes entre ele e os outros e se o ego, ou
autoconsciência, sofrer uma redução parcial pelo sentimento de igualdade
com os outros. É essa, exatamente, a situação intelectual de uma filosofia
relativista. A personalidade cujo desejo de liberdade é modificado por seu
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sentimento de igualdade reconhece a si mesma no outro. (KELSEN, 2000,
p. 180) Podemos vislumbrar aí o gérmen do princípio da tolerância tão
importante na sociedade pluralista moderna, no sentido de que, numa
sociedade pluralista, as diferenças devem ser aceitas em prol de uma
igualdade existente na essência humana.

Apesar de Kelsen não enfatizar a ideia e o reconhecimento do outro, vale
a observação de que quando alguém percebe o outro como detentor de vontade,
reconhece a si mesmo como pertencente ao mesmo ciclo, é dizer, sujeito à
consideração do outro, na mesma medida. Assim se sucede porque, em regra, aos
diferentes não é oportunizado o debate de ideias, por isso não obtêm o
reconhecimento. E ainda Lisboa46 acrescenta:

Essa tolerância, contudo, segundo Kelsen, não significa um direito absoluto
à tolerância, mas uma tolerância que realiza a liberdade no âmbito do
ordenamento jurídico no sentido de permitir a manifestação pacífica de
opiniões. Kelsen (1998, p.23-24) dá um exemplo lapidar argumentando que
uma democracia que realmente se empenha em defender a liberdade deve
continuar tolerante mesmo que tenha que se defender de intrigas
antidemocráticas. Essa tolerância se dá à medida que a democracia não
reprime as manifestações antidemocráticas pacíficas, ou seja, o próprio
ordenamento jurídico democrático permite as manifestações contrárias à
democracia impondo, contudo, limites com vista a manter a paz.

Para melhor compreender a questão da tolerância, mostra-se necessário
atinar-se para a importância de o individuo reconhecer o outro como sujeito de igual
valor a si. Nesta ceara, sociólogos e filósofos apresentam debate sobre a forma de
atuação do individuo frente ao desconhecido, e neste contexto insere o outro ser
humano desconhecido até então.
Autores como Bauman 47, trabalham a ideia de que o não-reconhecimento
do outro, ou seja, não perceber naquele desconhecido um sujeito de direito, é uma
maneira de tentar massacrar aquilo que não conhece (e nem tem pretensões de
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conhecer), e, desta forma, desumanizar as relações pessoais, permitindo a atuação
de forma bruta ou subjugadora.
Reconhecer o outro não significa aceitá-lo, pois pode ser que ocorra o
reconhecimento como ―amigo‖ ou como ―inimigo‖; já para ―o diferente‖ não se
encontra parâmetro social algum.
Este limbo em que se insere ―o diferente‖ inibe qualquer forma de atuação
padrão com ele, o redunda, em casos extremos, em sua negação como sujeito de
direito (considerando o observador).
Retomando-se o raciocínio em torno do outro reconhecido, porém
discordante, depara-se com dois indivíduos em posição de igualdade um em relação
ao outro, mas que possuem vontades diferentes. A solução deverá vir através de
uma relação estatal. Kelsen48 enfatiza que: ―deve haver um regulamento obrigatório
das relações dos homens entre si, deve haver um poder‖. Essa afirmação clarifica,
na visão do autor, a necessidade do Poder estatal regulatório e ao qual os homens
deverão obedecer, para que possam conviver.
A liberdade e a igualdade, nessa situação, terão sua vez se este Poder
estatal for constituído exatamente pelos comandados, ainda que o seja por meio de
representação.
Bem por isso a liberdade e a igualdade são o cerne da democracia, com o
realce de que se trata de uma concepção estatal que possibilita aos indivíduos
participarem da criação das regras às quais eles próprios se submeterão, o que
condiz com a expressão de um poder materialmente considerado, já que não seria
representativo da sociedade um poder formal que impusesse aos indivíduos um
ordenamento normativo destoante da vontade coletiva dos integrantes da sociedade.
Kelsen49 afirma que ―liberdade e igualdade são as ideias fundamentais da
democracia e os dois instintos primitivos do homem enquanto ser social; o desejo de
liberdade e o sentimento de igualdade estão em sua base‖.
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Em sua50 interpretação de liberdade, traduz a ―autodeterminação política
do cidadão, como participação do próprio cidadão na formação da vontade diretiva
do Estado‖. Considerando assim, a possibilidade do individuo participar da
deliberação, mas para que isso ocorra, necessário se faz a existência de um espaço
público institucionalizado que permitirá e conhecerá esta participação.
Caracterizando-se, assim, a liberdade como não somente a liberdade de
locomoção ou de autodeterminação, mas também, a liberdade política de escolha e
participação social. Lisboa51 explique sobre o tema no momento que expõe a
compreensão de Kelsen:

Basicamente, a ideia de democracia está intrinsecamente ligada à ideia de
liberdade política. Segundo Kelsen (2003f, p. 406), politicamente livre é
quem está sujeito a uma ordem jurídica de cuja criação participa. Um
indivíduo é livre se o que ele deve fazer segundo a ordem social coincide
com o que ele quer fazer. Democracia significa que a vontade representada
na ordem jurídica do Estado é idêntica à vontade dos sujeitos.
Assim, na democracia, o povo participa da criação da ordem jurídica. Antes
de conceituar democracia, Kelsen se preocupa em traçar a evolução do
conceito de liberdade. Kelsen (2000, p. 407) entende que, inicialmente, a
ideia de liberdade tinha sentido negativo, representado pela ausência de
compromisso, no sentido de que era livre aquele que vivia fora do estado e
da sociedade; o conceito de liberdade era o de liberdade natural. Com o
aumento da complexidade do corpo social, com o fortalecimento da ideia de
sociedade, de ordem social, essa liberdade natural transforma-se em
liberdade política, ou seja, é a liberdade que só é exercida sob a ordem
social.

E é assim que melhor se define a própria ideia de liberdade na
democracia, que pressupõe liberdade de escolha na participação da vida política do
Estado, de forma a conformá-lo com os anseios do povo que o compõem.
Feitas essas ponderações, entendem-se oportunas, neste momento,
considerações acerca do Estado Democrático (de Direito).
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Primeira consideração que se afigura como relevante é que, em razão da
importância do poder simbólico da democracia, raramente um Estado Nacional não
se declara democrático. Essa observação é compartilhada por Kelsen 52 e
Bonavides53.
Entretanto, a autodeclaração não transformar um país em um Estado
democrático; são as bases em que ele se assenta que determinam seu
reconhecimento como um Estado democrático, caso reúnam os elementos
constitutivos de uma democracia, ou não democrático, se ausentes em sua
organização tais elementos.
O Estado deverá reconhecer e respeitar a liberdade do individuo e, mais
do que isso, estar preparado para resguardar a expressão do pensamento de grupos
de maiorias e de minorias, que sempre existem, e estabelecer mecanismos, se não
de conciliação, que nem sempre é possível, pelo menos de convivência das
correntes divergentes54.
Uma consequência direta das relações sociais é a união dos indivíduos
que comungam os mesmos ideais, criando verdadeiras organizações em torno de
interesses comuns. Invariavelmente uns externarão mais força que outros e,
consequentemente, ocorrerá a cisão e se formarão os blocos denominados ―maioria‖
e ―minoria‖.
O Estado que se diz democrático deverá, necessariamente, estar
preparado para conciliar esses grupos nos momentos de deliberação, e, se
necessário, utilizar instrumentos procedimentais que assegurem a sobrevivência dos
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grupos minoritários, possibilitando sua efetiva influência no resultado final do
processo

deliberativo,

para

que

haja

democracia,

ao

invés

da

simples

preponderância da vontade incondicional da maioria, que seria uma forma de
autoritarismo, igualmente prejudicial, como qualquer forma de regulação estatal
autoritária, ao pluralismo da sociedade.
Kelsen55 é enfático ao ressaltar a importância da proteção aos grupos
minoritários56. Pontua o autor que a deliberação deve, preferencialmente, resultar de
votações por maioria qualificada, quando não unânime, pois assim se estariam
garantindo os direitos de um contingente mais abrangente de indivíduos. Ainda
sobre a importância da minoria e o respeito que lhe deve ser tributado, o referido
autor assim leciona:

De fato, a existência da maioria pressupõe, por definição, a existência de
uma minoria e, por consequência, o direito da maioria pressupõe o direito à
existência de uma minoria. Disso resulta não tanto a necessidade, mas
principalmente a possibilidade de proteger a minoria contra a maioria.

Lisboa57, ao examinar este ensinamento comenta que :

A importância dada por Kelsen (2000, p. 67) a esse embate e compromisso
decorrente desta relação entre a maioria e a minoria, é tão grande que ele
chega a afirmar que o direito de existência da maioria pressupõe o direito de
existência de uma minoria como sendo uma necessidade para a progressão
das ideias e desenvolvimento da sociedade, bem como uma característica
intrínseca do processo social humano.
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Seguindo este raciocínio, a maioria, necessariamente, deverá permitir o
debate com a minoria, não poderá decidir sem que haja verdadeiro dialogo.
Logo, um Estado Democrático de Direito preservará os interesses da
maioria e a existência da minoria, com a salvaguarda de seus direitos e legítimos
interesses58. Lisboa59 analisa então a forma de assegurar que este pensamento
seja concretizado pelo ordenamento jurídico ao dizer que :

Mas como, então, garantir o direito de existência da minoria? Kelsen (2000,
p. 67-68) propõe como resposta a elaboração, nas Constituições, de uma
carta de Direitos Fundamentais que atuaria como limitadora da força da
vontade coletiva corroborada pela maioria, assegurando o exercício da
cidadania.

Ao se propor que o limite para a atuação da maioria esteja insculpido na
Constituição, direciona-se para a conclusão de que esse instrumento normativo será
utilizado para proteger a minoria. Entretanto, essa salvaguarda não é tão simples,
pois, para que exista a o texto final aprovado, que inclua como direito a proteção da
minoria, a maioria deverá concordar com sua aprovação.
Estabelecer a Constituição como limite do exercício da maioria, à primeira
vista, considerando a ideia de vontade da maioria, estar-se-ia, então, diante de um
instrumento não democrático.
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Ao analisar esta questão, Barroso60 faz a distinção entre democracia e
constitucionalismo:

Constitucionalismo e democracia são conceitos que se aproximam,
frequentemente se superpõem, mas que não se confundem.
Eventualmente, pode haver até mesmo tensão entre eles.
Constitucionalismo traduz, como visto, limitação do poder e Estado de
direito. Democracia identifica, de modo simplista, soberania popular e
governo da maioria. Pois bem: a Constituição se impõe, muitas vezes, como
instrumento de preservação de determinados valores e de proteção das
minorias, inclusive, e sobretudo, em face das maiorias e do seu poder de
manipulação do processo político.

Como se percebe, compreender democracia como o ato de vontade da
maioria seria capaz de neutralizar a Constituição (e constitucionalismo). Streck61,
sobre o mesmo tema, pondera:
Por isso o alerta que bem representa o paradoxo que é a Constituição: uma
vontade popular majoritária permanente, sem freios contramajoritários,
equivale à volonté générale, a vontade geral absoluta propugnada por
Rosseau, que se revelaria, na verdade, em uma ditadura permanente.

Sob essa ótica, a democracia não poderá sustentar-se pela ideia de
vontade da maioria simplesmente, como bem defende Kelsen em sua obra. Devemse visualizar as consequências de uma única de escolha. Como bem alertado por
Streck, se fosse apenas pela vontade da maioria, haveria ditadura permanente.
Porém, a mera suscitação desse problema, de ser ou não a Constituição
um instrumento democrático, não soluciona a questão. Streck62, ao finalizar seu
pensamento, preleciona no sentido de que:
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A Constituição é uma invenção destinada à democracia exatamente porque
possui valor simbólico que, ao mesmo tempo em que assegura o exercício
de minorias e maiorias, impede que o próprio regime democrático seja
solapado por regras que ultrapassem o limite que ela mesma – a
Constituição – estabeleceu para o futuro.

Nessa mesma vertente, Kelsen ao se reportar à Constituição como meio
democrático de garantia de direitos de maiorias e minorias (destas últimas com
especial preocupação), alinha-se a outros doutrinadores que enxergam na
Constituição o suporte da sociedade contra abusos – não importando a sua origem.
Kelsen63ainda relata que este Estado Democrático terá como parâmetro
eleitoral a existência de partidos políticos e, como consectário, sua preponderância
no jogo político. Para ele ―só a ilusão ou a hipocrisia pode acreditar que a
democracia seja possível sem partidos políticos‖. Porém, ao afirmar que ―eleições
democráticas são aquelas que se fundamentam no sufrágio universal, igualitário,
livre e secreto‖, o autor deixa claro seu pensamento de que esse jogo deve ser
ancorado em regras garantidoras dos fins mais elevados da política.
Aqui se percebe a força de uma ideia vocacionada para a concretude e
para a universalidade, haja vista que, concebida por Kelsen há décadas, vem
influenciando decisivamente os países, como o Brasil, que desejam ser
reconhecidos, no plano internacional, como Estados Democráticos de Direito. É
assim que a visão de Kelsen sobre a democracia está albergada na Constituição de
República Federativa do Brasil de 1988, da qual deriva um sistema eleitoral
pluralista, segundo os postulados da democracia, com eleições diretas e garantia do
sufrágio com as características apregoadas pelo autor.
Mesmo que se definam os parâmetros da democracia na relação EstadoIndividuo/Sociedade64, restará a problematização da sociedade democrática, uma
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vez que os princípios de liberdade e igualdade descritos em Kelsen podem, mutatis
mutandis, ser aplicado nas relações interpessoais, compondo assim uma forma de
atuação da sociedade.
Logo, democracia tem alcance para além do modo como o Estado trata o
seu cidadão, pois representa também uma atitude do indivíduo com o Estado e com
outro indivíduo, seja este reconhecido de pronto como seu semelhante ou
simplesmente um desconhecido a quem ele respeita e quer conhecer.
Compreender a complexidade dessas relações, no sentido de não se ficar
no plano de uma democracia meramente formal, mas sim revestida dos atributos
materiais que lhes são inerentes e que já fazem parte da

consciência jurídica

popular, clarifica para o intérprete que a jurisdição constitucional provoca impacto
direto sobre os pilares do Estado, reforçando seu perfil Democrático de Direito, se
desempenhada – a jurisdição – em harmonia com o conceito de Constituição
acalentado no seio da sociedade em questão, ou desvirtuando esse perfil, caso a
prestação jurisdicional seja desapartada desse conceito de Constituição.
O modelo democrático inclina-se, decididamente, a acalentar um ideal
pacifista, ao passo que o modelo autocrático mostra inequívocos sintomas de
imperialismo e de desarmonia.
Encerra-se, assim, este primeiro capitulo, que teve o escopo de analisar a
Constituição, formas de conceituar e formas diferenciadas de ver sua finalidade,
bem como objetivou à análise da democracia. Agora se passa, já no segundo
capitulo, ao estudo da jurisdição constitucional, direcionado, sobretudo, para definir
sua relação com o Estado democrático de Direito e discorrer sobre o papel do Poder
Judiciário diante das demandas de ordem constitucional que lhe são apresentadas.
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CAPITULO 2 - JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: Uma Leitura Sobre
a Legitimidade da atuação do Poder Judiciário

