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Und ihr sagt mir, Freunde, dass nicht zu streiten sei über Geschmack und 

Schmecken? Aber alles Leben ist Streit um Geschmack und Schmecken! 

 
F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra 

 

 
(E me dizeis, amigos, que de gostos e sabores não se discute? Mas a vida 

inteira é uma discussão sobre gostos e sabores!) 

 
F. Nietzsche, Assim falou Zaratustra 
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RESUMO 

 
Este trabalho trata do debate acerca da legitimidade da jurisdição constitucional e das disputas 

de poder com os Parlamentos, a partir de uma Teoria Retórica do Direito e tomando por base 

empírica a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Bundesverfassungsgericht alemão. O 

conjunto de teses apresentadas divide-se em metodológicas e teóricas. Como teses 

metodológicas, sustenta-se a retórica como o modo mais adequado de estudar o direito, o que 

significa concebê-lo como projeto coletivo, que depende da aceitação dos que dele 

participam. Uma segunda tese metodológica argumenta na direção de que o trabalho 

hermenêutico de concretização do direito, sobretudo em relação à jurisdição constitucional, 

possui também natureza retórica, cuja intensidade pode ser identificada por um método de 

análise também produzido a partir da retórica. A primeira das teses teóricas ressalta 

exatamente esse aspecto retórico-estratégico da jurisdição constitucional, mostrando como os 

processo de concretização da constituição são, no fundo, disputas pelo poder de dizer o que 

ela diz. Como última tese teórica, analisa-se os pontos de divergência e convergência entre a 

Teoria Retórica do Direito aqui defendida e a abordagem feita pelo jurista australiano Jeremy 

Waldron, em relação à legitimidade da jurisdição constitucional. 
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ABSTRACT 

 
This work deals with the debate about the legitimacy of constitutional jurisdiction and about 

the disputes between Constitutional Courts and the Parliaments, from the point of view of a 

Rhetoric Legal Theory and from the practice of the Brazilian Supremo Tribunal Federal 

(Federal Supreme Court) and the German Bundesverfassungsgericht. The set of the presented 

thesis is divided into methodological and theoretical. The first methodological thesis claims 

the Rhetoric as the most appropriate way of studying the Law, which means conceiving it as a 

collective project, which depends on the acception by those who participate on it. The second 

methodological thesis argues that the process of legal adjudication, mainly in connection with 

the constitutional jurisdiction, has also a rhetorical nature, which intensity can be identified 

through a method of analysis also produced from the Rhetoric. The first theoretical thesis 

highlights exactly this strategic-rhetorical aspect of the constitutional adjudication, trying to 

show how this process is in fact a struggle for the power to say what it says. As the last 

theoretical thesis, it is analysed the points of convergence and divergence between the 

defended Rhetorical Legal Theory and the approach of the Australian Professor Jeremy 

Waldron about the legitimacy of the constitutional jurisdicton. 
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ZUSAMMENFASSSUNG 

 
Diese Arbeit befasst sich, ausgehend von einer rhetorischen Rechtstheorie und empirisch auf 

die Entscheidungen des Supremo Tribunal Federal  und des Bundesverfassungsgerichts 

gestützt,  mit der Debatte um die Legitimität der Verfassungsgerichtsbarkeit und den 

politischen Auseinandersetzungen mit den Parlamenten. Vertreten werden Thesen teils 

methodologischer, teils theoretischer Natur. Im Bereich der methodologischen Thesen wird 

sich auf die Rhetorik als angemessenste Weise des Rechtsstudiums gestützt; dies bedeutet, 

dass das Recht als kollektives Projekt  verstanden wird, das von der Zustimmung  derer 

abhängt, die an ihm teilhaben. Im Zuge einer zweiten methodologischen These wird in 

Richtung der Behauptung argumentiert, dass die hermeneutische Arbeit der 

Rechtsverwirklichung, vor allem bezüglich der Verfassungsgerichtsbarkeit, ebenfalls 

rhetorischen Charakters sei, dessen Intensität durch eine unter anderem aus der Rhetorik 

hervorgehende Untersuchungsmethode ausgemacht werden könne. Die erste der theoretischen 

Thesen hebt genau diesen rhetorisch-strategischen Aspekt der Verfassungsgerichsbarkeit 

hervor, indem gezeigt wird, wie der Prozess der Verfassungsanwendung im Grunde ein 

Bemühen ist, das zu sagen, was die Verfassung besagt. Im Rahmen der letzten theoretischen 

These werden die Divergenz- und Konvergenzpunkte zwischen der hier vertretenen 

rhetorischen Rechtstheorie und dem Ansatz des australischen Juristen Jeremy Waldron 

analysiert, in Hinblick auf die Legitimität der Verfassungsgerichtsbarkeit. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Estamos dando à língua a sua forma final... a forma que terá quando ninguém mais 

falar outra coisa. [...] Tenho a impressão de que imaginas que o nosso trabalho 

consiste principalmente em inventar novas palavras. Nada disso! Estamos é 

destruindo palavras, às dezenas, às centenas, todos os dias. .[...] É lindo destruir 

palavras. [...] Cada ano, menos e menos palavras, e a gama da consciência sempre 

uma pausa menor [...] É apenas uma questão de disciplina, controle da realidade. 

Mas no futuro não será preciso nem isso. A Revolução se completará quando a 

língua for perfeita.” 

George Orwell 

 

Se algo foi ensinado pela virada linguística do séc. XX foi a noção de que as palavras 

nada têm de neutro, denunciando por meio de seu uso, um conjunto de sentidos que escapa ao 

controle dos usuários. Demoníaca, cada palavra é muitas e se, como o diabo bíblico, fosse 

questionada sobre como se chama, responderia, arrogante: "Meu nome é legião!". A simples 

enunciação de uma palavra muito diz daquele que a utiliza: classe social, interesses, 

posicionamentos políticos, valores, origem geográfica, predileções pessoais.
1
 

Por isso, controlar as palavras significa controlar (mais que isso, produzir, como 

adiante se verá) a realidade. 

Esta tese é um ato de ocupação de um campo metodológico. 

Reflete o instante em que a Filosofia do Direito, recusando o processo de 

guetificação a que foi submetida ao longo dos anos, arvora-se no direito de debater temas 

concretos, de opinar, de frequentar a praça pública. 

Periférica, ela ousa inscrever-se no que seria a fronteira da Filosofia do Direito e da 

Dogmática Constitucional, afirmando-se como ocupante do vasto, fértil e incultivado campo a 

que chama Filosofia Constitucional. Difere do que se tem chamado de Dogmática 

Constitucional, por não estar sujeita aos constrangimentos desta, sobretudo o levar em conta 

os ordenamentos positivos e a necessidade de produzir decisões a eles vinculadas, em tempo e 

de acordo com procedimentos controlados. Não se identifica, do mesmo modo, com o que se 

                                                 
1
 Consciente desse fato, Brecht escreveu: "Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit./ Die Sprache 

verriet mich dem Schlächter". (As ruas de meu tempo conduziam ao pântano./ A linguagem denunciou-me ao 

carrasco). Cf. KNOPF, Jan (Org.). Bertolt Brecht: die Gedichte. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007, p. 355 (An 

die Nachgeborenen). 
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convencionou chamar Teoria Constitucional, cuja missão instrumental consiste em 

sistematizar, em termos gerais e indutivamente, os conceitos, institutos e procedimentos dos 

diversos sistemas constitucionais concretos, buscando retroalimentá-los como concreto 

sistematizado. 

Como Filosofia, invoca a liberdade para submeter a questionamento e crítica os 

conceitos mais arraigados, as concepções mais naturalizadas, chegando mesmo ao ponto de 

discutir a própria existência e sentido do movimento que o funda enquanto campo de estudos: 

o constitucionalismo. 

O objeto da tese é o debate sobre a legitimidade da jurisdição constitucional e as 

tensões entre o constitucionalismo tradicional e a democracia, vistas a partir de uma Teoria 

Retórica do Direito, cujos elementos são aqui apresentados. 

Parte do fato de que as Cortes Constitucionais vêm ocupando, no modelo de Estado 

Democrático de Direito, um papel cada vez mais central, cabendo-lhes resguardar os direitos 

fundamentais e a noção de dignidade humana, elevados a pedra de toque do 

constitucionalismo atual. 

Desconfiada das maiorias parlamentares, a Teoria Constitucional entregará aos juízes 

a função de guardiães da Constituição, deles dependendo as condições de implementação do 

seu conteúdo textual. 

Essa ampliação das competências e poder dos Tribunais abre a discussão e o 

questionamento acerca da legitimidade da jurisdição constitucional. Isso porque, para dar 

conta da sua tarefa de dizer o que a Constituição diz, as Cortes Constitucionais realizam 

verdadeira alteração judicial do ordenamento, convertendo-se assim em legislador positivo, 

sem, no entanto, gozar da legitimação do procedimento democrático.
2
 

Emerge, a partir disso, ao menos prima facie, uma clara oposição entre, de um lado, 

a representatividade do Parlamento e, do outro, as Constituições rígidas, com suas cláusulas 

pétreas, rol de direitos e controle concentrado de constitucionalidade, o que se agrava ainda 

mais quando as Cortes inserem em sua agenda uma postura ativista. 

De que modo uma teoria retórica do direito pode inserir-se no debate sobre a 

legitimidade da jurisdição constitucional? É possível, por meio de instrumentos de análise 

oferecidos pela retórica, afirmar que as Cortes Constitucionais são agentes ativos no debate 

                                                 
2
 Sobre o conceito e os corolários de legitimidade, cf. ADEODATO, J. M. O problema da legitimidade: no 

rastro do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 19-28. 
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acerca de sua própria legitimidade democrática? Como, e de acordo com que pressupostos, 

uma teoria retórica do direito responde ao problema da disputa de legitimidade entre Cortes 

Constitucionais e Parlamentos? - essas questões resumem a problemática do trabalho. 

O conjunto de teses aqui sustentadas podem ser agrupados em dois grandes grupos. 

O primeiro reúne as chamadas teses metodológicas. A primeira delas consiste na 

afirmação da Retórica como modo mais adequado de conceber o Direito. Assumi-lo como um 

empreendimento retórico significa assumi-lo como um projeto coletivo, do qual dependa a 

aceitação, ainda que tácita, dos que dele participam. É em razão disso que a questão da 

legitimidade coloca-se como um horizonte ainda mais candente que o metafísico problema da 

justiça, cultivado pelos jusnaturalismos de todo matiz. 

Daí decorre uma segunda tese, a de que os modos de justificação do trabalho 

jurídico-hermenêutico possuem natureza retórica, por meio dos quais o decididor busca não 

apenas persuadir o auditório das razões das decisões, mas de todo o pano de fundo 

(ideológico, político, moral), perceptível em cada construção linguística. As Cortes 

Constitucionais, ao contrário do que possa aceitar uma teoria tradicional da interpretação, 

desempenham papel importante no debate acerca da própria legitimidade, o que pode ser 

concebido por meio de um modelo de análise, também fornecido pela retórica (como 

instrumento de análise empírica de discursos). 

Importante, assim, analisar comparativamente de que modo a autodefesa de 

legitimidade se manifesta no Brasil, levando-se ainda em conta o modo como o debate vem 

ocorrendo na Alemanha, cujo Tribunal Constitucional, por meio de uma atuação e construção 

teórica veementes, tem servido de modelo a vários países no Ocidente. 

O segundo grupo reúne as teses teóricas. A primeira delas pode ser assim enunciada: 

o debate sobre a legitimidade da jurisdição constitucional tem natureza retórica (estratégica). 

O cerne do debate consiste na disputa pelo conceito de democracia. Ambos os lados do debate 

(contra e a favor da atuação das Cortes Constitucionais no controle dos atos do Parlamento) 

colocam-se como defensores da democracia e da soberania popular. 

A segunda tese sustenta que a Teoria Retórica do Direito possui fortes pontos de 

contato, limitados ao debate em estudo, com os pressupostos da teoria de Jeremy Waldron, 

sobretudo o paradoxo que consiste na existência simultânea de desacordos profundos e na 

necessidade de tomada de decisões coletivas nas sociedades, o que a levará a assumir que o 

controle de constitucionalidade exercido pelos Tribunais não é antidemocrático, mas é menos 

democrático que o Parlamento.  
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Os juízes constitucionais são, nos modernos Estados de Direito, dotados do poder de 

zelar pelas condições e pressupostos da democracia, sem sucumbirem à tentação de 

imaginarem-se por isso agentes privilegiados, capazes de impor valores e concepções 

substancialistas de mundo, disfarçadas de direitos. É por isso que, embora se oponha ao 

paternalismo político, no debate em favor dos parlamentos e dos mecanismos democráticos, a 

retórica não considera o controle judicial de constitucionalidade das leis, em uma versão 

fraca, como incompatível com a democracia. 

Assim, a pesquisa pretende contribuir para qualificar a discussão junto à comunidade 

jurídica acerca do papel político das Cortes e dos modelos de democracia que suas práticas 

pressupõem ou, em alguns casos, impõem. Esse exerício de poder político as coloca como 

agentes privilegiados no debate acerca da legitimidade da jurisdição constitucional, o que 

pode ser detectado nas decisões. 

Este trabalho propõe-se a, utilizando-se de um aparato analítico fornecido pela 

retórica e que aqui foi chamado de Análise Empírico-Retórica do Discurso (AERD), analisar 

decisões-paradigma, buscando nelas encontrar lugares argumentativos, por meio dos quais os 

tribunais defendem sua própria legitimidade, para agir concretizando valores em nome de 

uma respectiva comunidade. 

Foram analisadas a ADI 3510/DF (2008) que tratou da arguição de 

inconstitucionalidade da pesquisa com células-tronco embrionárias perante o STF e a decisão 

no caso BVerfGE 39, 1 (1975) que postulou a inconstitucionalidade, perante o Tribunal 

Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht), da lei alemã que disciplinou os casos de 

aborto (Schwangerschaftsabbruch I). 

Para analisar o uso de estratégias retórico-discursivas que inseriram os juízes 

constitucionais no debate acerca de sua própria legitimidade, a AERD adotará, a partir do 

modelo de Katharina Gräfin von Schliefen, as dimensões de análise ethos, pathos e logos. A 

partir daí, cada dimensão comportará indicadores, que permitirão determinar tanto a 

ocorrência como a frequência das manifestações que descrevem. Os indicadores são definidos 

a partir da leitura exploratória das decisões, i. e., indutivamente, sendo, a seguir, distribuídos 

entre as dimensões ethos (E), pathos (P)e logos (L). 

Colocados esses indicadores, o passo seguintes será buscar a sua ocorrência e 

frequência nas decisões estudadas. Ao final, será possível traçar um perfil da decisão, 

conforme haja uma prevalência de ethos, pathos ou logos  

Conforme se verá, a opção por fazer, após a análise retórica das práticas 

concretizadoras do Supremo Tribunal Federal e do Bundesverfassungsgericht, um estudo 
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comparativo, não se deve a qualquer pressuposto de base eurocêntrica, que busca modelos e 

práticas de outros países, abandonando-se os seus contextos e sua historicidade, para então 

transpô-las acriticamente para realidades diversas, como se fossem soluções para todos os 

problemas.
3
 

Como se pode ver, o objetivo da tese não é, obviamente, fazer uma análise da 

correção jurídica das decisões, tampouco avaliar a coerência (ou a falta dela) no 

posicionamento dos Tribunais em relação aos temas submetidos a seu jugalmento. Interessa 

sim cartografar os argumentos utilizados, tentando inseri-los na tentativa de autolegitimar o 

poder da Corte no que diz respeito aos outros poderes. 