Os

tópicos até aqui

abordados

apresentaram dois pontos que

fundamentam a discussão central deste trabalho. No primeiro capitulo – Constituição
e Democracia – foram ambas apresentadas através de seus conceitos e finalidades,
com o objetivo de formar as bases para a discussão a respeito da atuação da
sociedade como fundamental para uma decisão legítima em sede de jurisdição
constitucional.
Neste segundo capítulo, procura-se estudar a jurisdição constitucional em
si e com a abordagem do problema da legitimidade da atuação do Poder Judiciário
para realizar a controle de constitucionalidade.
Autores como Comella65, Linares

66

e Cunha Junior67 questionam, de

forma direta, a legitimidade do Poder Judiciário para realizar o controle de
constitucionalidade. Seus questionamentos enfrentam as duas principais questões, a
saber,

a

não-escolha

popular

dos

juízes

que

realizam

o

controle

de

constitucionalidade e a invalidação de uma lei democraticamente criada por juízes
que não foram democraticamente escolhidos.
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Traduzidos em um problema esses questionamentos, seria de se
perguntar: É o Poder Judiciário democraticamente legitimo para proferir decisões de
controle de constitucionalidade ou deverá se conter e acatar a decisão dos eleitos
pelos cidadãos para o exercício do Poder Legislativo?
Para fundamentar essa discussão, opta-se por dois embates importantes
para a definição da legitimidade da atuação do Poder Judiciário no controle de
constitucionalidade.
Primeiro se apresenta a discussão travada por Hans Kelsen e Carl
Schmitt sobre o verdadeiro guardião da constituição, considerando a importância do
debate para a escolha de um modelo que permita o controle de constitucionalidade
seja realizado através do Poder Judiciário, uma vez que o debate destes dois
autores polarizou em defender: Kelsen, um modelo que permitisse a Corte
Constitucional definir sobre a constitucionalidade das leis; Schmitt, apenas
permitindo ao chefe do Poder Executivo a guarda da Constituição.
Depois se aborda a dicotomia procedimentalista e substancialista, tendo
como base, principalmente, a forma apresentada por Lenio Luiz Streck em suas
obras. Considera-se que, a partir da escolha da teoria a ser seguida, o Poder
Judiciário passa a interpretar a efetividade da constituição com atitudes
diferenciadas. Desse modo, é em razão da escolha de uma das teorias que
podemos verificar a forma de atuação do Poder Judiciário em sede de jurisdição
constitucional.

2.1 Hans Kelsen versus Carl Schmitt: o problema do guardião da constituição

O debate travado entre Hans Kelsen68 e Carl Schmitt69 tinha como ponto
central o questionamento: quem seria o verdadeiro guardião da constituição.
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Os dois autores divergiam sobre a quem competia o exercício de tal
papel, mas tinham entendimentos convergentes no tocante a quem não poderia
exercê-lo. Ensina Lorezentto70 que ―o consenso se colocava sobre quem, ou o órgão
que constituía uma ameaça para a Constituição: o legislativo‖.
Desta forma, partindo ambos da interpretação da Constituição de Weimar,
de 1919, encontram resultados distintos para apontarem quem era o legitimado para
realizar o controle de constitucionalidade. Em apertada síntese, Lorezentto71 anota
que:

Enquanto Kelsen acredita na prevalência de um Tribunal de Justiça
Constitucional, Schmitt afirma que cabe ao Presidente do Reich a tarefa de
salvaguardar a Constituição (em nome do povo). O debate teria um
vencedor argumentativo, Schmitt, em sua leitura de grande intensidade
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crítica (ao liberalismo e à realidade parlamentar de sua época) e pautada
pela imanência de um lado e, um vencedor fático-histórico, Kelsen, pois a
prevalência de sua posição se deu na utilização preponderante de seu
sistema constitucional nos países democráticos ao longo da segunda
metade do século XX.

Para Kelsen o trabalho de guardião da constituição caberia à uma Corte
Constitucional, já na interpretação de Schmitt caberia ao Presidente do Reich.
Conforme afirmado em citação anterior, a vitória deste embate mostra dividia em
duas visões: de imediato prevaleceu a tese de Schmitt, uma vez que foi a teoria
utilizada pelo Führer; entretanto, com a queda do regime nazista, a Alemanha e
outros países depositaram em Cortes Constitucionais (Poder Judiciário) a guarda da
constituição72.

2.1.1 O Tribunal Constitucional de Hans Kelsen

Na busca de uma melhor apresentação do tema, primeiro aborda-se a
teoria de Hans Kelsen, em que estabelece um Tribunal Constitucional como legítimo
guardião da Constituição.
Kelsen desenvolveu sua teoria com base nas premissas de que haveria
uma insegurança em deixar nas mãos do Poder Legislativo e do Poder Executivo 73 a
tarefa de interpretar a constituição para fins de controle de constitucionalidade. Esse
posicionamento encontrou resistência por parte de alguns autores do mesmo

72

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não deixou dúvida quanto a

este dilema, prescrevendo de forma expressa, no artigo 102, que a guarda da Constituição é
atribuição do Supremo Tribunal Federal, órgão pertencente ao Poder Judiciário conforme artigo 92, I
da CRFB/1988.
73

―Ante a possibilidade de corrupção do legislativo (em crise) e os abusos do poder executivo

Kelsen propõe o primeiro Tribunal Constitucional, visando garantir o sistema de liberdades e o
cumprimento da Constituição – de modo a não perder o seu papel de Lei Maior do ordenamento
jurídico.‖ LORENZETTO, Bruno Meneses. O debate entre Kelsen e Schmitt sobre o guardião da
Constituição.

Disponível

em:

<

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2236.pdf> Acessado em
15/12/2014

42

contexto temporal e territorial. Ainda assim, para Kelsen, a criação da corte
constitucional seria uma forma de efetivo controle de constitucionalidade.
Lorezentto74 esclarece que:

Kelsen buscou justificar a criação da Corte Constitucional ao afirmar que a
função política da Constituição seria a de estabelecer limites jurídicos ao
exercício de poder e, que uma Constituição que não possuísse a
possibilidade de anular os atos inconstitucionais que viessem a ser
praticados, não teria sua obrigatoriedade, seu cumprimento garantido.
Caberia, portanto, dentre outras funções à Corte Constitucional da Áustria
julgar: a ilegalidade de decretos federais e estaduais; as violações do direito
constitucional praticadas por autoridades federais ou estaduais; os recursos
contra decisões administrativas, fundados na violação de direitos garantidos
constitucionalmente.

Sua preocupação era em não estabelecer que qualquer órgão do Poder
Judiciário realizasse o controle de constitucionalidade, como foi definido pelo
sistema americano de controle. Kelsen preocupou-se em delimitar que este controle
ficaria a cargo da corte constitucional, garantindo, assim, a segurança jurídica
necessária para o fortalecimento dos instrumentos de controle e da própria
Constituição. Lorezentto75 explica que:

Por isso, nos termos de Kelsen: ―A busca político-jurídica por garantias da
Constituição, ou seja, por instituições através das quais seja controlada a
constitucionalidade do comportamento de certos órgãos de Estado que lhe
são diretamente subordinados, como o parlamento ou o governo,
corresponde ao princípio, específico do Estado de direito, isto é, ao princípio
da máxima legalidade da função estatal.‖.
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A ideia de manter uma estrutura que seja capaz de zelar pelo correção da
atuação do Estado frente à Constituição, impedindo que haja inobservância dos
procedimentos e direitos ali descritos, promove, na teoria de Kelsen, o Poder
Judiciário como legitimo guardião, traduzindo em seus atos a necessidade de
controlar os demais órgãos estatais.
Essa teoria kelseneana abordou, sobretudo, a atuação de um órgão
judicial exclusivamente criado para essa função, diferentemente do modelo
estadunidense, já existente à época. Desta forma, Dores76 analisa que:

Kelsen argumentava que a declaração de inconstitucionalidade pelos
tribunais ordinários poderia acarretar a incerteza e insegurança do Direito,
ao dar margem a sentenças contraditórias a serem proferidas pelos
diversos tribunais. Assim sendo, a jurisdição constitucional serviria
principalmente para a centralização do contencioso e, em segundo plano,
para o alcance geral do julgado, não se limitando somente ao caso concreto
submetido ao exame.

Como se vê, Kelsen, concebeu uma jurisdição constitucional capaz de
centralizar o debate da interpretação do texto normativo constitucional, no âmbito do
Tribunal

Constitucional,

retirando

a

possibilidade

do

controle

difuso

de

constitucionalidade, em que todos os magistrados seriam legitimados à declaração
de inconstitucionalidade.

2.1.2 O Presidente da Totalidade de Schmitt

Uma vez observado o pensamento de Kelsen sobre o guardião da
Constituição, passa-se a analisar a teoria desenvolvida por Carl Schmitt em que
discorda do posicionamento de Kelsen, e defende o Chefe do Poder Executivo como
guardião natural da Constituição.
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Para Schmitt77, a guarda da constituição era assunto já definido, e que na
Alemanha, em razão do disposto no art. 48 da Constituição de Weimar, poderia se
inferir que ―já existe um guardião da Constituição, a saber, o Presidente do Reich‖.
conforme a analise de Bercovici78, no pensamento de Schmitt ―O Presidente seria o
protetor e o guardião da unidade da Constituição e da integridade da nação‖.
Sem rodeios, Schmitt estabelece a controvérsia com Kelsen, como bem a
analisa Lorezentto79 na seguinte afirmação:

Schmitt é contra esta tentativa de Kelsen de racionalizar o Estado de
Direito, ao converter a Justiça Constitucional em guardiã da Constituição.
Entende que a função judicial não seria outra que a decisão de casos – em
virtude de leis – e não a discussão de conteúdos das normas. [...]
Defende a figura do Chefe de Estado como verdadeiro defensor da
Constituição pelo fato de este ter passado pelo crivo da eleição popular,
aspecto que o legitimaria a atuar com independência em relação aos
partidos e como instância verdadeiramente suprema e neutra. [...]

Desenvolvendo assim sua teoria, Schmitt considera incorreto atribuir ao
Poder Judiciário o papel de guardião da constituição, através da jurisdição
constitucional. Para ele a função do Poder Judiciário era resolver os conflitos entre
os indivíduos da sociedade.
Aos argumentos referentes à imparcialidade do Poder Judiciário para os
julgamentos, Lorezentto80 examina na obra de Schmitt a defesa de que o Presidente
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era dotado do mesmo atributo, pois ele, segundo Schmitt, não tinha nenhum
interesse pessoal ou partidário a proteger:

Schmitt recorre ao direito positivo da Constituição de Weimar para justificar
sua defesa do Presidente do Reich como guardião da Constituição. Este
estaria dotado de atribuições que o tornariam independente dos órgãos
legislativos e, manteria o equilíbrio entre os elementos plebiscitário e
parlamentar e poderia exercer uma defesa da Constituição com base no
artigo 48. Em consonância com estas justificativas, Schmitt cita Haymann,
que argumenta ser o Presidente ―não interessado‖, constituindo a
representação de um órgão imparcial ante a legalidade e, constituindo uma
garantia de que a opinião da maioria representaria uma justa compensação
de interesses.

Schmitt81 afirma, categoricamente, que o ―O presidente do Reich
encontra-se no centro de todo um sistema de neutralidade e independência políticopartidárias, construído sobre uma base plebiscitária‖ e em razão disso não restaria
interesse pessoal e que sua decisão, sobretudo em sede de controle de
constitucionalidade, seria válida e legítima perante o que determina a Constituição
ali vigente. Fazendo a análise sobre essa, afirmativa Bercovici82 observa que:

Carl Schmitt, ainda, afirma que o Presidente do Reich não representa
apenas um poder neutro, mas tem também uma função de integração
política, nos termos de Rudolf Smend, pois representa o Estado todo, em
contraposição ao pluralismo do Parlamento. A unidade política do Estado,
para Schmitt, está representada pelo Presidente, eleito por toda a nação. A
independência do Presidente do Reich em relação aos partidos é, segundo
Schmitt, uma independência política, não apolítica, como a de um juiz. Esta
independência assegura uma participação autônoma e positiva do
Presidente na orientação ou influência sobre a vontade política, superando
os métodos desintegradores do Estado pluralista de partidos. Schmitt
enfatiza esta independência do ―sistema plebiscitário‖ (Presidente) perante
o sistema parlamentar na Constituição de Weimar.
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Schmitt83 acaba por sustentar que a atuação do Poder Judiciário seja
baseada na subsunção, aí, sim, poderia esse Poder afastar a aplicação de uma
norma destoante da Constituição.

[...] Ao rechaçar a possível atribuição da guarda da Constituição ao
Judiciário, aduz-se que se a justiça fosse compelida a resolver todas as
tarefas e decisões políticas, para as quais fossem desejadas independência
e neutralidade político-partidária, ela receberia uma carga insuportável. E
84
mais: essa situação teria como obstáculo o princípio democrático .

83
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Schmitt85 afirma que a atuação do Poder Judiciário como guardião da
Constituição importaria no reconhecimento de um Estado Judicial. Com efeito, ele
―[...] apenas torna os tribunais sentenciadores guardiões da Constituição em um
Estado judicial que subordina a totalidade da vida pública ao controle dos tribunais
ordinários [...]‖, conforme análise de Bercovici86, que ainda assevera:

Carl Schmitt entende que o controle judicial de constitucionalidade só
poderia existir em um Estado Judicialista (Justizstaat ou Jurisdiktionsstaat),
em que toda a vida política fosse submetida ao controle dos tribunais. A
consequência disto não seria a judicialização da política, mas a politização
da justiça (―nicht etwa eine Juridifizierung der Politik, sondern eine
Politisierung der Justiz‖).

Em

franca

crítica

ao

sistema

americano

de

controle

de

constitucionalidade, Schmitt87 argumenta que:

A posição do supremo tribunal dos Estados Unidos desenvolveu-se nos
moldes de um Estado judicial do tipo anglo-saxão, o qual, como um Estado
sem direito administrativo, contrasta fortemente com os Estados do
continente europeu, não fazendo diferença se o Estado europeu é uma
república, como a França, ou um Estado-funcionário monárquico como a
Prússia do século XIX.