Coletados e analisados os dados, a utilização do método comparativo buscará 

identificar semelhanças e compreender diferenças nos argumentos presentes nas decisões do 

STF e do Tribunal Constitucional Alemão. O uso do método comparativo dar-se-á de acordo 

com o seguinte roteiro: a) extrair das análises das decisões das cortes brasileira e alemã os 

argumentos prevalecentes, quantificando-os com base nos indicadores produzidos, de modo a 

reduzir complexidade e eliminar o excesso de variáveis, b) definir os elementos a serem 

comparados, a partir da distinção retórica entre ethos, pathos e logos, c) identificar as 

semelhanças e diferenças nos tipos de argumentos utilizados pelos Tribunais em estudo e d) 

analisar comparativamente e interpretar os resultados. 

A análise de decisões tem a vantagem de investigar fontes primárias que não foram 

produzidas com o objetivo adrede de participar do debate acerca da legitimidade da jurisdição 

constitucional, ao contrário do que ocorreria se fossem analisadas entrevistas dos ministros 

sobre o tema, quando é comum ocorrer que realizem mediações com o público e que 

amenizem posições consideradas antipáticas. 

Mais importante então do que buscar o que os juízes pensam (algo praticamente 

impossível, de acordo com o marco teórico desse trabalho) ou o que dizem que pensam 

(quando as estratégias retóricas utilizadas poderiam aproximá-los apenas do que o auditório 

quer ouvir), busca-se aqui investigar o que os juízes fazem e como participam de um debate 

que é considerado "doutrinário" e "acadêmico" no cotidiano de seu labor decisional. 

Diante do sem-número de diferentes abordagens do tema e objetivando ter um guia 

em seu tratamento que possibilite fixar um norte em direção do qual se fará a análise, o 

                                                 
3
 Krell chama a atenção para o fato de que boa parte das teorias alemãs do Direito Público deve ser estudada com 

cuidado, antes de serem simplesmente transplantadas para países de história, cultura e condições sócio-

econômica muito diversas. Cf. KRELL, A. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os 

descaminhos de um Direito Constitucional “Comparado”. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2002, p. 13. 
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trabalho adotará como marco teórico no debate sobre a legitimidade da jurisdição 

constitucional a obra do jusfilósofo neozelandês Jeremy Waldron, principalmente em duas de 

suas obras: Law and Disagreement e The Dignity of Legislation.
 4
 

A escolha desse autor, o que – cumpre desde logo ressaltar – não implica uma 

assunção irrefletida e imediata de suas teses, deve-se a dois motivos principais. 

Em primeiro lugar, por ser ele um dos poucos, no campo do que se vem chamando 

Filosofia Constitucional, que enfrenta sem subterfúgios as contradições entre o 

constitucionalismo e a democracia, sem tentativas de solucionar tal tensão mas, ao contrário, 

ressaltando a importância mesma de sua permanência. Em segundo lugar, pelo fato 

correlacionado de ressaltar, na vida das sociedades atuais, a situação de amplo desacordo em 

relação à grande maioria dos temas que, paradoxalmente, exigem um posicionamento comum, 

para que a vida da comunidade seja possível.
5
 Um estudo aprofundado da obra de Waldron 

será feito no segundo capítulo e retomado no último deles. 

Assim, a tese será organizada de acordo com a seguinte estrutura. 

No primeiro capítulo, buscar-se-á delinear os pressupostos de uma Teoria Retórica 

do Direito e o papel da decisão judicial nessa concepção. Ainda no primeiro capítulo, serão 

traçadas as bases do modelo de análise que será utilizado nas análises retóricas levadas a cabo 

nos capítulos 3 e 4. 

O segundo capítulo colocará o problema da legitimidade da jurisdição 

constitucional e das dificuldades de conciliação entre constitucionalismo e democracia. Ainda 

nesse capítulo, far-se-á uma breve exposição dos posicionamentos antagônicos no debate. 

O terceiro e quarto capítulos serão destinados à análise da práxis dos Tribunais 

Constitucionais de Brasil e Alemanha, respectivamente, bem como a análise retórica de 

decisões de um e de outro.  

No quinto e último capítulo, far-se-á o estudo comparativo dos resultados obtidos 

nos dois anteriores, após e a partir dos quais retomar-se-á o debate sobre as relações entre 

democracia e jurisdição constitucional. 

                                                 
4
 WALDRON, J. Law and Disagreement. Oxford: Oxford University Press, 1999; The dignity of legislation. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Em relação a este último, há tradução para o português, feita por 

Luís Carlos Borges, para a editora Martins Fontes, que será utilizado no presente trabalho. 
5
 Logo na introdução a Law and Disagreement, Waldron realça essa última ideia: “There are many of us, and we 

disagree about justice. That is, we not only disagree about the existence of God and the meaning of life; we 

disagree also about what count as fair terms of co-operation among people who disagree about the existence of 

God and the meaning of life.” WALDRON, J. Law and Disagreement…, p. 1. 
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Pretende-se, assim, reforçar a importância da utilização de uma compreensão retórica 

do Direito, inclusive pela tentativa de utilizar seus pressupostos na análise empírica de 

discursos, práticas e instituições que, cobertas pelo manto da neutralidade e da suposta defesa 

de uma ordem jurídica ou de um interesse público idealizados, terminam por reduzir as 

possibilidades de participação no conflituoso jogo pelo poder de dar nome às coisas. 
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CAPÍTULO 1 

DIREITO COMO RETÓRICA 

 

Überall, wo die Uralten ein Wort hinstellen, da glaubten sie eine 

Entdeckung gemacht zu haben. Wie anders stand es in Wahrheit! - sie 

hatten an ein Problem gehührt, und indem sie wähnten, es gelöst zu 

haben, hatten sie ein Hemmnis der Lösung geschaffen. - Jetzt muß 

man bei jeder Erkenntnis über stein-harte verewigte Worte stolpern, 

und wird dabei eher ein Bein brechen als ein Wort. 

 

Friedrich Nietzsche 

 

Uma tese de doutorado é um conjunto de possíveis respostas a determinados 

problemas, venham eles do estômago ou da fantasia, isto é, decorram eles dos processos de 

adaptação humana ao seu meio ou da incapacidade aparentemente infinita de imaginar 

problemas e teorizar sobre eles. Esses problemas existem apenas de um ponto de vista de 

homens e mulheres – um rio em processo de açoreamento ou uma praga animal não são 

problemas  em si mesmos, senão apenas na medida em que como tais são tratados – mas não 

isoladamente, senão dentro de comunidades retóricas determinadas, sejam elas mais amplas 

ou mais restritas. 

Responder a um problema não significa necessariamente resolvê-lo mas, na maioria 

das vezes, criar condições para ele possa ser solucionado, seja por meio de uma delimitação 

mais rigorosa dos seus termos, da redução da complexidade em sua compreensão, seja 

produzindo instrumentos que possibilitem pensá-lo de modo mais sofisticado. 

Obviamente, nenhuma solução de problemas se dá livre de pressupostos: o simples 

ato de caracterizar algo como um problema já diz muito sobre os valores, a visão de mundo e 

as pressuposições filosóficas de quem o coloca e como o faz. Exatamente por isso, nenhum 

conjunto de possíveis respostas pode arvorar-se como sendo o melhor, a não ser como 

artifício retórico-estratégico e por um período de tempo necessariamente limitado. 

Esta tese tem como objeto de estudo o problema da legitimidade da jurisdição 

constitucional, analisada desde o ponto de vista da Filosofia do Direito, mais precisamente de 

uma Filosofia Retórica, tendo como horizonte empírico as práticas das cortes mais altas de 

Brasil (Supremo Tribunal Federal - STF) e Alemanha (Bundesverfassungsgericht - BVerfG). 

No que consiste uma tal “Filosofia Retórica”? Como ela pode se inserir no debate 

acerca da legitimidade da jurisdição constitucional, tema atualmente na ordem do dia tanto de 

juristas teóricos como praticantes, mas também de cientistas políticos, filósofos e sociólogos? 

A que reflexões ela pode conduzir? 
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Mais especificamente: os responsáveis por dizer o Direito em última instância 

participam, de algum modo, do debate acerca de sua própria legitimidade em fazê-lo? Em 

relação a quê discordam as partes quando divergem em torno da questão sobre que instância 

deve possuir a palavra final sobre o Direito e se, como e por quem – deve ela ser controlada? 

– esse é o conjunto de problemas com os quais se confrontará a presente tese. 

O trabalho não buscará produzir – o que seria por demais pretensioso – nem 

tampouco desenvolver uma concepção totalizante da Retórica como corrente ou doutrina 

filosófica. No entanto, como as diversas concepções a que se poderiam chamar de “retóricas” 

apresentam diferenças qualitativas consideráveis entre si, é importante delimitar os caracteres 

e as fronteiras da compreensão aqui adotada. Justificada, portanto,  como sendo um pacto 

semântico e de natureza instrumental, essa definição dar-se-á apenas nos limites das 

exigências do trabalho. 

Cumpre assim delimitar a noção de Retórica que estará presente nas páginas 

seguintes. 

 

1.1 Fundamentos  de uma Filosofia Retórica 

1.1.1 Habilitar a Retórica como Filosofia exige retirar esta última do seu berço 

socrático-platônico 

Quem quiser partir do uso comum da palavra "retórica" deparar-se-á normalmente 

com sentidos negativos. Quase sempre, o termo é utilizado como sinônimo de discurso vazio 

de conteúdo, tentativa de engodo, sofisma, manipulação inescrupulosa. Nesse último sentido, 

tem sido utilizado (e igualmente criticado) no âmbito da publicidade e propaganda por 

produzir sentimentos e necessidades, estimulando o consumo irrefletido de bens e serviços.
6
 

Entre os juristas e políticos profissionais, o termo é empregado frequentemente como 

metonímia, para designar a parte da retórica que corresponde à ornatus (do latim ornātus,us = 

aparato, ornamento, adereço), à ornamentação dos discursos por meio de estratégias 

                                                 
6
 Cf., dirigido a um público não acadêmico, BECK, Gloria. Verbotene Rhetorik: die Kunst der skrupellosen 

Manipulation. Köln: Eichborn, 2005. Nessa obra, a autora propõe-se a revelar técnicas de persuasão para aqueles 

que querem, como o próprio título sugere, inescrupulosamente submeter outras pessoas a seus interesses, torná-

las dependentes de si ou levá-las a agir de modo diferente de sua própria vontade. Mas a obra também pode ser 

útil, afirma, para que, de posse do domínio das técnicas, alguém possa se proteger das estratégias acima 

mencionadas ou mesmo identificá-las no próprio discurso cotidiano. Como sinal dessa deturpação em torno da 

retórica, Gert Ueding cita, para exemplificar, apenas alguns títulos de obras supostamente sobre retórica, 

destinadas ao grande público: “Falar, discursar, convencer”, “Discursar, palestrar, falar”, “Conferências e 

negociações bem sucedidas”, “Dialética para executivos”, “A resposta na ponta da língua”, “Técnicas de 

discussão”, “Falar de improviso e convencer”. Cf. UEDING, Gert. Was ist Rhetorik? In: SOUDRY, Rouven 

(Hrsg.). Rhetorik: eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis. 2. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 

2006, p. 14. 
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argumentativas e figuras de linguagem que os tornem mais atraentes e “coloridos”. Acusada 

pela Ciência tradicional (e auto-intitulada "racional") de estar vinculada a teorias e autores 

chamados pós-modernos, a retórica é rechaçada como desnecessária e comprometedora das 

almejadas objetividade e neutralidade científicas. A negação de que a Ciência possua um 

aspecto metafórico (ou de que ela mesma não passe de uma grande metáfora) não é outra 

coisa que a condenação da Retórica mesma, que passa, como outrora, da arte do uso, ao 

fraudulento abuso da linguagem.
7
 

De acordo com suas origens mais antigas, Retórica é a arte ou a ciência de bem falar: 

ars/scientia bene dicendi
8
, com o objetivo de persuadir.

9
 O significado atribuído a esse último 

termo, no entanto, pode conduzir a caminhos bastante diversos como, por exemplo, considerar 

ou não a ameaça de violência como recurso válido. Mas, se persuadir é levar alguém a crer 

em alguma coisa, é possível distinguir dois sentidos da palavra: a) o de levar a acreditar e b) o 

de levar a fazer. Na opinião de Reboul, a persuasão retórica consiste apenas em a), sem 

necessariamente exigir b).
10

 

Como é impossível (sobretudo após a Psicanálise freudiana) saber qual o “real” 

motivo que leva alguém a agir de um determinado modo, e considerando sempre a 

possibilidade de o agente mentir, parece que a única forma de averiguar a eficácia da 

persuasão é por meio da ação (ou melhor, reação) do ouvinte ou do auditório. Além do mais, 

exigir a mudança de crença significaria dotar o processo comunicativo de uma unicidade 

moral que a Retórica parece recusar. Se persuadir significa então levar alguém a conduzir-se 

de determinada maneira, instrumentos como a ameaça de violência (explícita ou não) parecem 

fazer parte do arsenal persuasivo do retórico. 

Este trabalho tomará de empréstimo as ideias de João Maurício Adeodato, quando 

busca defender a Retórica dos reducionismos a que é normalmente submetida. Nesse sentido, 

a  tese mais importante a ser sustentada é a de que a Retórica não se limita à compreensão 

tradicional de simples conjunto de estratégias de persuasão ou, ainda de modo mais 

                                                 
7
 Michel de Procontal é um dos defensores dessa ciência "séria", contra os por ele chamados filósofos pós-

modernos.: "Naturalmente, se a ciência é feita de metáforas, temos razões para julgar que ela pertence ao campo 

da linguagem corrente, da fala, da narrativa. Nada impede, então, de tratar os conceitos científicos como palavras 

da linguagem corrente, e de tirar todos os tipos de coelhos semânticos da cartola retórica.[...] Não há dúvida, esse 

texto [de dois físicos, acusados de cometer "imposturas científicas"] é de uma confusão extrema. Entretanto, as 

ideias principais são as mesmas [...] dos pós-modernos: o observador não se distingue daquilo que observa, não 

existe realidade objetiva, e a ciência funciona como uma metáfora." Cf. PROCONTAL, Michel de. A impostura 

científica em dez lições. Trad. de Álvaro Lorencini. São Paulo: UNESP, 2004, p. 418; 420. 
8
 PLETT, Heinrich F. Einführunng in die rhetorische Textanalyse. 9. ed. Hamburg: Buske, 2001, p. 1. 

9
 PLATÃO. Górgias. In: PLATÃO. Protágoras, Górgias, Fedão. Trad. de Carlos Alberto Nunes. Belém: 

EDUFPA, 2002, p. 135. 
10

 REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 

XV. 
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restrito, a uma mera estratégia de engodo. Essa afirmação depende, no entanto, de um 

movimento que consiga libertá-la do sentido negativo que lhe foi sendo impingido ao longo 

dos séculos. 

A origem dessa visão depreciativa pode ser apontada na filosofia socrática e 

essencialista desenvolvida sobretudo por Platão em sua cruzada contra os sofistas, encontrável 

principalmente no Górgias e no Fedro. 

No Górgias, esse ataque à Sofística é feito pela manipulação (de resto, retórico-

estratégica) dos discursos de Górgias, Polo e Cálicles. Embora não tome a Retórica como algo 

em si mesmo negativo, o Sócrates platônico afirma que ela somente tem algum valor se 

estiver a serviço da Filosofia (obviamente, a "Filosofia" nos moldes socráticos).
11

 

Distante dessa Filosofia, a Retórica estaria condenada a ser parte de algo que, nas 

palavras de Platão, estaria longe de ser belo, a "arte da adulação", englobando ainda a 

culinária (como deturpação da medicina, que garante o bem do corpo e não apenas o deleite 

gastronômico), o gosto pela indumentária (nos dias de hoje, dir-se-ia "moda", que enfeita e 

maquia o corpo, em contraposição à ginástica, que o modela e mantém saudável) e a Sofística 

(como deturpação da Filosofia, que consiste em, ao invés de ensiná-los, convencer os 

ignorantes, parecendo o orador ser sábio, sem sê-lo). 