Dos dois autores, neste ponto do trabalho, a diferença mais acentuada
está na definição de quem seria o guardião da Constituição, e, como decorrência
lógica, quem exerceria a função de controle de constitucionalidade das leis. Para
Kelsen o Tribunal Constitucional seria o mais indicado; já para Schmitt, o Chefe do
Poder Executivo.
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Inicialmente, a teoria defendida por Schmitt foi a acolhida na Alemanha, e,
desta forma, o Presidente do Reich era considerado o responsável pelo controle de
constitucionalidade.
Entretanto, com as consequências desastrosas do regime nazista, a
teoria de Kelsen tornou-se mais atrativa, por permitir o compartilhamento dessa
atribuição de controle por várias pessoas reunidas em uma Corte.
Atualmente a teoria de Kelsen é mais bem vista do que a teoria de
Schmitt, situação avaliável em se considerando o número de países que adotam
alguma forma de controle por órgãos do Poder Judiciário, mesmo que não seja
através de Cortes Constitucionais, como defendia Kelsen.
Admitida, então, como afeta ao Poder Judiciário a atribuição de controle
de constitucionalidade e a resolução das demais demandas da jurisdição
constitucional, resta avaliar como deve ser a atuação deste Poder, de forma que
obtenha da sociedade o reconhecimento de sua legitimidade.
2.2 Procedimentalismo e Substancialismo: a atuação do Poder Judiciário na
Jurisdição Constitucional

No primeiro ponto deste capitulo, foram trabalhadas as teorias
contrapostas de Kelsen e Schmitt, demonstrando que para o primeiro, o Guardião da
Constituição é o Tribunal Constitucional e para o segundo, o Chefe do Poder
Executivo.
Demonstrou-se também que a aceitação da teoria de Schmitt precedeu à
de Kelsen, porque aquela foi utilizada ainda durante o nazismo, que dela se valeu
para consolidar seus objetivos totalitários; porém atualmente há mais países que
adotam a teoria de Kelsen e atribuem ao Poder Judiciário a função de guardião da
Constituição. É o caso do Brasil, que confere esse papel ao Supremo Tribunal
Federal.
Neste ponto do trabalho, procura-se apresentar outra dicotomia, que trata
da forma de autuação do Poder Judiciário na Jurisdição Constitucional.
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A fim de demonstrar a importância da visão de jurisdição constitucional,
88

Streck , citando Kägi, provoca: ―Diz-me a tua posição quanto à jurisdição
constitucional e eu te direi que conceito tens da Constituição‖. Dessa aguda
condicionante compreende-se que a Constituição ganhará ou perderá fôlego a partir
da própria compreensão do formato e finalidade da jurisdição constitucional.
Ao discorrerem sobre a jurisdição constitucional, Medeiros e Nelson 89,
fazendo uma análise da teoria desenvolvida por Baracho, fixam como sua premissa
básica o respeito aos direitos fundamentais e apresentam a seguinte visão da
jurisdição constitucional:

De acordo com Baracho, definir a jurisdição constitucional, em seu âmbito
material, faz-se em termos bem amplos, resguardando sua imparcialidade,
vinculação ao dinamismo social, estabelecendo-se como órgão que atue e
delibere de forma estritamente judicial, sem prejudicar a relevância política
do que se decide. ―Como órgão da Constituição, transforma-se em norma
viva, garante da livre e pacífica convivência e instrumento de transformação
social.‖

Afirma-se ainda que, em se tratando da jurisdição constitucional, a
decisão pode ser afetada por certo nível de ―contaminação‖ de caráter político.
Cogita-se de que o magistrado, no julgamento de causa constitucional, poderá
deixar-se influenciar pela perspectiva das repercussões político-sociais de sua
decisão e, submetido a esse clima, fazer seu julgamento calcado em bases fora da
compreensão dogmática90 do Direito.
Sabe-se que a interpretação é sempre necessária e sua função é dar vida
à norma e torná-la aplicável. Então é de rigor uma digressão sobre a figura daquele
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que participa do processo de interpretação, cuja tarefa está assim identificada por
Ferraz Jr.91:

...o propósito básico do jurista não é simplesmente compreender um texto,
como faz, por exemplo, o historiador ao estabelecer-lhe o sentido e o
movimento no seu contexto, mas também determinar-lhe a força e o
alcance, pondo o texto normativo em presença dos dados atuais de um
problema. Ou seja, a intenção do jurista não é apenas conhecer, mas
conhecer tendo em vista as condições de decidibilidade de conflitos com
base na norma enquanto diretivo para o comportamento.

O autor retrocitado qualifica o intérprete como jurista e atribui-lhe a função
de encontrar na norma a solução de conflitos. Destarte, nessa perspectiva, o
intérprete tem a incumbência de dar vida à norma, conferir-lhe aplicabilidade a partir
de sua interpretação; no entanto, convém lembrar, com Streck92, que ―não
interpretamos para compreender, e, sim, compreendemos para interpretar‖. É dizer:
a interpretação decorre de conceitos preexistentes, por isso em seu processo o
intérprete não estará totalmente isento de influência externa, como explica Coelho93:

Há de considerar-se que nenhuma interpretação ocorre no vazio. Ao
contrário, trata-se de uma atividade contextualizada, que se leva a cabo em
condições sociais e históricas determinadas, produtoras de usos linguísticos
dos quais deve partir qualquer atribuição de significado, em todos os
domínios da hermenêutica jurídica.

O mesmo autor diz ainda que poderá o intérprete sofrer influência de sua
própria ideologia ou do condicionamento sociocultural e de preconceitos. Dessa
influência natural decorre o risco de a interpretação ficar sujeita a mácula e, por
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conseguinte, não encontrar a melhor solução na norma. Por isso não deve ficar a
cargo de apenas um único intérprete ou de uma sociedade fechada de intérpretes,
até porque se trata de função de alta relevância, como já destacado, exatamente
porque se destina a dar vida à norma.
Streck94, citando Bachof, pontua que: ―... O juiz constitucional aplica
certamente

o

direito;

mas

a

aplicação

deste

direito

acarreta

consigo

necessariamente que aquele que a faz proceda a valorações políticas‖. E assim o
doutrinador descortina um cenário em que o juiz não irá deslocar-se da questão
jurídica em julgamento, porém estará consciente de que sua decisão terá reflexos
para além da esfera jurídica. Isso ocorre porque, mais do que dirimir o conflito
existente entre as partes do processo, a decisão judicial contém, em sua motivação,
juízos de valores que nortearão futuras reflexões e condutas e todos quantos se
inteirem de seu conteúdo.
No mesmo sentido da lição de Bachof, Barroso95 assevera que:

Os métodos de atuação e de argumentação dos órgãos judiciais são
essencialmente jurídicos, mas a natureza de sua função, notadamente
quando envolva a jurisdição constitucional, é inegavelmente política. [...]
Melhor do que negar o aspecto político da jurisdição constitucional é
explicitá-lo, para dar-lhe transparência e controlabilidade.

O que se destaca nesse posicionamento doutrinário é a afirmação de que
inegavelmente há questões políticas em julgamentos que envolvem temas
constitucionais; porém, para Barroso, negar a existência desse aspecto político do
julgamento não será capaz de resolver ―o problema‖ e que o ideal é trabalhar com a
perspectiva de que esta situação é normal e como tal deve ser aceita, porém podese pensar em mecanismos de controle do viés político da jurisdição constitucional,
como, por exemplo, a exigência da fundamentação coerente com a decisão.
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Streck96 aborda frontalmente o tema, dizendo que:

Efetivamente, o Tribunal Constitucional sempre faz política. E isso é
inexorável. O que ocorre é que, em países de modernidade tardia como o
Brasil, na inércia/omissão dos Poderes Legislativo e Executivo no
cumprimento do catálogo de direitos constitucionais (mormente no âmbito
do direito à saúde, função social da propriedade, direito ao ensino
fundamental, além do controle de constitucionalidade de privatizações
irresponsáveis, que contrariam frontalmente o núcleo político-essencial da
Constituição), não se pode abrir mão da intervenção da justiça
constitucional na busca da concretização dos direitos constitucionais de
várias dimensões. Daí crescer em importância a necessidade de uma teoria
da decisão judicial. Democracia, nesse caso, quer dizer controle das
decisões. Democracia quer dizer accountabillity. E isso implica a presença
de uma doutrina que doutrine. E que produza ―constrangimentos
epistemológicos‖, para ―censurar‖ as decisões do Judiciário que sejam feitas
por políticas e não por princípios.
Eis o ponto fulcral do problema: sem o efetivo controle das decisões, o risco
de o Poder Judiciário solapar o sentido da Constituição (de forma omissiva
ou comissiva) efetivamente é considerável. Ou seja, trata-se de um risco
semelhante ao do Poder Executivo em não efetivar os direitos
constitucionais.

Tendo-se como referência essa lição de Streck, observa-se que a
primeira preocupação é não negar a influência da inclinação política nas decisões
constitucionais: a segunda é entender a razão de estar a atividade judicante
constitucional impregnada de atitudes políticas e o porquê de esse proceder ser
aceitável como normal ou inexorável. E, por fim, o Autor dedica-se a tratar do que é
a democracia neste âmbito, desenvolvendo o pensamento a respeito do controle das
decisões judiciais97, no intuito de garantir que elas tenham correlação com a
realidade, o que inibiria, inclusive, o ativismo judicial.
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Diante da ideia de controle da própria decisão e da atuação do Poder
Judiciário frente à Constituição e das questões a ela atinentes e submetidas à
analise do Poder Judiciário, percebe-se a importância das teorias substancialistas e
procedimentalistas para a análise da jurisdição constitucional.

2.2.1 A Teoria Procedimentalista na Jurisdição Constitucional

Primeiramente, por questões meramente didáticas, apresenta-se a visão
da teoria procedimentalista (sobre a jurisdição constitucional, bem como a forma
pela qual essa teoria interfere no conceito de constituição). Conforme explicitado na
introdução deste capítulo, utilizam-se os apontamentos realizados por Lenio Luiz
Streck98 em suas obras para melhor compreender o tema.
Streck analisa a teoria procedimentalista primeiramente a partir da visão
de Habermas a respeito da jurisdição constitucional. Explica o autor que ―Habermas
propõe, pois, que o Tribunal Constitucional deve ficar limitado à tarefa de

quando possível, mediante emenda.‖ In CUNHA JUNIOR, Dirley da. Controle de Constitucionalidade:
teoria e prática. 6 ed. JusPodivm: Salvador, 2012. P. 46.
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compreensão procedimental da Constituição, isto é, limitar-se a proteger um
processo de criação democrática do Direito.” 99
Seria este então o ponto de partida para o estudo da teoria
procedimentalista, em que procura enquadrar as funções da jurisdição constitucional
unicamente como proteção do processo, não se voltando para questões referentes
ao conteúdo material do texto constitucional. Retomando a citação de Kägi 100, esta
visão de jurisdição constitucional necessariamente irá impactar o conceito de
constituição.
Nessa linha de raciocínio, a adoção de uma jurisdição limitada a resolver
questões processuais ou procedimentais reduz, como consequência, o âmbito do
conceito de constituição, não, em tal cenário, não poderá ultrapassar questões
procedimentais. Segundo Streck101, para os Procedimentalistas, também chamados
de processuais-procedimentais, ―a Constituição tem a função de somente limitar o
poder existente, sem prever especificamente uma defesa material dos direitos
fundamentais‖.
Essa limitação de poder é característica da Constituição adotada pelo
modelo liberal, no Estado de Direito que relegou a plano inferior as questões
referentes à sociedade, não tratando delas na Constituição.
Considerando que em um segundo momento da história as constituições
passaram a versar sobre as questões sociais dentro de um Estado Social de Direito,
essa discussão torna-se, na verdade, um embate também de cunho ideológico.
Streck102 anota que Habermas, que é procedimentalista, faz críticas à
interferência do direito na política e na sociedade. Observa que, para o autor
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alemão, os paradigmas liberal/formal/burguês e o do Estado Social do Direito devem
ser ultrapassados utilizando a teoria do discurso:

... Habermas propõe um modelo de democracia constitucional que não tem
como condição prévia fundamentar-se nem em valores compartilhados, nem
em conteúdo substantivos, mas em procedimentos que asseguram a
formação democrática da opinião e da vontade e que exigem uma
identidade política não mais ancorada em uma ―nação de cultura‖, mas, sim,
em uma ―nação de cidadãos‖. Critica a assim denominada ―jurisprudência
de valores‖, adotada pelas cortes europeias, especialmente a alemã. No
Estado Democrático de Direito, os Tribunais Constitucionais devem adotar
uma compreensão procedimental da Constituição. Habermas propõe, pois,
que os Tribunal Constitucional deve ficar limitado à tarefa de compreensão
procedimental da Constituição, isto é, limitando-se a proteger um processo
de criação democrática do direito. (...)

A teoria procedimentalista não permite que o Poder Judiciário desenvolva
uma visão do direito que o autorize avocar a atuação típica de outro Poder da
República (Legislativo ou Executivo). Esta teoria determina, assim, a autocontenção
do Poder Judiciário em sua função de julgar conforme já estabelecido no
ordenamento jurídico, observando o processo democrático de construção das
normas e não a efetividade de uma norma cuja execução cabe a outro poder.
Aos adeptos da teoria procedimentalista a atuação concretista do Poder
Judiciário mostra-se nociva. Chegou até a apresentar uma tese de procedimentação
da Constituição, conforme se observa no trecho que segue103:

Nessa altura, surgem inúmeras críticas ao perigo que representa certo grau
de ―ativismo judicial‖ e a ―invasão de subsistemas‖, a ponto de autores como
Estévez Araújo afirmarem que a problemática decorrente da (i)legitimidade
da justiça constitucional seria a razão do déficit de legitimidade resultante
das concepções materiais da Constituição, propondo, como contraponto, a
procedimentalização da Constituição, que passaria a prever a adoção de
decisões coletivas. Essa tese mereceu a crítica mordaz e implacável de
Bercovici:
―Estéves Araújo, portanto, atribui à teoria material da Constituição a
responsabilidade pelos problemas de legitimação do controle de
constitucionalidade. E, nesse sentido, ele tem razão. Afinal, uma teoria
procedimental da Constituição não tem qualquer preocupação com a
103
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legitimidade democrática do controle de constitucionalidade, satisfazendose com o mero cumprimento dos procedimentos previstos.‖

Não se trata, como bem pontuado por Streck104, da realidade do texto
constitucional brasileiro, pois ―é bom frisar que a tese habermasiana não leva em
conta Constituições que contenham um catálogo de direitos sociais, como a do
Brasil.‖ Logo, a intensão do autor é descrever a atuação de uma jurisdição
constitucional ainda dentro de dois modelos Estado de Direito (liberal) x Estado
Social de Direito (social); entretanto, como definido na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, adota-se o Estado Democrático de Direito.

2.2.2 A Teoria Substancialista na Jurisdição Constitucional

Encerra-se aqui a apresentação da primeira teoria– a procedimentalista –
e, recorrendo a Streck autor basilar, passa-se às considerações acerca da teoria
substancialista.
Segundo Streck105, os defensores da teria substancialista, que também
podem ser chamados de materiais-substanciais, ―defendem uma atuação mais
efetiva da justiça constitucional‖, no sentido de promover a efetivação das normas
constitucionais, sobretudo em momentos de omissão dos Poderes Executivo e
Legislativo.
Esse ponto de vista é defendido sob o argumento de que a Constituição
deve ser efetivada através de todos os mecanismos disponíveis para o indivíduo, e
que em países de desenvolvimento tardio (como é o caso do Brasil), o Poder
Judiciário deve atuar no sentido de promover o devido respeito aos direitos
elencados na Constituição.
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Streck106 alinha-se aos defensores das teorias materiais-substanciais107, e
ressalta que:

... trabalham com a perspectiva de que a implementação dos direitos
fundamentais-sociais (substantivados no texto democrático da Constituição)
afigura-se como condição de possibilidade da validade da própria
Constituição, naquilo que ela representa de elo conteúdistico que une
política e direito.