Platão, assim como em A República, busca revalorizar a Filosofia, estigmatizada 

simbolicamente, com a condenação de Sócrates, a viver fora da polis. Essa oposição entre 

Filosofia e Política marcará toda a história do pensamento filosófico no Ocidente e pode ser 

vista como a origem de alguns dos argumentos atuais, como se verá adiante, que condenam a 

Política como sendo o lugar dos sofistas, dos discursos vazios e da busca por benefício 

próprio.
 12

 Como se verá adiante, a Retórica, mais simpática à Sofística que à Filosofia 

tradicional, tem maiores chances de se aproximar dos debates políticos. 

Já no Fedro, Platão parece, à primeira vista, reabilitar a Retórica, mas apenas 

enquanto esta estiver a serviço da Dialética, ou seja, uma retórica do verdadeiro, que não 

passa de expressão da Filosofia (concebida como amor pela verdade), que não tem autonomia 

nem existência própria. 

                                                 
11

 PLATÃO. Górgias..., p. 245. 
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 Essa oposição é representada pela postulação de que a Política deveria, na pólis perfeita, jazer nas mãos do 

filósofo: "Enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos 
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mesmo indivíduo, enquanto os muitos caracteres que atualmente perseguem um ou outro desses objetivos de 

modo exclusivo não forem impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco, os males das cidades, nem, 

conforme julgo, os do gênero humano, e jamais a cidade que nos descrevemos será edificada. Eis o que eu 

hesitava há muito em dizer, prevendo quanto essas palavras chocariam o senso comum. Cf. PLATÃO. A 

república. Trad. de Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 1997, Col. Os Pensadores, p. 180. 
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Nessa obra, a Retórica é associada ao mundo empírico e à sua função de alimentar os 

prazeres do corpo. A Filosofia consistiria em um outro tipo de afeição: o amor da alma pela 

verdade, como ideia perfeita, eterna e imutável, diante da qual a existência do corpo tem valor 

menor.
13

 Descrita quase que como um êxtase místico, esse encontro da alma com as ideias 

perfeitas, ou mesmo com a simples lembrança delas, faz com que as cópias que encontramos 

no mundo empírico não passem de meras sombras.
14

 

A Retórica está aí tão subordinada à Dialética, que o retórico que busca a verdade 

pode mesmo dispensar esse nome, e ser chamado de filósofo. É a mensagem que Platão deixa 

aos pensadores do seu tempo: 

[SÓCRATES]: Se algum deles, quando redigiu seus textos, conhecia a verdade e 

tinha a capacidade de ajudá-la com sua obra, quando prestasse contas sobre o que 

escreveu, e estivesse preparado para, com suas próprias palavras, mostrar que o 

texto não possui tanto valor [quanto a verdade que ele encerra], então deve um tal 

homem receber seu nome não em decorrência dos textos que produziu [retórico], 

mas sim do debate a que realmente estava dedicado. 

 [FEDRO]: E que nome é esse então que tu tens para ele? 

 [SÓCRATES]: Sábio, Fedro, parece-me um nome excessivo e condizente apenas 

com Deus. Mas amante da sabedoria [filósofo] ou algo semelhante combina bem 

com ele e lhe soa mais apropriado. [tradução livre]
15

 

Assim, no Fedro, Platão apresenta duas retóricas: uma, a dos sofistas e de Isócrates, 

que não é arte, mas falsa adulação. A segunda é apenas uma expressão da Filosofia, sem 

conteúdo próprio. 

Esse último sentido parece ter marcado a tradição ocidental e colocado então 

Retórica e Filosofia como campos não apenas apartados, mas concorrentes.
16

 Como 
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 No Fédon, Platão afirma que o verdadeiro filósofo deve mesmo desejar a morte, se quiser contemplar a 

verdade: “Refiro-me a tudo: grandeza, saúde, força e o mais que for, numa palavra, à essência de tudo o que 

existe, conforme a natureza de cada coisa. É por intermédio do corpo que percebemos o que neles há de 

verdadeiro, (…) ou (…) não alcançará semelhante objetivo da maneira mais pura quem se aproximar de cada 

coisa só com o pensamento, sem arrastar para a reflexão a vista ou qualquer outro sentido (…), porém valendo-

se do pensamento puro, esforçar-se por apreender a realidade de cada coisa em sua maior pureza, apartado, 
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verdade e o pensamento, sempre que a ele se associa?” Cf. PLATÃO. Fedão. In PLATÃO. Protágoras, 

Górgias, Fedão. Trad. de Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2002, p. 261. 
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 PLATÃO. Phaidros. Trad. de Ernst Heitsch. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1993, p. 36; 42. 
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 PLATÃO. Phaidros. Trad. de Ernst Heitsch. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1993, p. 65: “Wenn 
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helfen, indem er über das, was er geschrieben hat, Rechenschaft ablegt, und imstande war, mit eigenen Worten 

zu zeigen, daß das Geschriebene nicht viel wert ist, dann soll ein solcher Mann seine Bezeichnung nicht etwa 
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Gott zuzukommen. Doch Liebhaber der Weisheit oder etwas dergleichen dürfte eher für ihn passen und auch 

angemessener klingen.” 
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 Mesmo Viehweg parecia ter dificuldades em pensar a Retórica como Filosofia, vez que sempre se refereria a 

elas como parte das humanidades que, historicamente, tinham ficado de fora da reflexão filosófica: "Como es 
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mencionado, esta tese acompanha o pensamento de Adeodato, ao ressignificar a Retórica 

como Filosofia que, no entanto, não se constrói a partir de fundamentos essencialistas. 

“Retórica é filosofia, opõe-se a um tipo de filosofia, a filosofia ontológica, mas não se opõe à 

Filosofia como um todo”
17

 - assim afirma Adeodato a tese sem a qual seria impossível falar 

de Retórica como uma concepção da realidade, do Direito, da Ética, enfim, como uma 

Filosofia. A condição para tal redimensionamento é, como dito, que o próprio conceito de 

Filosofia seja redesenhado. Na medida em que as correntes não essencialistas, que aqui se 

reúnem sob o tipo-ideal de “retóricas”, não admitem a noção de verdade, seja do ponto de 

vista gnoseológico, seja do ponto de vista axiológico, defini-la como uma filosofia, mantendo 

simultaneamente o sentido tradicional desta última, seria, a princípio, uma contradictio in 

terminis. 

Por isso, é necessário retirar a definição de Filosofia do seu berço socrático-

platônico: ela não consiste, assim, na busca pela verdade, mas pela sabedoria. No entanto, 

como definir sabedoria em termos retóricos, escapando das armadilhas platônicas? É no 

ceticismo pirrônico que Adeodato buscará o que considera serem dois pilares que parecem 

amalgamar os fundamentos da sabedoria às noções de epoché e de ataraxia.
 18

 

Epoché significa a suspensão do juízo, a contenção do julgamento, em razão da 

consciência da precariedade e incompletude do conhecimento.
19

 É essa suspensão que pode 

conduzir à ataraxia, conceito utilizado pela primeira vez em Demócrito e considerado o 

núcleo do eudaimonismo
20

, que significa imperturbabilidade da alma (Unerschütterlichkeit 

des Gemüts). 

Com efeito, em um dos poucos textos de Filosofia do Direito no Brasil que têm o 

ceticismo por objeto, Adeodato defende, a partir da análise da obra de Sexto Empírico, duas 

teses principais.
21

 A primeira propõe a existência do que chamou abismo gnoseológico, a 

                                                                                                                                                         
sabido, nuestra filosofía clásica surgió principalmente como negación de la retórica y siguió su camino en esta 

dirección. Las cuestiones que interesaban a la retórica quedaron, por lo general, al margen de la consideración 

filosófica." Cf. VIEHWEG, Theodor. Tópica y filosofía del derecho. 2. ed. Trad. de Jorge M. Seña. Barcelona: 

Gedisa, 1997, p. 164. 
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 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 

Noeses, 2011, p. 1. 
18

 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática juridical. 2. ed. São Paulo, 

Saraiva, 2006, p. 345-376. 
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 Cf. LAÊRTIOS, Diôgenes. Vida e obra dos filósofos ilustres. 2. ed. Trad. de Mário da Gama. Brasília: UnB, 
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 Eudaimonia ou eudaimonismo corresponde ao conjunto de doutrinas filosóficas para as quais o objetivo da 

vida humana é a felicidade. 
21

 ADEODATO, João Maurício. Ética..., p. 345-376. 
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ideia de que é impossível um conhecimento preciso do mundo, uma conexão perfeitamente 

adequada entre os eventos, únicos e irrepetíveis, e a mente de cada ser humano. Como 

decorrência, no plano axiológico, o ceticismo estaria apto a funcionar como um antídoto 

contra a intolerância e uma recusa ao dogmatismo em torno de modos de vida corretos em si 

mesmos ou baseados em verdades essenciais. 

Os argumentos aptos a fundamentar a tese do abismo gnoseológico são tão antigos 

quanto poderosos, indo de Sexto Empírico a Karl Popper, passando por Hume, Kant e 

Nietzsche, para citar alguns exemplos. 

A principal caraterística desse ceticismo é ir contra qualquer programa filosófico que 

por um lado, pressuponha um dualismo ontológico metafísico, consistente na suposição de 

uma realidade que seja independente da linguagem, composta por essências atemporais e 

perfeitas (essencialismo) e, por outro, a utilização do princípio de causalidade como 

instrumento fundamental de explicação do mundo. Ao contrário, o ceticismo deixa sempre 

aberto o espaço para o acaso, para a possibilidade de as coisas acontecerem de modo diferente 

do esperado. Em vez de causalidade, casualidade. 

Aqui tomado como tipo-ideal, o termo essencialismo remete a um conjunto de 

posições filosóficas, que vão de Platão a Hegel, de acordo com as quais a essência de um 

objeto (Wesen) se antecipa à sua existência (Dasein) ou de modo mais amplo: que a essência 

(e não a existência) dos objetos é que é responsável pela verdadeira realidade do mundo.
22

  

Na moderna Filosofia da Linguagem, o conceito de essencialismo é utilizado em 

relação com a problemática do significado dos nomes. O papel por ele desempenhado em 

relação à linguagem não é, no entanto, novo. Desde o Crátilo, de Platão, coloca-se o debate 

sobre se os seres possuiriam o nome que lhes pertence por natureza (teoria naturalista – 

defendida por Crátilo) ou se a atribuição de nomes é resultado de uma convenção ou acordo 

(teoria convencionalista – defendida por Hermógenes).
 23

 A marca do essencialismo está em 

supor que entre eventos, significantes e significados há uma relação de identidade ontológica, 

ao invés de afirmar que essa relação é definida a partir de jogos linguísticos, no seio de 

comunidades linguísticas específicas. 
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 PLATÃO. Crátilo. Trad. de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. 
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Uma posição cética, ainda que não absolutizada, admite premissa bastante diversa: a 

noção de que os signos só adquirem significado quando inseridos no ato humano de 

comunicação. Fora do seu uso em um ato de fala, eles nada significam isoladamente. Além 

disso, os signos admitem usos totalmente distintos, a depender da situação pragmática em que 

estejam inseridos.
24

 

Adeodato parte da irredutibilidade entre três categorias: eventos, significantes 

linguísticos e significados ideais. 

Eventos são porções aleatoriamente recortadas de realidade, fugidias, individuais, 

únicas e irrepetíveis. Aquilo a que se chama "razão" nada mais seria que a capacidade, 

desenvolvida pelos humanos, de fazer esses recortes e lidar cognitivamente com essas porções 

de realidade. Inobstante isso, há uma incompatibilidade entre a mente humana, que trabalha 

apenas com generalizações, e o mundo real, que não é passível de generalização porque 

jamais se repete. Coloca-se então uma dupla dificuldade: a) como apreender com categorias 

gerais aquilo que é único e irrepetível? b) ainda que o evento fosse cognoscível, como seria 

possível comunicar algo sobre ele, por meio de significantes linguísticos, igualmente 

marcados pela generalidade? 

Os significantes linguísticos são o meio de que os seres humanos dispõem para 

enfrentar essas dificuldades. A tese da Filosofia Retórica, trazida por Adeodato, busca mostrar 

que não há um mundo exterior independente da linguagem, assumindo que, como a percepção 

é individualizada
25

, existe uma tendência dos seres humanos ao solipsismo. Por isso, 

mecanismos de controle público do uso dos significantes (dentre os quais o Direito) 

cumpririam um papel tão importante. 

Como terceira categoria irredutível às outras duas, a ideia ou significado linguístico 

ideal é produzida a partir do mundo dos eventos, embora não possa, pelas razões indicadas, 

corresponder a ele de modo absoluto. Assim, o ser humano constrói a ideia de lâmpada a 

partir da experimentação de inúmeras diferentes lâmpadas, podendo comunicar esse 

significado, por meio de um significante (palavra, som, gestos, figuras, sinais), a outros seres 

humanos. Esse processo de comunicação se dá apenas de modo relativamente eficaz, pois a 

linguagem é incapaz de transmitir de modo preciso a ambos: os eventos como as ideias.
26
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Como Filosofia, a Retórica não se restringe à mera ornatus. Com efeito, é comum a 

ideia, mesmo que sem intenções pejorativas, de que ela se constitui em conjunto de 

instrumentos que garantem a plasticidade, a sonoridade e, portanto, a mero ornamento do 

discurso. De um modo mais negativo, essa ideia estaria ligada ao desvio do modo “normal” 

de falar ou escrever, com a intenção de restringir o diálogo a um número reduzido de 

iniciados ou simplesmente para demonstrar erudição, buscando o falante sobressair-se ou 

exibir cultura. 

Essa ideia está ligada a separação histórica entre uma teoria das figuras e uma teoria 

da argumentação. Mesmo com o seu ressurgimento na década de 60 do séc. XX, chama a 

atenção Reboul, a retórica reaparece de tal modo “estilhaçada” que é possível perguntar se o 

termo ‘retórica’ ainda tem algum sentido preciso. E um dos pontos mais sérios dessas fraturas 

é a separação entre o que seria uma parte racional, a teoria da argumentação, e uma parte 

meramente estilística, literária, a teoria das figuras
27

, que aponta não para a cabeça do ouvinte, 

mas para o seu coração.
28

 Para Adeodato, a Retórica não se opõe à ação, mas constitui-se 

como uma forma dela, segundo ele, uma das mais civilizadas.
29

 "Civilizada" aqui quer dizer 

que ela representa um meio de escapar da violência pura e simples, da barbárie da lei do mais 

forte, funcionando como um modo de conciliar opiniões opostas, esclarecer questões 

controversas e proporcionar tomadas de decisão diante de pontos de vista divergentes. 

Em uma sociedade complexa, em que os acordos e consensos são cada vez mais 

fluidos, abrir mão desses instrumentos seriam criar uma espécie de estado de natureza 

linguístico, no qual cada indivíduos poderia dar respostas e nomes a todas as coisas, numa 

espécie de autismo coletivo, tão inimaginável quanto destrutivo. Essa situação retórica (em 

que determinados assuntos devem ser discutidos e decisões precisam ser tomadas) pode ser 

vista como condição para um debate em torno de questões incertas, mas ao mesmo tempo 

constitui-se historicamente como condição da própria retórica: desde os seus primórdios, ela 

esteve sempre ligada à vida social em constante intercâmbio de ideias, constituindo-se assim 

como expressão e doutrina de como alguém deve se comportar socialmente para atingir seus 

objetivos e obter aquilo a que tem direito.
30

 

A outra alternativa de abrir mão da retórica seria imaginar um mundo como o de 

1984, em que as palavras fossem controladas por um poder central totalitário, para que 
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passassem a ter um único e exclusivo uso, ou que cada palavra correspondesse a uma única 

ideia ou objeto. 
31

 

Mas, se o primeiro caso é impossível e o segundo indesejável, atualmente vive-se em 

comunidades fragmentadas, nas quais questões fundamentais não parecem encontrar 

consensos duradouros, nas quais a incerteza sobre o futuro predomina e não obstante, exige de 

todos decisões cotidianas que afetam não somente a vida individual, mas a de todos. 