No mesmo sentido é a lição de Barroso108: ―Adota-se aqui, portanto, uma
visão substancialista, e não procedimentalista da Constituição e da jurisdição
constitucional.‖
Essa posição atribui maior força normativa à Constituição e reconhece ao
Poder Judiciário a legitimidade para atuar de forma concretista quando for detectada
a omissão dos demais poderes.
Ainda que presente a argumentação de Habermas, Streck 109 mantem sua
posição substancialista, e afirma que:

A efetividade da Constituição é, pois, agenda obrigatória de todo jurista
preocupado com a transformação de uma sociedade como a brasileira, que,
em mais de cinco séculos de existência, produziu pouca democracia e muita
miséria, fatores geradores de violências institucionais (veja-se a repressão
produzida pelos aparelhos do Estado) e sociais ( veja-se o grau exacerbado
de criminalidade).
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Desta feita, considera-se que uma atuação pautada na visão materialsubstancialista permite que sejam efetivados os direitos previstos na Constituição e
assim se promove a verdadeira paz social e a igualdade almejada.
Feitas, assim, essas considerações neste primeiro capitulo a respeito da
jurisdição constitucional, percebe-se que a forma de atuação do Poder Judiciário
frente às questões de cunho constitucional determinará a formulação de
conceituação (e de aplicação) da Constituição vigente.
A

postura

procedimentalista

mostra-se

preocupada

com

o

desenvolvimento das ações como procedimento democrático, já a postura
substancialista desenvolve-se no sentido de promover a melhor aplicação da
constituição, mesmo que seja através de decisões judiciais.

2.3 Poder Judiciário: Atuação Legítima e o caráter Contramajoritário.

Neste capítulo, até o presente ponto de discussão, foram expostas as
possíveis formas de legitimar a atuação do Poder Judiciário na jurisdição
constitucional.
Schmitt, como exposto, discordava da hipótese de se conferir ao Poder
Judiciário o papel de guardião da constituição, permitindo ao juiz apenas a
interpretação baseada na subsunção.
Kelsen, por outro lado, acreditava que ao Tribunal Constitucional caberia
a guarda da constituição, mesmo que não concordasse com o modelo
estadunidense, ainda sim acreditava que o Poder Judiciário teria legitimidade de
atuação.
Diante do que determina a CRFB/1988, a guarda na Constituição
pertence ao Supremo Tribunal Federal, que é órgão do Poder Judiciário, ainda
existindo o modelo de controle difuso, que permite que todos os magistrados
possam, no caso concreto, declarar a inconstitucionalidade, razão pela qual, no
Brasil, consagra-se a atuação do Poder Judiciário na Jurisdição constitucional.
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Apesar

de

existir

dispositivo

na

CRFB/1988,

ainda

sim

os

questionamentos sobre a legitimidade continuam, sobretudo em razão de não serem
os magistrados eleitos pelo povo, conforme situação já apresentada no inicio deste
capitulo, em que se reportou aos questionamentos de Comella110, Linares

111

e

Cunha Junior112.
Esses questionamentos são reforçados, ligados, sobretudo, à nãoexigência de o judiciário sentenciar conforme a vontade da maioria. Esse modo de
julgamento, conhecido como caráter contramajoritário das decisões do Poder
Judiciário, tem função geral de proteger a minoria diante da maioria.
Trata-se de hipótese em que as decisões não são aprovadas pela maioria
dos componentes da sociedade, que passam a questionar as atribuições dos
magistrados na democracia. Como bem explica Barroso113:
...Embora deva ser transparente e prestar contas à sociedade, o Judiciário
não pode ser escravo da opinião pública. Muitas vezes, a decisão correta e
justa não é a mais popular. Nessas horas, juízes e tribunais não devem
hesitar em desempenhar um papel contramajoritário.

Para o autor citado, é função legitima do Poder Judiciário desagradar
eventual maioria quando há necessidade de defesa de direitos da minoria. As
110
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criticas sobre a falta de legitimidade democrática desta decisão não properarão
quando visualizado o conceito de democracia apresentado no primeiro capítulo, pois
conforme estudado, a democracia implica em respeitar a decisão da maioria, desde
que não haja opressão da minoria. Ao atuar de forma contramajoritária, o Poder
Judiciário o faz no sentindo de concretizar a verdadeira democracia defendida na
modernidade.
Comella114 ao analisar a situação, sobretudo no momento em que o poder
judiciário determina sobre a inconstitucionalidade de uma norma, vai além,
argumentando que aquela norma, mesmo que votada e executada por pessoas
eleitas pelo povo, não exprime a vontade primeira daquela sociedade, que pode ser
visualizada na Constituição, logo, quando uma decisão protege a Constituição e os
direitos ali assegurados, está também protegendo a sociedade.
Diante do exposto, dá por concluído este segundo capítulo, com a defesa
da legitimidade do Poder Judiciário para atuar na Jurisdição Constitucional,
realizando, assim, a guarda da Constituição; suas decisões contramajoritárias são,
na verdade, a expressão da efetiva democracia, uma vez que não permite a
opressão e desrespeito às minorias.
Desta forma, resta analisar a teoria elaborada por Pete Häberle, que visa
à atuação da sociedade enquanto intérprete ativa nos procedimentos de jurisdição
constitucional. Neste particular, a escolha da teoria de Häberle mais detalhada no
terceiro capítulo, onde se traça também um paralelo entre sua teoria e as teorias
procedimentalista e substancialista.
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CAPITULO 3 – HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: ABORDAGEM
DA TEORIA PETER HÄBERLE

No primeiro capitulo, a temática aborda foi apresentar a Constituição,
através de conceito e discussões a respeito de sua finalidade, e, também,
apresentar a Democracia, discutindo a forma de visão de alguns teóricos sobre o
tema, principalmente através da obra ―A Democracia‖ de Hans Kelsen
No segundo capítulo, estudou-se a jurisdição constitucional, debatendo a
respeito da legitimidade do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade.
Partindo de discussões clássicas como de Kelsen e Schmitt, e, após definir como
plausível a atuação, discutiu-se como esta atuação deve ocorrer, se através de uma
visão procedimentalista ou uma visão substancialista.
Neste terceiro capítulo, a centralidade é a teoria da atuação da sociedade
aberta no processo de interpretação constitucional.
Trata-se da Teoria desenvolvida por Peter Häberle, que serve de
referencial teórico para este trabalho. Antes de apresentar a teoria em si, apresentase o autor e sua inserção no cenário nacional e sul-americano, na busca de
compreender melhor seu contexto.
Em seguida é analisada a teoria da participação da sociedade aberta,
bem como os pontos teóricos que fundamentam a teoria e são necessários para
compreender seus ensinamentos.
Por ultimo, busca-se apresentar uma análise do posicionamento de
Häberle diante das teorias descritas no capítulo dois.
Sobre a teoria do guardião da Constituição, considerou-se que caberá a
sociedade ativa e plural, ultrapassando o debate dicotômico de Kelsen e Schmitt e
adicionando a sociedade na discussão, considerando, claro, através de um
procedimento perante o Poder Judiciário (teoria de Kelsen).
Já sobre do debate de atuação do Poder Judiciário polarizado entre a
ideia de Procedimentalismo e Substancialismo, procurou-se a analisar o tema sobre

62

através da Teoria de Häberle, questionando se essa teoria seria capaz de superar a
dicotomia versada no segundo capítulo, de forma a concretizar, por meio de um
procedimento democrático, os direitos materiais assegurados na Constituição .
Assim, no capítulo quatro será possível a análise da teoria diante do
controle de constitucionalidade concentrando no Brasil, sobretudo a partir do rol de
legitimados à proposituras das ações concentradas de controle, bem como, realizar
uma análise a respeito da inserção de novos legitimados ao rol taxativo do art. 103
da CRFB/1988, com a análise da Proposta de Emenda à Constituição nº99/2011,
que visa inserir, como legitimado, as associações religiosas de âmbito nacional.

3.1 Peter Häberle: contexto do autor e inserção nos debates jurídicos no Brasil.

Para melhor compreender a teoria proposta, analisa-se, primeiro, o autor
bem como seu histórico pessoal e seu contexto social, razão por que o primeiro
tópico deste capítulo visa estabelecer informações a respeito do autor Peter Häberle,
bem como sua acolhida no cenário jurídico da América Latina, sobretudo, no Brasil.
Na sequência será estudada a teoria central deste trabalho, bem como sua
fundamentação teoria e comentários a partir de outros autores.
Peter Häberle é catedrático alemão nascido em 13 de maio de 1934,
atuação como Professor em Filosofia do Direito e produção reconhecida em Direito
Constitucional e Direito Eclesiástico do Estado. Desta forma é reconhecido como:
Iusfilósofo-constitucionalista-eclesioestatalista115.
A base doutrinária de Häberle está fundamentada 116 em formação
clássica neokantiana, com observações sobre a pós-modernidade após os anos de
1960 e olhar voltado para a antropologia e sociologia.
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O autor é escolhido como o condutor geral deste estudo em razão de sua
teoria que busca permitir a atuação da sociedade plural na interpretação
constitucional. Sua recepção na América Latina é notável como bem explica
Belaunde117 ao apresentar o motivo pelo qual Häberle é bem recepcionado, afirma
que:

Diferentemente de outros mestres alemães, o prof. Häberle tem se
preocupado não só no observar do seu entorno europeu, e inclusive as
novas democracias europeias, mas também os nossos países latinoamericanos, a que tem dedicado agudas reflexões e frequentes referências.

Franco118 afirma que a acolhida positiva das teorias de Häberle no cenário
latino-americano contrasta com a recepção de seus ensinamentos em terras alemãs.
Em seu país de origem, o autor não é reconhecido da mesma maneira, atingindo
menor número de adeptos ou de estudantes da teoria. Em terras latino-americanas,
Häberle encontra boa acolhida, e seus escritos são debatidos nas cátedras pelo
Estados.
Mais precisamente no Brasil, as teorias de Häberle têm influenciado,
segundo Franco119, de forma lenta, sobretudo, em razão das discussões acerca da

interdisciplinarias jurídico positivas que no sólo detecta en sus propios colegas constitucionalistas
germanos sino en los foráneos europeos y americanos de ambos hemisferios que recibe y asume via
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antropológicas, y en parte sociológicas, que jalonan sus estudios sobre el Derecho eclesiástico del
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aplicabilidade de suas teorias em razão da estrutura do país. Mendes e Vale 120
afirmam que Häberle é:

... certamente um dos maiores constitucionalistas de nosso tempo e, não
seria demais considerar, um dos grandes nomes da história do
constitucionalismo ocidental. Essa não é, de nenhuma maneira, uma
afirmação vaga ou imprecisa, e muito menos hiperbólica. A difusão
transnacional de seu pensamento, quase sempre acompanhada de
processos formais de institucionalização de estruturas, organismos e
procedimentos voltados à implementação prática dos institutos por ele
concebidos em nível doutrinário, é capaz de revelar os sólidos fundamentos
que suas criações fornecem para o desenvolvimento do Estado
constitucional em tempos hodiernos.

Em razão desta importante inserção do autor no cenário jurídico
brasileiro, com grande incorporação121 nos mais diversos meios de estudo e
aplicação do Direito, é que este trabalho pauta-se na teoria da participação da
sociedade na interpretação constitucional, principalmente a descrita em seu livro
―Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos intérpretes da constituição:
contribuição para a interpretação pluralista e „procedimental‟ da Constituição”, de
autoria de Peter Häberle, que foi publicada pela primeira vez, na Alemanha, em
1975, traduzido para o português por Gilmar Ferreira Mendes. Considerando,
também, as demais publicações do autor, que fazem parte do arcabouço de sua
teoria, entretanto, estas demais publicações terão o papel secundário, na medida em
que visam complementar a teoria descrita neste livro principal.
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3.2 Peter Häberle: A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição

Após apresentado autor base deste trabalho, passa-se, então, apresentar
e discutir a teoria por ele proposta, objeto central de analise desta dissertação.
Considerando, também, os demais comentadores da teoria, buscando a melhor
forma de debater e dialogar com o proposto por Häberle.
Em uma apertada síntese, pode-se afirmar que a teoria desenvolvida por
Häberle122 seria a de que ―quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos
por co-interpretá-la‖. Como desdobramento dessa definição, estabelece que o
processo de interpretação das normas constitucionais não pode ser restrito a uma
sociedade fechada de intérpretes oficiais, mas, sim, deve ser um processo aberto,
na mesma proporção do pluralismo verificado na sociedade para a qual a norma é
dirigida. Assim, o autor alemão identificou no processo da interpretação
constitucional princípios democráticos, garantindo assim, melhor compreensão do
texto constitucional e mais eficaz concretização de seus preceitos.
Häberle, em sua discussão, trabalha perante dois elementos, primeiro
deles é a sociedade, uma vez que defende que esta deverá ser responsável pela
intepretação

constitucional. O outro, a tópica, por compreender que trata-se do

método adequado para interpretação constitucional.
Passa-se, então, a analisar estes dois pontos fundamentais da teoria,
para que se possa melhor compreendê-la, já que ela serve de fundamento para
uma legítima jurisdição constitucional.

3.2.1 Breves Considerações sobre a Sociedade
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Por razões didáticas, analisa-se, neste primeiro momento, a sociedade,
cuja relevância está no fato de que ela deve participar do processo de interpretação
da norma, razão pela qual se mostra adequado tecer breves considerações sobre
sua formação e a relação do individuo e a sociedade.
Da observação do que comumente acontece percebe-se o o homem
como um ser que busca manter relações interpessoais; a vida solitária não é bem
vista pela sociedade e, não raro,

e é considerada um sintoma de doença ou

patologia social.
Essa visão do senso comum coincide com a de muitos teóricos a respeito
do tema. Dallari123 leciona que, dentre as inúmeras 124 formas de perceber o
surgimento da sociedade, está a concepção dela como um fenômeno natural e
inerente ao homem, baseando-se em Aristóteles, chega-se a conclusão de que o
homem é um ser sociável e não solitário.
Em uma compreensão mais completa, Tomás de Aquino125 apresenta que
―o homem é naturalmente um animal social: portando, os homens viveriam
socialmente no estado de inocência. Não poderia haver uma vida social de muitos a
não ser que alguém presidisse, tendo a intenção do bem comum‖. Desta afirmação,
além de perceber a interpretação do surgimento natural da sociedade em razão
desta característica do homem, observar-se, também, que a composição da
sociedade com alguém para liderar também pode ser uma caraterística inerente ao
seu surgimento.
Não por acaso, a ideia de um Estado ser uma sociedade política, como já
descrito também por Dallari126, mostra-se coerente com a percepção do homem

123

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25 ed. Editora Saraiva:

São Paulo, 2006.
124

No capitulo I do seu livro Elementos da Teoria Geral do Estado, Dalmo de Abreu Dallari

apresenta os mais diversos autores e teses a respeito do surgimento da sociedade, incluindo a tese
contratualista que não será discutida neste trabalho.
125

AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. Tomo II Questões 44-119. Editora Loyola: São

Paulo, 2002. P. 668
126

DALLARI DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25 ed. Editora

Saraiva: São Paulo, 2006.