Esse paradoxo, de viver em uma sociedade pulverizada axiologicamente, mas que, ao 

mesmo tempo, pelo simples fato de ser uma comunidade, necessita tomar decisões coletivas 

que, para serem efetivas, precisam gozar de alguma legitimidade, serviria por si só para 

justificar a importância da retórica nos dias atuais. 

 

1.1.2 A tripartição da retórica é uma estratégia para superar o reducionismo a que ela 

foi submetida ao longo do tempo 

Olhando-se atentamente, é possível verificar que as inúmeras concepções retóricas 

existentes dão origem a abordagens diversas e, muitas vezes, conflitantes entre si, embora, 

segundo o pressuposto aqui adotado, toda teoria, na medida em que "produz" realidade, 

apresenta um inexorável conteúdo retórico. 

Colocada a afirmação de que a retórica não se reduz nem à ornamentação de 

discursos, nem a um conjunto de estratégias de persuasão, adotar-se-á uma tripartição do 

sentido de retórica em três níveis: 

a) Retórica como cosmovisão (no sentido da Weltanschauung dos alemães) (R1); 

b) Retórica como estratégia de persuasão (R2) e 

c) Retórica como instrumento de análise de discursos (R3).
32

 

Essa divisão, ver-se-á a seguir, é didática e dinâmica, uma vez que um mesmo 

discurso pode ser situado em qualquer dos três níveis, a depender de seu contexto, seus 

objetivos e do ponto de vista do observador. 

                                                 
31
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A noção de Retórica como cosmovisão (R1) baseia-se em uma indissociável e 

radical vinculação com a linguagem, no rastro do linguistic turn ocorrido no séc. XX, 

redesenhando as relações entre sujeito, linguagem e mundo.
33

 De acordo com ela, a 

linguagem não é apenas um meio pelo qual o sujeito consciente tem acesso a um mundo 

materialmente objetivo; a linguagem é o próprio mundo perceptível, não havendo outro 

mundo para além dela. Do ponto de vista gnoseológico, o que se chama conhecimento é 

formado por convenções linguísticas intersubjetivas, de natureza sempre precária, 

circunstancial, autorreferente e conflituosa, por meio das quais se tenta relacionar os três 

elementos supramencionados: eventos, significantes e significados linguísticos. Desse ponto 

de vista, o que se pode chamar de racionalidade restringe-se à possibilidade de controle 

público desses acordos retóricos sobre a realidade, controle esse realizado de forma 

imperceptível por instituições, regras de convivência e pela própria linguagem.
34

 

É nesse sentido que Adeodato falará em uma retórica material, i. e., na ideia de que a 

própria realidade é retórica: “tudo aquilo que se chama de ‘realidade’, a sucessão temporal de 

eventos únicos e irrepetíveis, consiste em um fenômeno linguístico cuja apreensão é 

retórica.”
35

 Isso significa dizer que a própria realidade se dá na linguagem; a existência do ser 

humano nada mais sendo que um conjunto de relatos sobre o mundo: 

A retórica material é assim o primeiro plano da realidade, a maneira como os seres 

humanos constroem o ambiente no qual ocorre a comunicação. Ela constitui a 

própria condição antropológica de ser humano, é o único dado ontológico que pode 

ser associado ao universo do homo sapiens, um ser que só percebe o meio 

linguisticamente, até no diálogo consigo mesmo que forma o seu pensamento.
36

 

Importante salientar que não se trata aqui de uma proposta solipsista, pela qual se 

pudesse imaginar um sujeito de conhecimento nos moldes cartesianos, fechado em si mesmo, 

“produzindo” a realidade (e a si próprio) a partir de deduções lógicas. R1 concebe a realidade 

não apenas como um artefato intersubjetivo, mas pressupõe a comunicação como produtora 

do real, embora reconheça como marcas intrínsecas dessa produção, como exposto ao longo 

deste trabalho, a conflituosidade e o dissenso. 

Essa intersubjetividade emerge como algo ainda mais importante quando se tem em 

conta três fatores: a) que a percepção do mundo dos eventos se dá de modo individual e b) 
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que, ainda que modo lacunoso, precário e complexo, as pessoas se comunicam, ou acreditam 

se comunicar e que c) apesar de, em regra, inconscientemente, as pessoas divergirem não 

apenas quanto a suas percepções, mas também quanto ao valor que dão a elas. É aí que 

aparece em toda a sua importância a ideia de controle público da linguagem, um controle 

em rede, fragmentado retoricamente e, poder-se-ia dizer, de certo modo dessubjetivado.
37

 

É possível atribuir a R1 as seguintes características: autorreferência, 

artefatualidade, dinamicidade e conflituosidade. 

Autorreferência significa a inexistência de uma instância de verificação ou 

validação para além da própria linguagem. Isso não significa a adesão a qualquer forma de 

idealismo essencialista, por duas razões. Pela primeira, por projetar o foco na comunicação 

efetiva e não em qualquer categoria ou entidade metafísica como Deus, natureza ou razão; 

pela segunda, por assumir que o evento existem de modo independente do ser humano, 

embora ausente de racionalidade e sentido, porquanto único, fugaz e irrepetível. 

Com a noção da artefatualidade
38

 quer-se deixar claro que os seres humanos não se 

movem em um mundo de materialidades essenciais, mas em um realidade simbólica, 

metafórica, repleta de significados por eles atribuídos e partilhados, ainda que não se deem 

conta desse fato. Segundo Nietzsche, os seres humanos supõem a existência de verdades 

porque se esquecem de que todos os conceitos e nomes foram por eles criados. O que nós 

acreditamos saber das coisas mesmas não passa de criações, que de modo algum 

correspondem às entidades de origem: "Nós acreditamos saber algo das coisas mesmas 

quando falamos sobre árvores, cores, neve e flores, mas o que nós temos nada mais é que 

metáforas das coisas, que não correspondem de modo algum à sua (delas) essência original."
39

 

(tradução livre) 

A retórica como cosmovisão nega a existência de realidades objetivas, portadoras de 

sentidos autóctones e essências perfeitas. Recusa a busca por estruturas fixas e atemporais do 
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mundo e entende mesmo as leis da natureza como produções linguísticas por meio das quais 

se “recortam” e “conectam” eventos únicos e irrepetíveis em relações de causalidade. 

Negadora dessa causalidade escatológica, admite que eventos sempre poderiam ter ocorrido 

de outro modo, e que o máximo que se pode falar de evolução não consiste na aproximação 

rumo a um ponto no tempo, senão no distanciamento e na complexificação das formas por 

meio das quais a realidade é produzida.
40

 

Com dinamicidade quer-se fazer referência ao fato de que os processos 

comunicativos de produção de R1 são precários e mutáveis no tempo, pois dependem de 

acordos retóricos e sistemas de controle público da linguagem que exigem renovação 

permanente e cuja eficácia não pode ser de modo algum garantida mesmo em um futuro 

imediato. Como os processos argumentativos sobre a produção da realidade são 

potencialmente intermináveis, os acordos em torno dela são sempre precários, uma vez que o 

poder dos meios de persuasão utilizados não podem manter a sua força por mais que um 

tempo limitado.
41

 

É essa dinamicidade que faz com que depois daquilo que Thomas Kuhn chamou de 

mudanças de paradigma
42

, as pessoas não apenas acreditem viver mas de fato vivam em 

mundos diferentes. Isso faz com que a ideia de possessão demoníaca pareça tão estranha a 

alguém que viva no Ocidente capitalista e secularizado do séc. XXI quanto a existência de 

espaços atômicos vazios ou buracos negros o seriam para as mulheres e os homens 

medievais.
43

 

A noção de que as fronteiras de R1 são dadas pelo controle público da linguagem 

não deve conduzir à ideia de que esse controle é totalizante e plenamente eficaz. Ao contrário, 

a realidade como cosmovisão traz em si a marca da conflituosidade entre retóricas diversas. 