67

buscar a vida em uma sociedade e dentro desta existir aqueles que são seguidos e
obedecidos, em nossos tempos conhecidos como autoridades.
Claro que o imperativo final demonstrado na citação (... tendo a intenção
do bem comum) deve ser considerado. Estranhamente, ou não, alinha-se ao
pensamento defendido pelo contratualista Rosseau, que determina a necessidade
do líder buscar o bem comum.
O que se percebe é que contratualistas e conceptistas estão unidos no
sentido de que àqueles que dentem o poder dentro da sociedade devem promover a
melhor vida para os componentes da sociedade. Desta maneira, uma vez
constituídos em órgãos, que atualmente chamamos de órgãos estatais, estes
ocupantes deveram realizar suas atividades tendo como o norte o chamado bem
comum.
Nesse diapasão, acredita-se que a ideia da sociedade organizada em
razão da própria necessidade do homem, bem como, entender a formação de
autoridade por meio do Estado pode ser entendida como algo necessário para a
própria existência da sociedade.
Sobre o Estado, mostra-se adequado o ensinamento de Bobbio127 que
diz:

É preciso admitir que em todas estas teorias o Estado é sempre entendido
como o detentor do monopólio da força e, assim, como a potência que,
única num determinado território, tem os meios para constringir os réprobos
e os recalcitrantes, mesmo que recorrendo em última instância à coação.
Portanto, fim do Estado quer dizer nascimento de uma sociedade que pode
sobreviver e prosperar sem necessidade de um aparato de coerção. Vale
dizer, que além do Estado mínimo que se libertou primeiro do monopólio do
poder ideológico, permitindo a expressão das mais diversas crenças
religiosas e opiniões políticas, depois do monopólio do poder econômico,
permitindo a livre posse e a livre transmissão dos bens, existe como termo
final da emancipação do não-Estado em relação ao Estado a sociedade
sem Estado, que se libertou inclusive da necessidade do poder coativo. O
ideal da sociedade sem Estado é um ideal universalista: a república dos
sábios, sonhada pelos estóicos, que no entanto consideravam necessário o
Estado para o vulgo, ou a vida monacal, que porém não rejeito, quando
preciso, a proteção dos poderosos deste mundo, podem ser interpretadas
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como prefigurações de uma sociedade sem Estado, mas por si sós não
comprovam a sua factibilidade.

Entretanto, a relação sociedade-Estado não é vivida somente em paz e
harmonia; a história, conforme se visualiza em Fernandes128, nos mostra que as
relações estiveram estremecidas, e por necessidade de garantir uma segurança nos
atos estatais, modificamos a nossa visão do Direito e das leis, formalizamos o que
atualmente conhecemos como Constituição.
Perceber que a sociedade não é um composto homogêneo e conseguir
que uma constituição sintonize, verdadeiramente, os anseios de um povo com as
potencialidades do Estado, geram o respeito a essa ideia de heteronímia da
sociedade, respaldando o pluralismo existente em sua formação.
A constituição também terá que tratar melhor sua sociedade, pois
atualmente não mais se concebe uma constituição que apenas trata de formalidades
do Estado, sua formulação e limites. Desta maneira também é o pensamento de
Häberle129, ao dizer que:

Uma Constituição, que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito,
mas também a própria esfera pública (Öffentlichkeit), dispondo sobre a
organização da sociedade e, diretamente, sobre setores da vida privada,
não pode tratar as forças sociais e privadas como meros objetos. Ela deve
integrá-las ativamente enquanto sujeitos.

O que se testifica com a mudança de paradigma é que não mais se
tratará o ―povo‖, o ―cidadão‖ como mero espectador das decisões dos detentores do
poder, não é apenas uma informação presente em preâmbulos 130, mas sim, aquele
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ente ativo que promoverá também a decisão, a discussão e mudança no que for
necessário, como demonstra Häberle131:
―Povo‖ não é apenas um referencial quantitativo que se manifesta no dia da
eleição e que, enquanto tal, confere legitimidade democrática ao processo
de decisão. Povo é também um elemento pluralista para a interpretação que
se faz presente de forma legitimadora no processo constitucional: como
partido politico, como opinião científica, como grupo de interesse, como
cidadão.

Mostra-se mais que adequada a preocupação da legitimação pelo povo,
conforme também descrito por Müller.132 O povo ativo deve ser respeitado desde a
eleição, no momento em que se escolhe os representes, e em todos os processos
de tomada de decisão; qualquer situação que foge do ânimo democrático deve ser
repensada, pois fere a própria legitimidade necessariamente conferida pelo povo.
Uma vez analisada, em breves considerações, a sociedade, passa-se a
analisar o método tópico de interpretação constitucional.

3.2.2 O método Tópico de interpretação

Considerando-se que para a construção da teoria, Häberle utiliza alguns
marcos para sustentação do apresentado, entre eles a leitura o método tópico de
Viehweg, apresenta-se neste ponto do trabalho o método tópico.
Viehweg133, utilizando a denominação delineada por Aristóteles, faz uma
leitura do método tópico e apresenta a construção das ideias partindo da
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problematização. Diz que o ―aspecto mais importante na análise da tópica constitui a
constatação de que se trata de uma técnica do pensamento que está orientada para
o problema‖, ou seja, há uma condução das questões, relativas a um problema, a
serem debatidas, o que o mesmo autor denomina ―a técnica do pensar
problematicamente”.
Analisando o mesmo tema, Bonavides134assevera que ―‗Pensar o
problema‘ constitui o âmago da tópica em suas considerações acerca do método‖,
ou seja, na tópica existe um foco em torno do problema.
Estabelecendo uma relação direta com o enfretamento das questões
cotidianas, a tópica permite, segundo Bonavides 135

...―pensar‖ o problema, fazer secundário o sistema, dissolver a
hegemonia da norma. Pelo menos nos termos formais do
positivismo técnico-jurídico.
Reduzidos a meros topois, a norma e o sistema já não tem na
hermenêutica das Constituições aquele primado que a
metodologia clássica e interpretativa de Savigny lhes conferia.
São tão-somente ponto de vista com que o interprete,
argumentando, busca a solução do problema. Os topois
aferidos e cotejados têm ingresso na hermenêutica
constitucional, que fica assim mais ampla e mais aberta,
diríamos até mais maleável e acessível a utilização de
elementos concretos e valorativos. É o decisionismo no caso
concreto, visto por todos os ângulos possíveis, ao contrário do
detutivismo lógico dos normativistas.

Ainda sobre esse método interpretativo Viehweg 136 preleciona que,
partindo-se da premissa de que ―o ordenamento jurídico está sujeito constantemente
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a certas modificações temporais, então, o papel da interpretação será ainda mais
vigoroso e, com isso, o da tópica como fundante da coincidentia oppositorum”. Sob
esse prisma, percebe-se que a partir do uso do pensar problematicamente chega-se
a uma gama de visões acerca da mesma questão, podendo assim, analisar sob
vários aspectos e encontrar a melhor forma de solucionar o problema.
Como a realidade contemporânea exige um posicionamento do jurista
diante dos problemas que possuem múltiplos e plurais participantes, problemas
existem que são tratado como sendo ―constitucionais‖, daí este método de
interpretação acabar por ser utilizado com entusiasmo nas decisões constitucionais.
―A tópica no Direito Constitucional contemporâneo tem na Alemanha os seus
grandes Mestres, entre os quais figuram Kriele, de Colônia, Konrad Hesse, de
Freiburgo, de Friedrich Müller, de Heidelberg, e Peter Häberle, de Augsburg.‖ 137

A Constituição seria um campo ideal para a tópica, como ensina
Bonavides138:

A Constituição representa pois o campo ideal da intervenção ou
aplicação do método tópico em virtude de constituir na sociedade
dinâmica uma ―estrutura aberta‖ e tomar, pelos seus valores
pluralistas, um certo teor de indeterminação. Dificilmente uma
Constituição preenche aquela função de ordem e unidade, que faz
possível o sistema se revelar compatível com o dedutivismo
metodológico.
Diante desses obstáculos, só a tópica com hermenêutica especifica,
estaria adequada metodologicamente a resolver dificuldades
inerentes à Constituição nos seus fundamentos.

Comunga desse pensamento Coelho139, ao ressaltar que a Constituição é
um sistema aberto de regras e princípios pontuando que
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...pode-se dizer que os instrumentos hermenêuticos tradicionais não
resolvem as aporias emergentes da interpretação concretizadora
desse modelo constitucional e que, por isso mesmo, o método
tópico-problemático representa, se não o único, pelo menos o mais
adequado dos caminhos de que se dispõe para chegar à
Constituição.

A tópica, aplicada na hermenêutica constitucional, cumpre mais
adequadamente sua finalidade se for aberta a forma de participação na
interpretação, pois essa é a melhor e mais legítima busca de uma solução para um
problema, por propiciar a interveniência de vários intérpretes, como teorizou
Häberle.
Com pertinência escreve Bonavides140 sobre esta relação da tópica com o
pensamento haberliano:

Um dos métodos da interpretação das Constituições que a tópica
mais de perto influenciou nos dias atuais foi o método concretista da
―Constituição aberta‖, teorizado na Alemanha pelo professor Peter
Häberle, autor de importantes e inovadoras obras de Direito
Constitucional.
De certo modo, Häberle levou a tópica às últimas consequências,
mediante uma série de ―fundamentações‖ e ―legitimações‖ que se
aplicam excelentemente ao campo dos estudos constitucionais.
Todas resultantes da democratização do processo interpretativo, que
já se não cinge ao corpo clássico de intérpretes do quadro da
hermenêutica tradicional mas se estende a todos os cidadãos.

Na afirmação de que Häberle explorou além dos limites conhecidos da
tópica, patenteia-se a importante contribuição do autor alemão, que revelou os
fundamentos democráticos e estabeleceu uma nova sistematização para a
participação dos legitimados na interpretação em âmbito constitucional.
139
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3.3.3: A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição

Compreendida a questão da atuação da sociedade bem como o método
tópico como adequado para a interpretação constitucional, cabe, então, a análise
específica da teoria de Häberle, interpretação constitucional plural e democrática,
voltada para aqueles que estão sob o império da Constituição a ser analisada.
Bonavides141 ao discorrer sobre a teoria de Häberle, pondera:

A construção teórica de Häberle parece desdobra-se através de três pontos
principais: o primeiro, o alargamento do círculo de intérpretes da
Constituição; o segundo, o conceito de interpretação como um processo
aberto e público; e, finalmente, o terceiro, ou seja, a referência desse
conceito à Constituição mesma, como realidade constituída e ―publicização‖.

Para a análise mais detalhada da teoria de Häberle, toma-se aqui como
referência esses pontos apresentados por Bonavides.
Häberle142 afirma que o processo de interpretação constitucional era
restrito a uma sociedade fechada de intérpretes, a significar que apenas os
intérpretes oficiais ou ―numerus clausus‖ eram habilitados a realizar a interpretação
das normas constitucionais. Assim, apenas a esses era dado o poder de análise das
normas e de conferir-lhes aplicabilidade.
Em sua teoria, o autor alemão leciona que o processo interpretativo não
mais deveria ficar sob o monopólio dessa sociedade fechada de intérpretes, dada
sua incapacidade de apreender toda a extensão do problema em exame. Para ele
exigem-se formas de efetiva participação daqueles que estão sob o império da
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norma a ser interpretada, pois só assim poderão expor suas necessidades e visões,
que de outro modo não serão contempladas. Ou seja, deve-se estabelecer uma
sociedade aberta de intérpretes da Constituição, uma vez que é a esta sociedade,
plural e democrática, que a norma é dirigida.
A propósito, traz-se à colação a lição de Coelho143 :

Quanto mais aberto à participação social se mostrar o processo de
interpretação e aplicação da Carta Política, mais consistentes e eficazes
serão as decisões da jurisdição constitucional enquanto respostas
hermenêuticas – temporariamente adequadas – às perguntas da Sociedade
sobre o sentido, o alcance e a própria necessidade da sua Constituição.

Todavia, o interesse da sociedade de participar ativamente do processo
de interpretação constitucional deve ficar evidenciado. Sem ele não há fatores
externos que possam conduzir ao engajamento dos integrantes da sociedade. É um
pressuposto que depende do sentimento constitucional, que, nas palavras de
Amaral144, pode ser conceituado como:

Vínculo moral, que engloba a supremacia jurídica da Constituição, no
qual os seus sujeitos-destinatários a aderem de forma espontânea,
pois a consideram como sua. Cria-se, assim, uma obediência e um
respeito à Constituição, mas não de forma cega, ou seja, a respeitam
e a obedecem com um olhar crítico.

O sentimento constitucional é tratado por Hesse145 como sendo ―Vontade
de Constituição‖, que é traduzida pela consciência geral da sociedade acerca da
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necessidade de pautar suas ações segundo os preceitos constitucionais,
considerando-os como garantidores da ordem instituída, porém em constante
atualização, em sintonia com os atos decorrentes da vontade humana. E verbera:

...um ótimo desenvolvimento da força normativa da Constituição depende
não apenas do seu conteúdo, mas também de sua práxis. De todos os
partícipes da vida constitucional, exige-se partilhar aquela concepção
anteriormente por mim denominada vontade de Constituição.

Com o sentimento constitucional, aliado a mecanismos próprios e
eficazes de participação, a sociedade assumiria seu papel de criadora e receptora
das normas constitucionais.
Partindo-se da premissa de que a interpretação constitucional não deve
restringir-se a um grupo fechado, mas há de ser confiada a uma sociedade aberta e
plural, a fim de que todos os seguimentos sociais possam exteriorizar suas analises
acerca da norma, conclui-se que a interpretação constitucional deve ser processo
aberto e público, como proposto por Häberle 146 para garantir a ampla e concreta
participação.
Para a realização de um processo assim estruturado, Bastos Júnior 147
ensina que:

Parte-se, para tanto, do reconhecimento de que a constituição – para além
de um estatuto meramente organizatório estatal e de um instrumento
garantidor dos direitos fundamentais, dotada de força normativa vinculante e
fonte de legitimação estatal – goza de uma dimensão processual, uma vez
que possibilita, mediante sua estrutura normativa aberta e dialógica, a
inserção dos elementos contingenciais e conflituais da realidade quando da
determinação de seu sentido e de sua eficácia normalizadora.
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Com o reconhecimento dessa dimensão processual é possível que aquele
que está sob a égide da Constituição encontre mecanismos eficientes e eficazes
para participar de sua interpretação.
Relativamente à decisão judicial, com enfoque em norma constitucional, a
participação da sociedade legitima o julgado, conforme adiante abordado em linhas
mais analíticas, e fornece argumentos que o norteiam, porque, sem retirar da Corte
Constitucional sua soberania nem a vincular no mérito, a fundamentação da decisão
deverá abordar os fatos e fundamentos expostos, no processo de interpretação, por
esse novo círculo de intérpretes.
Esse é o pensamento de Häberle148, ao dizer que cabe à Corte
Constitucional a última palavra sobre o conflito de interpretação e que dela é a tarefa
de zelar pelos interesses não representados no processo, a fim de garantir que não
haja uma participação desleal de grupos de interesses.
Quando se tem uma interpretação das normas constitucionais sem a
participação efetiva ou a possibilidade de participação da sociedade, restringe-se a
legitimidade da decisão, com as graves consequências apontadas por Bonavides 149:

A ausência de legitimidade certifica tão-somente a força e a coação; jamais
o Direito propriamente dito, acostado ao seu inviolável teor de justiça,
igualdade e liberdade: teor único que faz a segurança das instituições
populares no constitucionalismo aberto e democrático do século XXI, se
assim o quisermos fiel à linha das nossas aspirações políticas e sociais.

Amaral150 leciona que:
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A participação da sociedade aberta no processo hermenêuticoconstitucional confere à jurisdição constitucional uma maior legitimidade. As
decisões serão mais legítimas à medida em que se aumente a participação
dos interessados no procedimento que, porém, deve-se dar de forma
racional e organizada.

Essa maior legitimidade da decisão a partir de um processo aberto, plural
e público, garante a publicidade da Constituição e assegura que toda sua letra seja
viva e, assim, ressonância da realidade e repositório do ideário de melhoria da
sociedade, sem ter como mote para a concretização de seus fundamentos tão-só a
coercibilidade de suas regras.
Uma possível crítica que se poderia fazer à teoria apresentada seria a de
que, se não houvesse uma racionalização do processo de participação dos
intérpretes, haveria a dissolução da interpretação constitucional, comprometendo,
inclusive, a Constituição, pelo risco de tornarem-se insuscetíveis de coesão as
múltiplas e variadas ideias que fatalmente surgiriam.
Häberle151 atento a eventuais críticas sobre o alargamento do círculo de
intérpretes, verberou: ―Uma possível objeção poderia ser a de que, dependendo da
forma como seja praticada, a interpretação constitucional poderá ‗dissolver-se‘ num
grande número de interpretações e de intérpretes‖. Coelho152, ao analisar essa
passagem, observa:

Caso contrário, isto é, se nos descuidarmos dessa exigência de
racionalização, como o próprio HÄBERLE reconhece – e a crítica tem
150

AMARAL, Rafael Caiado. Peter Häberle e a Hermenêutica Constitucional: Alcance

Doutrinário. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2004. P. 126-127
151

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A sociedade Aberta dos Intérpretes da

Constituição: Contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. Trad.
Gilmar Ferreira Mendes. . Sérgio Antônio Fabris Editor: Porto Alegre, 2002. P. 29
152

COELHO, Inocêncio Mártires. As idéias de Peter Häberle e a Abertura da Interpretação

Constitucional no Direito Brasileiro. Direito Público. Porto Alegre: Síntese, IDP, Ano I, n. 6, Out-NovDez., 2004. P.9

78

apontado com freqüência –, a exegese constitucional poderá dissolver-se
num grande número de interpretações e de intérpretes, instaurando-se uma
babel hermenêutica que, inevitavelmente, comprometerá a unidade e a
força normativo-agregadora da Constituição.

Essa babel hermenêutica, vislumbrada por Coelho, poderá ser evitada,
como ele mesmo assevera, a partir da racionalização dos meios de participação, o
que levaria a uma eficiente, democrática e plural interpretação constitucional. Essa
racionalização poderá ser conseguida através de leis que autorizem e regulamentem
a forma pela qual a sociedade possa participar do processo de interpretação das
normas.
No Brasil, o processo de racionalização foi institucionalizado pela própria
Constituição Federal de 1988, pelas Leis 9.868/1999 e 9.882/1999 e pelo Código de
Processo Civil.
Compreendendo-se que se tem uma norma a partir do momento em que
se interpreta, entende-se que a Constituição se tornará viva após sua interpretação,
com o que se tornará condizente com a realidade social, sem se esquecer dos ideais
orientadores do futuro da sociedade, que também estão presentes na Constituição.
Com a interpretação da Constituição realizada de forma aberta, plural e
pública, haverá coincidência dos ideais da sociedade com os fundamentos
constitucionais, reforçando a legitimidade da interpretação e garantindo que a
coerção não seja o único instrumento para o cumprimento da Constituição.
Amaral153 diz:

As constituições modernas são abertas por excelência, formadas por termos
abertos, genéricos e indeterminados como já visto anteriormente. As
disposições constitucionais não são, portanto, decisões prévias, simples e
acabadas. Para que sejam concretizadas, necessitam da interpretação, cuja
atividade deverá ser realizada por todos aqueles que vivem a realidade da
norma.
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Apura-se, portanto, um novo conceito de Constituição. Bastos Junior154
anota que ―a constituição, portanto, é mediação da cultura, obra de todos os
intérpretes e reconstruída continuamente através da internalização de diferentes
elementos materiais‖. Nesse conceito percebe-se que a Constituição aproxima-se da
realidade e dos elementos formadores da sociedade, distanciando-se, em
consequência, do viés abonador da imposição da norma apenas ideológica.
A interpretação, ao se realizar de forma pública, estará também fazendo
com que a aplicação da Constituição seja pública, pois se dá a partir do momento de
sua interpretação. Nessa abertura e publicidade reside o pensamento democrático
da teoria de Häberle. E assim aborda155:

Esta consideração remete à pluralidade de competências que restam por
fazer o político, o empresário, o educador, o literato republicano, o cidadão,
a todos nós por relação com nosso ordenamento liberal – sem privar a
jurisdição constitucional, mas também todos nós somos (politicamente)
―Guardiões da Constituição‖!156

Neste momento, volta-se a discussão do início do segundo capítulo e
apresenta-se a terceira via, na afirmação de que são ―Guardiões da Constituição‖
todos aqueles que vivem a norma, os quais compõem a sociedade plural e aberta de
Häberle; esse papel de guardião não está restrito aos órgãos institucionais.
Häberle propõe, assim, a participação da sociedade na intepretação
constitucional, com a convicção de que a norma extraída desse procedimento seja
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dotada de mais acentuada legitimidade, e, consequentemente, conte com mais
ampla aceitação por parte daqueles que estão sujeitos à normatização.
Remetendo-se ao exposto no capítulo segundo, sobretudo a discussão
sobre a posição procedimentalista e substancialista, resta analisar em qual das
teorias pode-se enquadrar Häberle.
Entende-se que a proposta do autor é a de promover a participação da
sociedade em um procedimento institucionalizado, a fim de que aforma plural de
interpretar a constituição possa ser apresentada ao órgão julgador, que, só então,
estaria habilitada a proferir uma decisão democrática.
Se analisado apenas este ponto, percebe-se que haverá em Häberle uma
postura procedimentalista, pois sua preocupação estaria no desenvolvimento do
procedimento.
Entretanto, Häberle também externa a preocupação de garantir que a
decisão seja condizente com os anseios da população; teve o cuidado, inclusive, de
contemplar, em sua teoria, aqueles que não podem participar do processo e, dessa
forma, seriam passíveis de ser oprimidos, caso a decisão se resumisse em ser
majoritária.
Essa preocupação quanto ao alcance da decisão demonstra o apreço ao
conteúdo material dela, com evidente objetivo de que contemple o real senso de
justiça de uma sociedade democrática.
Se

analisado

nesse

viés,

Häberle

deve

ser

considerado

um

substancialista, por importar-se com a concretização dos direitos descritos na
constituição, sobretudo com a ideia democrática de justiça.
Nesse sentido, exsurge a indagação se se a teoria de Häberle afina-se
com uma ou com outra dessas duas – procedimentalista e substancialista – ou se
transita nas duas, ou, ainda, se, sem relegá-las, vai além delas.

81

Considerando os ensinamentos de Linares

157

, poder-se-ia pensar que

Häberle se enquadraria em uma teoria mista, porque sua teoria contém elementos
das duas mencionadas formas de visão da jurisdição constitucional.
Entretanto, entende-se, em análise mais acurada, que a teoria de Häberle
supera a dicotomia dessas teorias, tendo em vista que para ele a jurisdição
constitucional deve desenvolver-se em um procedimento que permita a participação
da sociedade plural, ao mesmo tempo em que sustenta que, respeitado o caráter
contramajoritário das decisões,

a decisão a ser proferida deve contemplar a

democracia constitucional, com a efetivação dos direitos proclamados no
ordenamento jurídico.
Nesse raciocínio a teoria de Häberle, mais do que uma junção pura e
simples das duas teorias – procedimentalista e substancialista –, desenvolve um
entendimento integrador, na compreensão de que, no estágio democrático e plural
que a sociedade vivencia atualmente, a atuação do Poder Judiciário deve
necessariamente contemplar a efetividade dos direitos, em um procedimento que
resguarde a participação da sociedade; considera ainda que fora desse
procedimento não seria possível uma decisão que possa ser considerada
democraticamente construída e justa.
Para finalizar este capitulo, destaca-se em Häberle a proposição de que a
jurisdição constitucional deva ensejar a participação da sociedade de forma ativa, o
que confere legitimidade à atuação do Poder Judiciário. Assim estará assegurada a
promoção da democracia e a efetividade dos direitos estabelecidos na Constituição.
Häberle supera, assim, a simples escolha de uma só das teorias apresentadas.
Ante o exposto, cumpre-se apresentar a jurisdição constitucional no
Brasil, sobretudo no que se refere ao controle de constitucionalidade, tema que será
abordado no capítulo quatro.
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CAPITULO 4 - O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO
DIREITO BRASILEIRO

Trata-se do último capítulo do desenvolvimento deste trabalho acadêmico,
que apresentou em seu primeiro capitulo a discussão sobre o conceito e a finalidade
da Constituição, bem como as discussões sobre a compreensão de Democracia –
com base na obra de Hans Kelsen, porque essa compreensão é determinante para
a exitosa participação da sociedade no processo de jurisdição constitucional. Quanto
à escolha do autor – Hans Kelsen –, deveu-se da harmonia entre sua teoria e a
concepção moderna de democracia.
Jurisdição Constitucional e suas teorias foram estudadas no segundo
capitulo, sobretudo com a análise das teorias de Kelsen e Schmitt, em razão da
repercussão de suas teorias no cenário jurídico e pela marcante divergência entre
eles a respeito do verdadeiro guardião da Constituição, que Schmitt dizia ser do
Chefe do Poder Executivo, enquanto Kelsen atribuía ao Tribunal Constitucional. Este
trabalho alinhou-se à teoria do segundo e, com base nela, discorreu-se sobre as
visões procedimentalista e substancialista de atuação do Poder Judiciário.
No terceiro capitulo, abordou-se a teoria de Häberle sobre a participação
da sociedade aberta dos interpretes da Constituição, buscando apresentar as bases
que promovem a sustentação da teoria, bem como a análise de alguns teóricos
sobre o pensamento de Häberle. Demonstrou-se, que a teoria apresenta uma nova
forma de legitimar a atuação do Poder Judiciário, ultrapassando a dicotomia
Procedimentalista e Substancialista e acentuando, sobretudo, a possibilidade da
participação ativa dos destinatários da norma

na interpretação do texto

constitucional. Elegeu-se a teoria de Häberle como marco referencial em virtude do
diferencial ao tratar da democracia.
Neste quarto capítulo analisa-se o controle de constitucionalidade no
Brasil, com foco na discussão sobre os legitimados à propositura das ações
destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade.
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Ao final, é analisada, à luz da teoria de Häberle, a tentativa de inserção de
um novo legitimado (as associações religiosas de âmbito nacional) no rol do art. 103
da CRFB/1988.

4.1. Regras Do Controle Concentrado de Constitucionalidade Brasileiro

O controle de constitucionalidade brasileiro é caracterizado pela
coexistência de dois modelos de atuação do judiciário: o difuso/concreto e o
concentrado/abstrato.
Neste momento é oportuno um breve histórico158 sobre o controle de
constitucionalidade nas Constituições brasileiras.
A primeira Constituição Política do Império do Brasil, em 1924, não
contemplou a possibilidade de controle constitucional judicial das leis ou atos do
poder público, determinava como atribuição do Poder Legislativo à guarda da
Constituição.
A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891
adotou o sistema americano de controle de constitucionalidade, sedimentando a
escolha já definida na Constituição Provisória de 1890, atribuiu ao Poder Judiciário,
de forma difusa e em casos concretos, o poder de declarar a inconstitucionalidade
das normas e sua não-aplicação ao caso específico.
O controle concentrado de constitucionalidade passa a ser previsto
através da emenda nº 16, de 1965, à Constituição da República dos Estados Unidos
do Brasil de 1946, momento que se criou a representação genérica de
inconstitucionalidade, cujo julgamento competia unicamente ao Supremo Tribunal
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Federal, tendo como legitimado à sua propositura o Procurador Geral da
República159.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 manteve a
existência dos dois modelos de controle judicial de constitucionalidade, porém
alterando o rol de legitimados para a propositura das ações de âmbito concentrado.
Neste trabalho a análise atém-se aos legitimados à propositura das ações
de controle concentrado, sobretudo ao alargamento do rol, que estava restrito ao
Procurador-Geral da República, e no qual foram incluídas algumas entidades
constituídas.
Quanto à escolha do Procurador-Geral da República, segundo as
palavras de Mendes160:

...exercia, no controle abstrato de normas, papel especial de advogado da
Constituição, interessado exclusivamente na defesa da ordem
constitucional.
Com isso logrou o constituinte brasileiro positivar proposta formulada por
Kelsen quanto à instituição de um advogado da constituição [...] que deveria
deflagrar o controle de normas ex officio sempre que uma lei se lhe
afigurasse incompatível com a Constituição.

Desta forma, a deflagração da ação para verificar a compatibilidade dos
atos normativos perante a Constituição, através do controle concentrado, esteve,
entre 1946 até 1988, a cargo de um só agente, o Procurador-Geral da República,
que é nomeado pelo Presidente da República.
A propositura da representação configurava liberalidade do Procurador
Geral da República, posicionamento que se consolidou em 1970, conforme narra
Mendes161,
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Em 1970, o MDB, único partido da oposição, representado no Congresso
Nacional, solicitou ao Procurador-Geral da República a instalação do
controle abstrato de normas conta decreto lei que legitima a censura prévia
de livros, jornais e periódicos. Este negou-se a submeter a questão ao
Supremo Tribunal Federal, uma vez que na sua opinião, não estava
constitucionalmente obrigado a faze-lo.

Após a negativado Procurador-Geral de propor ação, o MDB ajuizou a
reclamação regimental 624, questionando o ato do então Procurador-Geral. Os
ministros consideraram que o remédio não era cabível contra ato de integrantes
agente estatal estranho aos quadros do Poder Judiciário. Ainda que admitida a
propriedade a medida intentada, a pretensão não vingaria no mérito, porque o
Procurador-Geral somente estava obrigado a

ajuizar a ação quando estivesse

convencido da inconstitucionalidade da norma. Tinha, portanto, a discricionariedade
da oportunidade da demanda, por isso não era obrigado a propô-la sempre que
fosse

provocado;

sua

função

não

seria

de

representação

de

eventuais

inconformados com a norma.
Apesar de não ser possível alterar o antigo entendimento, Mendes 162 faz
uma releitura da posição adotada e diz que:

Em outros termos, configurada controvérsia constitucional relevante, não
poderia o Procurador-Geral da República furtar-se ao dever de submetê-la
ao Supremo Tribunal Federal, ainda que se manifestando pela
improcedência
do
requerimento
(pedido
de
declaração
de
constitucionalidade).
Portanto, uma análise mais detida da natureza do instituto da representação
de inconstitucionalidade permite reforçar a censura ao entendimento
dominante na doutrina e na jurisprudência, propiciando uma nova leitura,
ainda que apenas com valor de crítica histórica, à orientação sustentada
pela Procuradoria-Geral da República e avalizada pelo Supremo Tribunal
Federal.
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Desta forma, o que autor prescreve é que ao Procurador-Geral da
República bastava a iniciativa de promover a ação com fins de sanar a controvérsia
constitucional163, permitindo, assim, a participação da sociedade, mas sem retirar a
exclusividade da legitimação para propositura da ação.

4.2. Os Legitimados à propositura de ações do Controle Concentrado de
Constitucionalidade

Na forma determinada pela CRFB/1988, os legitimados, para a
propositura de ações do controle de constitucionalidade, encontram-se em um rol
taxativo insculpido no art. 103, in verbis:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade:
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito
Federal;
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Como pode ser observado, apesar de ser um rol taxativo, os legitimados
são muitos, quando se observa a representatividade daqueles constantes do
mencionado rol, a exemplo dos incisos VIII e IX, que representam elevado número
de pessoas – seus filiados – o que, na prática, configura a legitimação da
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coletividade. É que se presume que tais legitimados expressem o pensamento e a
vontade de seus filiados.
Pode-se afirmar que o alargamento do rol aconteceu na CRFB/1988,
porque a Constituição Federal de 1967164 instituíra somente um legitimado:

Art 114 - Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I - processar e julgar originariamente:
l) a representação do Procurador - Geral da República,
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;

por

(...)

Ocorreu, portanto, sensível mudança na disciplina constitucional sobre a
iniciativa das ações destinadas ao questionamento da constitucionalidade de lei ou
ato normativo no controle concentrado.
Merece destaque a observação de Ruas (2007, p. 58):

A Constituição de 1988 colocou fim à competência atribuída sob domínio do
Procurador-Geral da República com relação à ação direta de
inconstitucionalidade com a nova Carta, o controle de constitucionalidade
por via principal deflagrou uma abertura a possibilidade de legitimados a
propor este tipo de controle designados no art.103 da CR/88.

Outro ponto importante a se considerar é que o único legitimado na
Constituição Federal de 1967165 para questionar as normas sancionadas pelo Chefe
do Poder Executivo era nomeado pelo próprio Presidente da República, por
disposição constitucional:

164

Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm em

acessado em 01 de abril de 2015
165

Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm em

acessado em 01 de abril de 2015

89

Art 138 - O Ministério Público Federal tem por Chefe o Procurador-Geral da
República, o qual será nomeado pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com os
requisitos Indicados no art. 113, § 1º.

Hoje os legitimados representam uma gama de diversidades políticas,
como é o caso dos partidos políticos, segmentos sociais, como é o caso dos
sindicatos, e regiões, como é o caso dos governadores e das mesas das
assembleias, além dos demais que representam segmentos importantes da
sociedade brasileira.
Ao revés da regra anterior, a abertura dessa legitimação, nos moldes
acima demonstrados, cumpre os fins anunciados pela Constituição Federal de 1988,
em seus ―Princípios Fundamentais‖, especialmente o art. 1º, pois a internalização da
Constituição está intimamente ligada com sua vivência pelo provo e este não terá
vivenciado o ordenamento jurídico sem a prerrogativa de, ainda que por seus
representantes mais próximos, interpretar a Constituição, influenciando as decisões
do Supremo sobre temas que interessam a todos.
Essa ampliação dos legitimados sofreu, porém, uma limitação introduzida
pelo Supremo Tribunal Federal no momento em que classificou os legitimados como
―universais‖ e ―temáticos‖. Segundo essa classificação, universal é o legitimado para
propor ação sobre qualquer tema, já o os legitimados temáticos, anota Barroso166:

Ao longo dos anos de vigência da nova Carta, e independentemente de
qualquer norma expressa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidou uma distinção entre duas categorias de legitimados: (i) os
universais, que são aqueles cujo papel institucional autoriza a defesa da
Constituição em qualquer hipótese; e (ii) os especiais, que são os órgãos e
entidades cuja atuação é restrita às questões que repercutem diretamente
sobre sua esfera jurídica ou de seus filiados e em relação às quais possam
atuar com representatividade adequada.

166

BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição

sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência 4. ed. rev. e atual. Saraiva: São Paulo,
2009. P.161

90

E em razão dessa existência da pertinência temática, Barroso167 faz a
seguinte consideração:

A ideia, a rigor, mais se aproxima do conceito processual que identifica o
interesse em agir: é preciso que haja uma relação lógica entre a questão
versada na lei ou no ato normativo a ser impugnado e os objetivos sociais
da entidade requerente. Vale dizer: a norma contestada deverá repercutir
direta ou indiretamente sobre a atividade profissional ou econômica da
classe envolvida, ainda que só parte dela seja atingida. Essa exigência não
consta da Constituição nem da lei, e tem sido objeto de críticas, mas está
pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Registra-se que a posição jurisprudencial adotada afronta o texto
constitucional, uma vez que, se o momento para criar condições para acesso à
jurisdição

constitucional

seria

na

Constituição,

não

podendo

o

legislador

infraconstitucional alterar essa regulação, também não caberia ao Supremo Tribunal
Federal fazê-lo através de jurisprudência.168
Apesar dessa limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, sem
previsão na Constituição Federal de 1988, a ampliação do rol dos legitimados
apresenta-se compatível com a teoria haberliana, na medida em que possibilita que
a sociedade, através de seus representantes inscritos no novo rol, proponha ação no
Supremo Tribunal Federal para discussão, em abstrato das normas constitucionais,
permitindo, assim, uma maior participação da sociedade.

167

BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição

sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência 4. ed. rev. e atual. Saraiva: São Paulo,
2009. P.168
168

Posição também adotada em MENDES, Gilmar Ferreira; COLHEO, Paulo Mártires;

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4. ed. rev. e atual. Saraiva: São
Paulo. Saraiva 2009
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4.3 Um Novo Legitimado ao Rol e o Posicionamento de Häberle

Apresentada a estrutura jurídica brasileira que permite o controle de
constitucionalidade através de ações propostas por legitimados descritos no art. 103
da CRFB/1988, analisado, também, como a estrutura deste rol pode ser observada
diante da teoria de Häberle sobre a intepretação ser realizada pela sociedade.
Neste último ponto deste trabalho, propõe-se analisar um caso 169
específico que visa modificar a Constituição, através, de Emenda Constitucional, que
visa acrescentar novos legitimados ao Rol do artigo 103 da CRFB/1988.
Após, analise-se esta proposta, sob a visão de Häberle, considerando
seus escritos em artigos escritos nas décadas de 1960 até 2001. Sendo que, não é
proposto analisar sobre a conveniência da proposta, apenas trabalhar sob a
perspectiva da sociedade aberta de intérpretes.

4.3.1 A Proposta de Emenda à Constituição nº. 99/2011

Por ser a CRFB/1988 passível de alteração através de emenda à
Constituição, o rol dos legitimados do art. 103 da CRFB/1988, pode ser modificado
para inserção de novos legitimados através daquele procedimento.
Com essa finalidade tramita170 no Congresso Nacional a Proposta de
Emenda a Constituição (PEC) nº 99/2011, que tem como objeto a inserção do inciso
X ao artigo 103 da constituição com os seguintes dizeres ―as associações religiosas
de âmbito nacional‖.

169

Há ciência de outras propostas em trâmite, como por exemplo a PEC nº. 350-A de 2013

que visa possibilitar que o Defensor Público Geral Federal seja um dos legitimados à propositura. O
que se faz aqui é um recorte para que se possa estudar uma situação específica que há
posicionamento de Häberle.
170

Considerando trata-se de março de 2015, e o estágio atual é que aguarda a criação de

uma comissão especial para discutir o mérito da PEC.
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Com esta proposta pretende-se possibilitar que associações religiosas de
âmbito nacional171 adquiram a capacidade de proporem ações do controle
concentrado de constitucionalidade, ou seja, estariam aptas a provocar o Supremo
Tribunal Federal para que este se manifeste a respeito da (in)constitucionalidade de
alguma norma infraconstitucional.
No exposição dos motivos da PEC, seu autor justifica a possibilidade e
conveniência da propositura através da compreensão de que:

O movimento evangélico cresce no Brasil, portanto, associado ao
sentimento de liberdade cívica que vem à luz com a República, onde a
Constituição como norma fundamental assume grande significado político,
tronando-se, sobretudo, instrumento de garantia individual e de limitação do
poder do Estado, e como tal, passa a iluminar o sistema jurídico nacional.
Neste contexto, não há como não se reconhecer o mérito dos Evangélicos
brasileiros em coadjuvar na consolidação de princípios no cerne da
Constituição, como garantidores da liberdade de culto e de religião.

Conforme é determinado nas normas de processo legislativo, a proposta
em em referência foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, que considerou positiva a atuação dessas associações, na medida
em que fortaleceria o debate democrático-jurídico, e fundamentou:

Mas, não há porque se distinguir grupos religiosos, seja católico,
evangélico, judaico ou maometano para fundamentar as razões da presente
Proposta de Emenda Constitucional, pois o que se pretende
democraticamente é estender a todas as entidades religiosas prerrogativas
de participar do processo decisivo de manutenção da ordem jurídica no país
tendo em vista os interesses morais de todas as crenças.

171

Para a definição de âmbito nacional, observa-se, como solução, ―(...) não basta simples

declaração formal ou manifestação de intenção constante de seus atos constitutivos. Faz-se mister
que, além de uma atuação transregional, tenha a entidade membros em pelo menos nove Estados da
Federação, número que resulta da aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.‖ In
MENDES, Gilmar Ferreira. Et. Al. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. rev. e atual. Saraiva: São
Paulo, 2009. P. 1155
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Um dos problemas apresentados para a aprovação desta proposta é a
relação que o Estado Brasileiro estabelece com a religião.
Desta maneira, cumpre, ainda que de forma breve, analisar a respeito da
posição constitucionalmente apresentada pelo Brasil, considerando a Constituição
de 1988.
O primeiro ponto a se considerar a respeito da laicidade é, segundo Lafer
apud Rachel (2012)172:

Uma primeira dimensão da laicidade é de ordem filosófico-metodológica,
com suas implicações para a convivência coletiva. Nesta dimensão, o
espírito laico, que caracteriza a modernidade, é um modo de pensar que
confia o destino da esfera secular dos homens à razão crítica e ao debate, e
não aos impulsos da fé e às asserções de verdades reveladas. Isto não
significa desconsiderar o valor e a relevância de uma fé autêntica, mas
atribui à livre consciência do indivíduo a adesão, ou não, a uma religião. O
modo de pensar laico está na raiz do princípio da tolerância, base da
liberdade de crença e da liberdade de opinião e de pensamento.

Nesta perspectiva a relação inicial da laicidade está na atribuição ao
individuo da liberdade de sua crença e sua expressão, retirando do ente estatal uma
relação de crença a algo metafísico.
Entretanto, alguns aspectos chamam a atenção, pois estabelecem
contato com divindades e estão descritas no ordenamento jurídico. O primeiro deles
está presente no preambulo173 da atual Constituição Brasileira, que estabeleceu que
a Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus.

172

Jus

RACHEL, Andrea Russar. Laicidade, liberdade religiosa e questões polêmicas. Revista
Navigandi,

Teresina, ano

17, n.

3300, 14 jul. 2012.

Disponível

em: <http://jus.com.br/artigos/22219>. Acesso em: 8 maio 2015.
173

A redação estabelece que: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a
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Ao analisar essa passagem, Bulos174 aponta que a divindade invocada
trata-se de realização ecumênica e que revela um traço da sociedade ao dizer que:

A presença de Deus nos preâmbulos de nossos textos constitucionais
revela a face teísta da nossa sociedade. O Brasil não é um país ateu ou
agnóstico. Reverencia ao Senhor, sem que isso signifique adesão a este ou
àquele movimento religioso.

Nesse posicionamento, observa-se um respeito a própria ideia de que
esta divindade pertença a esfera dos indivíduos que componham a sociedade
brasileira, entretanto, não seria permitido ao Estado declarar-se confessional, muito
pelo contrário, sua posição deve ser regida pela postura laica.
Assunto que foi abordado no julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54 175, pelo relator
Ministro Marco Aurélio que disse:

solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
174

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. Editora Saraiva: São Paulo,

2012. P. 501. Ainda citando Francisco Adalberto Nóbrega, diz: ―O Direito Comparado regista
inúmeros outros países que também apresentam uma face teísta em seus preâmbulos. O Deus do
chamamento preambular é ecumênico, porquanto nossa sociedade é pluralista e não confessional. O
estilo vernacular da invocação não merece censura, pois vale pelo seu conteúdo próprio, pela
cosmovisão que traduz, pelo significado da relação‖.
175

No informativo do Supremo Tribunal Federal nº 661, assim descreveu a tese sustentada:

―Ao frisar que laicidade não se confundiria com laicismo, rememorou orientação da Corte, proferida
na ADI 2076/AC (DJU de 8.8.2003), no sentido de que a locução ―sob a proteção de Deus‖, constante
no preâmbulo da Constituição, não seria norma jurídica. Logo, enfatizou que o Estado seria
simplesmente neutro — não seria religioso, tampouco ateu. Ademais, a laicidade estatal revelar-se-ia
princípio que atuaria de modo dúplice: a um só tempo, salvaguardaria as diversas confissões
religiosas do risco de intervenção abusiva estatal nas respectivas questões internas e protegeria o
Estado de influências indevidas provenientes de dogmas, de modo a afastar a prejudicial confusão
entre o poder secular e democrático e qualquer doutrina de fé, inclusive majoritária. Ressaltou
queas garantias do Estado secular e da liberdade de culto representariam que as religiões não
guiariam o tratamento estatal dispensado a outros direitos fundamentais, tais como os direitos à
autodeterminação, à saúde

física

metal,

à privacidade, à liberdade de expressão, à liberdade de

orientação sexual e à liberdade no campo da reprodução. Nesse tocante, dessumiu que a questão
debatida não poderia ser examinada sob os influxos de orientações morais religiosas, apesar de
aoitiva de entidades ligadas a profissão de fé não ter sido em vão. Isso porque, em uma democracia,
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... Ministro Sepúlveda Pertence asseverou que a ―locução ‗sob a proteção
de Deus‘ não é norma jurídica, até porque não se teria a pretensão de criar
obrigações para a divindade invocada. [...] Conclui-se que, a despeito do
preâmbulo, destituído de força normativa – e não poderia ser diferente,
especialmente no tocante à proteção divina, a qual jamais poderia ser
judicialmente exigida –, o Brasil é um Estado secular tolerante, em razão
dos artigos 19, inciso I, e 5º, inciso VI, da Constituição da República.
Deuses e césares têm espaços apartados. O Estado não é religioso,
tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro.

Desta maneira, percebe-se, neste trecho, que não há uma relação
normativa de invocação de Deus para proteção da Constituição ou do Estado, e que
não retiraria o fato do Estado ser laico.
Em outros atos que são questionador por alguns em razão de mencionar
divindades. Entre eles está a inscrição em cédulas ―Deus seja Louvado‖.
Em

sentença

em

sede

de

Ação

Civil

Pública,

nº

0019890-

16.2012.403.6100, que tramitou na Sétima Vara Cível Federal - São Paulo, em que
o Ministério Público Federal questionava a inscrição, a juíza Diana Brustein julgou
improcedente o pedido e entre as suas fundamentações apresentou176:
Acolher esta pretensão seria admitir que o Poder Judiciário também
pudesse abolir feriados nacionais religiosos já comemorados de longa data,
determinar a modificação do nome de cidades, proibir a decoração de natal
em espaços públicos e impedir a manutenção de reconhecidos símbolos
nacionais de cunho religioso com dinheiro público.
Essa (sic) decisões devem ser tomadas pela coletividade através de seus
representantes, ou até mesmo pelo Poder Executivo, como no caso do
papel moeda.

não seria legítimo excluir qualquer ator do âmbito de definição do sentido da Constituição. Entendeu
que, todavia, para se tornarem aceitáveis no debate jurídico, os argumentos provenientes dos grupos
religiosos deveriam ser devidamente ―traduzidos‖ em termos de razões públicas, ou seja,
expostos deforma que a adesão a eles independesse de qualquer crença. A respeito, sobrelevou que
crença não poderia conduzir à incriminação de suposta conduta de mulheres que optassem por não
levar agravidez a termo, visto que ações de cunho meramente imoral não mereceriam glosa do direito
penal. ADPF 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 11 e 12.4.2012. (ADPF-54)‖.
176

Sentença prolatada em 10 de julho de 2013, disponível em http://s.conjur.com.br/dl/deus-

seja-louvado-justica-federal.pdf.
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A mesma temática também foi abordada pelo Ministro Marco Aurélio
perante o Supremo Tribunal Federal da Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 54177.
Essas discussões, e inclusive a discussão da possibilidade ou não de
aprovação da emenda, estão pautadas em razão da declaração de laicidade do
Estado, através da Constituição de 1988 em seu artigo 19, ao dizer que:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes
o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
[...]

177

No voto, o Ministro apresenta certo descontentamento com a inscrição, em razão de

aproximar o Estado às religiões que cultuam um Deus só, e diz: ―Causa perplexidade a expressão
―Deus seja louvado‖ contida nas cédulas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$
100,00, inclusive nas notas novas de R$ 50,00 e R$ 100,00, essas últimas em circulação a partir de
13 de dezembro de 2010. Em princípio, poder-se-ia cogitar de resquício da colonização portuguesa,
quando era comum a emissão de moedas com legendas religiosas, ou de prática advinda do período
imperial. Diligência junto ao Banco Central, no entanto, revelou que o Conselho Monetário Nacional –
CMN, ao aprovar as características gerais das cédulas de Cruzados e de Cruzeiros, recomendou, de
acordo com orientação da Presidência da República, que nelas fosse inscrita a citada locução. Nas
cédulas de Cruzados, começou, então, a ser utilizada inclusive naquelas que tiveram a legenda
adaptada: Cz$ 10,00 (Rui Barbosa), Cz$ 50,00 (Oswaldo Cruz) e Cz$ 100,00 (Juscelino Kubitschek)
– Voto CMN 166/86, Sessão 468, de 26 de junho de 1986. Quando voltou a vigorar o padrão Cruzeiro
(1990), foi suprimida no início, inclusive nas que tiveram a legenda adaptada: Cr$ 100,00 (Cecília
Meireles), Cr$ 200,00 (República) e Cr$ 500,00 (Ruschi). Voltou a ser usada a partir da cédula de Cr$
50.000,00 (Câmara Cascudo), em 1992, com base no Voto CMN 129/91 – Sessão 525, de 31 de
julho de 1991. No início do padrão Real, foi retirada, mas retornou, após a emissão de algumas
séries, em observância ao pedido do Ministro da Fazenda (Aviso nº 395, de 30 de março de 1994, do
Ministério da Fazenda, Voto BCB/221, Sessão 1.577, de 8 de junho de 1994, Comunicado MECIR
4.050, de 20 de julho de 1994). Vê-se, assim, que, olvidada a separação Estado-Igreja, implementouse algo contrário ao texto constitucional. A toda evidência, o fato discrepa da postura de neutralidade
que o Estado deve adotar quanto às questões religiosas. Embora não signifique alusão a uma religião
específica, ―Deus seja louvado‖ passa a mensagem clara de que o Estado ao menos apoia um leque
de religiões – aquelas que creem na existência de Deus, aliás, um só deus, e o veneram –, o que não
se coaduna com a neutralidade que há de ditar os atos estatais, por força dos mencionados artigos
5º, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição da República. Desses dispositivos resulta, entre outras
consequências, a proibição de o Estado endossar ou rechaçar qualquer corrente confessional.‖
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Desta forma, não é permitido ao Estado, através de qualquer que seja
seus entes de atuação, aproximar-se das religiões como ato de declaração de
Estado Confessional, sendo que no artigo 5º, caberá ao Estado respeitar todas as
manifestações religiosas de forma coletiva ou individual e, inclusive, respeitar a não
cresça na existência178 de divindades.
Desta forma, para alguns, estabelecer a possibilidade de atuação das
associações religiosas na interpretação constitucional, através de sua inserção como
legitimada a propor ações do controle concentrado, poderá ser a definição de que o
Estado mais uma vez se aproxima das religiosas a qual deveria manter distância em
razão de sua laicidade, e que a forma de interpretação das denominações religiosas
não interessariam para o debate jurídico por pertencer a esferas diferentes da vida
do individuo que não poderiam ser misturadas.
Esta proposta, como dito anteriormente, encontra-se em tramitação.
Considerando a polêmica estabelecida em razão do Estado ter se declarado laico,
mas que mesmo assim mantem trações da participação da fé do corpo social nas
relações jurídicas, resta, desta forma, observar a inserção deste novo legitimado no
rol, diante dos ensinamentos do autor-base desta pesquisa, Peter Häberle.

4.3.2 Uma análise da proposta à luz da Teoria de Häberle

Neste ponto do trabalho, analisa-se a possiblidade de associação
religiosa de âmbito nacional participar do processo de interpretação da constituição
diante de Häberle que apresenta seu posicionamento sobre a questão em alguns
artigos escritos entre a década de 1960 até 2001.

178

Ao considerar como ―inviolável a liberdade de consciência e de crença‖ o Estado se

compromete a respeitar tanto a relação da crença como a relação da não crença.
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O primeiro artigo a ser analisado foi publicado pelo autor alemão em
179

1976

; Häberle o estrutura com uma reanalise de um artigo escrito em 1967 em

comparação com a posição que detinha até aquele momento (1976). Neste período
a obra base deste trabalho já havia sido publicada em 1975.
Para melhor analise, será apresentado de forma cronológica o
pensamento do autor.
Em 1967, Häberle180 discorrendo sobre a participação das entidades
religiosas no processo de intepretação da norma, possui posicionamento enfático e
contrário à participação associações religiosas ao procedimento de interpretação
constitucional, e fundamenta dizendo que ―estas, diferentemente dos partidos
políticos, ‗não são instituições constitucionais necessárias‘‖. Prossegue em dizer que
―as associações regionais não

são

[...]

instituições necessárias

da vida

constitucional; por isso, não possuem capacidade processual no litígio orgânico‖.
Desta forma, pode-se afirmar que o autor alemão não considerava plausível a
participação deste seguimento social no processo de intepretação constitucional.
Entretanto, seu posicionamento começa ser revisto em 1976, quando
apresenta um posicionamento voltado à criticar decisão do Tribunal Constitucional
Alemão que não permitiu a participação de entidades religiosas por considera-las
não legitimas para o debate181, explica que:

A relação interna para a ampliação e o aperfeiçoamento dos instrumentos
de informação e participação consistem em que o Tribunal logra abster-se
179

HÄBERLE, Peter. O Direito Processual Constitucional como Direito Constitucional

concretizado frente à judicatura do Tribunal Constitucional (1976). In.: Nove ensaios constitucionais e
uma aula de jubileu. Trad. Carlos dos Santos Almeida Saraiva: São Paulo, 2012.
180

HÄBERLE, Peter. O Direito Processual Constitucional como Direito Constitucional

concretizado frente à judicatura do Tribunal Constitucional (1976). In.: Nove ensaios constitucionais e
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ou ativar-se com sua ajuda (...) A restraint e o activism não devem ser
dogmas. O Tribunal Constitucional pode assumir uma atividade flexível
durante o processo de desenvolvimento da Lei Fundamental e de seu
Direito Processual Constitucional. Sua jurisprudência referida a casos
particulares lhe abre múltiplas possibilidades182.

Entretanto, as considerações feitas até aqui, não conseguem responder
se o jus-filósofo base deste trabalho aceita a possibilidade ou não destas entidades
atuarem na interpretação constitucional.
De forma mais direta, em 2001, Häberle183 apresenta algumas
considerações sobre o tema. Abordando melhorias a sua tese descrita em 1975,
esclarecida no capitulo 3 deste trabalho. Inicia tecendo considerações acerca da
atuação do Tribunal Constitucional Federal Alemão em respeito à teoria da
Sociedade Aberta de Interpreta da Constituição184, considerando ainda a própria
importância das Confissões religiosas. E ao discorrer sobre esta importância,
Häberle ressalta que a religião estaria enquadrada na própria ideia de fatores reais
de poder, uma vez que a sociedade aceitaria a importância histórica e cultural,
sendo relevante inclusive para uma interpretação constitucional.
Um fator a ser considerado é a relação existente entre cultura e religião,
conforme explica Hefner185 ao dizer que ―a religião faz parte da cultura, é um
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fenômeno cultural que reflete a cultura e também um campo de exploração e
memória. A religião é constituída por mitos, rituais e comportamento moral‖. Desta
forma, ao compreender que a sociedade que irá interpretar o texto constitucional
está diretamente ligada a sua própria formação cultural, mostra-se adequada a
realização da consulta a estes formadores culturais no momento da interpretação
constitucional.
Desta forma, seguindo o posicionamento de Häberle, seria possível a
aprovação186 da PEC nº11/2011, e assim, adicionar ao art. 103 da Constituição mais
um

legitimado

à

propositura

de

ações

do

controle

concentrado

de

constitucionalidade. Na hipótese de rejeição da PEC, perder-se-á a oportunidade de
se avançar na abertura do debate democrático em sede de jurisdição constitucional.
Neste caso a alternativa seria a participação dessas entidades nos processos por
meio de audiências públicas e/ou amicus curiae, entretanto a essa forma de
participação, além de sofrer limitações processuais para se concretizar, não teria o
mesmo alcance da atuação como legitimado.
Mesmo que o Estado tenha se declarado Laico, ainda que haja
questionamentos em outros âmbitos em que há envolvimento de algum rito ou
símbolo religioso, a participação dessas associações poderia fortalecer a discussão
perante a própria formação cultural e social, lembrando-se que a decisão pertencerá,
sempre, ao Poder Judiciário que não poderá ser confessional, mas que deve permitir
a participação de todos no debate da interpretação do texto da constituição.
Desta maneira, encerrar-se o desenvolvimento deste trabalho, que
procurou compreender a teoria de Peter Häberle sobre a sociedade aberta de
interpretes

da

Constituição,

observando

o

controle

concentrado

de

constitucionalidade brasileiro, principalmente, em uma análise sobre os legitimados
à propositura das ações que almejam essa modalidade de controle.
Teve-se em mente que no desenvolvimento do trabalho cabia demonstrar
mais

claramente

186

a

vislumbrada

legitimidade

das

decisões

da

jurisdição

Este trabalho não visa apresentar a conveniência ou não da aprovação da PEC, apenas

uma analise da proposta com a teoria desenvolvida pela autor-referencial deste trabalho.
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constitucional e entendeu-se que a melhor forma de atingir essa legitimidade mais
acentuada é através da participação da sociedade na interpretação constitucional.
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Considerações Finais
Este trabalho ocupou-se, sobretudo, da teoria desenvolvida por Peter
Häberle na Hermenêutica Constitucional, sobre a interpretação constitucional
realizada através da sociedade aberta de interpretes da constituição, considerando
que na modernidade há uma sociedade plural, que não pode mais ser apenas
destinatária da norma, mas também sua criadora, por intermédio do processo
interpretativo.
Em seu desenvolvimento, objetivou-se, na leitura da teoria de Häberle,
fazer uma analise sobre o rol dos legitimados à propositura de ações voltadas para o
controle concentrado de constitucionalidade no Brasil.
Na tentativa de atingir o fim colimado, foram tecidas as considerações
julgadas necessárias à compreensão a respeito de Constituição, Democracia,
Jurisdição Constitucional, Sociedade, Intepretação Constitucional, e sobre a Teoria
de

Häberle,

especialmente

no

que

tange

ao

Controle

Concentrado

de

Constitucionalidade no Brasil.
Evidenciou-se do estudo que a nova estrutura da sociedade baseia-se em
relações vocacionadas a possibilitar a livre expressão, considerando todas as
pessoas iguais em direitos e oportunidades, ; em outras palavras, a democracia é
uma opção eleita não apenas como regime de governo, mas também e sobretudo
para conformar as relações interpessoais, tendo em vista que as práticas políticas
no universo mais amplo decorrem a cultura fomentada no dia a dia da sociedade.
Não mais a compreensão de que democracia é a vontade da maioria,
mas sim a expressão dessa vontade sem se oprimir a minoria. E a Constituição é o
repositório formalizado que garante a perenização desta relação democrática.
Firme nesses predicamentos da democracia, erigiu-se a jurisdição
constitucional como o modelo mais apropriado, atualmente, ao resguardo da
Constituição e à prevalência dos direitos democraticamente proclamados, por
permitir a mais abrangente interação do Estado com a sociedade, ao invés de
concentrar o poder em uma só pessoa ou a um grupo de pretensos iluminados.

103

Descobriu-se, também, que, a uma vez aplicada a teoria de Häberle, e
sendo possível a efetiva participação da sociedade no processo de interpretação
constitucional, resta superada a dicotomia substancialista e procedimentalista, uma
vez que a decisão terá procedimento democrático e conseguirá, em seu conteúdo,
definir sobre a atuação do Estado perante os anseios da população, possibilitando a
efetivação dos direitos.
Visualizou-se que a ampliação do rol dos legitimados à proposituras de
ações de controle concentrado de constitucionalidade permite uma melhor
participação da sociedade e amolda-se à teoria de Häberle, em contraposição ao
modelo anterior, que contava com apenas um legitimado, que não seria capaz de
representar toda a complexidade de uma sociedade que deseja a democracia
efetivamente aplicada em todos os pontos de sua vida.
Do que foi dito, ficou evidente que o rol de legitimados do artigo 103 da
CRFB/1988, que pode ser aumentando por Emenda à Constituição, é mais
adequado à teoria haberliana que o antigo modelo, que contemplava apenas um
legitimado, já que este traduzia a concentração do poder de questionamento.
Quanto a inserção de um novo legitimado ao artigo 103 da CRFB,
conforme proposta de PEC nº 99/2011, e descrita e analisada no capítulo quatro,
pode-se afirmar que a aprovação da referida proposta coaduna com a teria de
Häberle e pode consolidar a discussão no âmbito da interpretação constitucional.
Consciente de que a aprovação não implica em torna-se em Estado
confessional, na medida em que não determina apenas a atuação de escolhidas
denominações religiosas, mas sim, de permitir que este formador da cultura social
esteja presente na formação da norma constitucional, contribuindo, o que não quer
dizer que estaria diretamente decidindo, haja vista que a decisão ainda permanece
ao Poder Judiciário, especificamente ao Supremo Tribunal Federal, cuja atuação é
pautada na ideia de justiça constitucional que lhe permite, inclusive uma atuação
contramajoritária.
Pode-se, então, afirmar que, no Brasil, o palco para o debate jurídico da
sociedade plural e democrática é muito mais autêntico, dinâmico, produtivo e eficaz
do que o acanhado espaço delimitado no modelo constitucional anterior. Em virtude
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da dinâmica desse modelo atual e da consciência jurídico-social já consolidada,
acredita-se que haverá contínuo aperfeiçoamento dos instrumentos para esse
debate, de forma a ensejar, cada vez mais, a participação ativa da sociedade na
construção do ordenamento jurídico do País.
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