O que se tem normalmente por "realidade" não passa da imposição de uma determinada 

cosmovisão, que se tornou hegemônica embora, repita-se, não haja qualquer garantia de sua 

manutenção no futuro. É com base nessa noção de conflituosidade entre discursos 

estruturantes da realidade que se afirma a impossibilidade de neutralidade: se a realidade é o 
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resultado precário e fluido de discursos em disputa, e se não é possível estar fora de algum 

deles (o que corresponderia a admitir a possibilidade de estar fora do mundo), pode-se dizer 

que todas as pessoas fazem parte dessas disputas, consciente ou inconscientemente. Assim, 

para os efeitos dessa tese, não é possível a qualquer discurso afirmar que não faz parte das 

“disputas por dar nome às coisas”.
44

 

O segundo significado de Retórica é como conjunto de estratégias de persuasão 

(R2), o significado mais conhecido e divulgado. Ele se refere sempre a R1, buscando 

conformá-lo, interferir nele, dizer como ele deve ser. Esse segundo significado envolve a 

tópica, as teorias da argumentação, o uso de figuras de linguagem, as teorias científicas e 

políticas. Todas essas instâncias estão em constante processo de retroalimentação com R1, i. 

e., com a retórica como cosmovisão, trocando com ela informações e emitindo sinais de como 

ela deve ser conformada. 

Obviamente, essas estratégias podem ser ensinadas na forma de metodologias para 

detectar, por exemplo, os topoi mais utilizados e mais eficazes no discurso, as táticas, gestos e 

palavras que produzem melhor o efeito retórico desejado. 

Exemplos bastantes comuns dessas estratégias podem ser enumerados abaixo: 

a) Estratégia de falar por sujeito geral, indefinido ou indefinível: o autor fala 

como se fosse representante autorizado de outras pessoas, instituições ou mesmo de toda a 

sociedade. Ex.: "O povo não aguenta mais conchavos." 

b) Estratégia da vagueza: consiste em utilizar expressões e termos vagos que, 

por isso, angariem mais acordo e simpatia. Exatamente por isso, é muito usado por candidatos 

em campanha política. Ex.: "O futuro do país depende da educação."
45

 

c) Estratégia do argumento de autoridade: o autor busca provar uma tese, 

utilizando-se de atitudes ou opiniões de uma pessoa, grupo ou instituição que goza de 

prestígio e credibilidade entre o auditório, ainda que as condições que a tornem autoridade 

pudessem ser, em outro momento, questionadas. Ex. "De acordo com os preclaros 

ensinamentos do insigne jurista X..."
 46

 

d) Estratégia do discurso incompreensível: segundo Schopenhauer, é possível 

fragilizar o adversário oferecendo-lhe, com ar grave, um pensamento absurdo, mas que soe 

douto e profundo. Essa era, segundo ele, a estratégia de vários filósofos alemães - referindo-se 
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provavelmente a Hegel: "Como se sabe, em tempos recentes, alguns filósofos adotaram este 

estratagema frente a todo público alemão, com êxito brilhantíssimo".
47

 

A eficácia desta e de outras tantas estratégias depende de uma série de fatores, dentre 

os quais se destaca o auditório. Desconsiderá-lo pode resultar no insucesso do mais astuto 

dos retores: 

Uma imagem inadequada do auditório, resultante da ignorância ou de um concurso 

imprevisto de circunstâncias, pode ter as mais desagradáveis consequências. (...) O 

conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de 

qualquer argumentação eficaz. (...) É, de fato, ao auditório que cabe o papel 

principal para determinar a qualidade da argumentação e o comportamento dos 

oradores.(...) Há apenas uma regra a esse respeito, que é a adaptação do discurso ao 

auditório, seja ele qual for: o fundo e a forma de certos argumentos, apropriados a 

certas circunstâncias, podem parecer ridículos noutras.
48

 

O terceiro sentido de retórica utilizado nesta tese, Retórica como instrumento de 

análise de discursos (R3), corresponde, ainda que de modo ligeiramente diferente, ao 

segundo sentido atribuído por Leach, ao falar em retórica como análise dos atos de persuasão, 

e por Adeodato, ao tratar da retórica analítica, com base em Ottmar Ballweg.
49

 

Como empreendimento analítico, procura explicitar, desocultar pressupostos 

implícitos tanto na retórica R1 quanto nas estratégias de convencimento (R2), principalmente 

quando elas se manifestam sob a forma de generalizações parciais, estáticas ou supostamente 

objetivas. 

Segue assim os pressupostos que Leach entende ser os requisitos de qualidade de 

uma análise retórica: a) levar a sério o público: como a retórica não trabalha com a ideia de 

verdade, mede-se o seu sucesso pela persuasão do público, em seu tempo e lugar, b) dar 

atenção ao particular, às condições de espaço e tempo em que um determinado discurso 

ocorre. Em razão disso, não há qualquer problema em que uma análise examine um único 

texto: a análise de um texto não pode ser estendida sem mais a outras análises de outros 

textos, uma vez que a análise retórica não tem a pretensão de elaborar verdades 

universalizáveis e c) a análise retórica comporta afirmações normativas por parte do analista, 

que não se coloca assim na tradicional postura do cientista a utilizar um método. A propósito 

disso, afirma Leach: 
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Uma boa análise retórica frequentemente não hesita em fazer afirmações 

normativas. Elas podem ser em forma de sugestões sobre como o discurso analisado 

não conseguiu persuadir um público ou se conseguiu seu intento. Elas podem tomar 

a forma de prescrições sobre como outras formas de persuasão poderiam evitar 

perigos específicos. Poderiam tomar a forma de críticas sobre os recursos 

persuasivos empregados; determinado público pode ser persuadido por argumentos 

que não tem sustentação. Elas podem assumir a forma de crítica da evidência, ou do 

status das afirmações comprobatórias feitas em um texto.
50

 

Afasta-se assim de outras metodologias de corte positivista utilizadas nas Ciências 

Sociais, mais preocupadas em enfatizar uniformidade e consistência, embora não esteja 

impossibilitada de apresentar-se em forma quantificada. A dicotomia análise quantitativa vs. 

análise qualitativa é vista aqui como uma falsa polêmica. A posição adotada não busca 

reforçar a competição entre os dois métodos, mas diluir as diferenças e a hierarquia entre eles: 

“Em nossos esforços (...), estamos tentando um modo de superar tal polêmica estéril, entre 

duas tradições de pesquisa social aparentemente competitivas.”
51

 

 

1.1.3 A retórica é o modo mais adequado para se compreender a realidade e Direito 

não apenas como projeto epistemológico, mas também como prática 

Como um modo específico de abordar a realidade e o Direito, a Retórica não avoca 

para si o monopólio em fazê-lo, o que significaria uma contradição em seus próprios termos. 

Por outro lado, no entanto, tampouco toma por óbvia - e não parece razoável ao um trabalho 

acadêmico fazê-lo - a afirmação de que apresenta um olhar privilegiado, afastando a 

necessidade de argumentar em favor disso. 

Como visto acima, o primeiro argumento em favor da Retórica é o fato de ela se 

contrapor ao uso da violência sem limites, sendo a linguagem predicativa uma das marcas 

mais significativas da presença humana naquilo que o homem mesmo convencionou chamar 

"mundo". Na medida em que a vida em comunidade afigura-se mais como uma exigência 

decorrente da satisfação de necessidades elementares do que propriamente de uma atração 

moral pela polis, a Retórica coloca-se como o meio mais civilizado (de civitas = polis = 

cidade) de solucionar controvérsias e tomar decisões coletivas. Estar com os outros, em 

comunidade, goste-se ou não desse fato, tornou-se requisito (necessário, embora não 
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suficiente) da própria inscrição do que seria um mero pedaço de carne desejosa em ser 

humano racional.
52

 

A linguagem, ao invés de corrupção de uma natureza humana essencializada, verte-

se em condição de surgimento do humano como artefato. O controle público da linguagem, ao 

invés de aprisionamento, garante a humanização e a constituição da subjetividade humana. 

No começo de sua obra seminal Topik und Jurisprudenz, Viehweg vai buscar em 

Vico bons motivos para preferir o método antigo (a tópica-retórica) ao novo (a ciência 

cartesiana): 

As vantagens do novo método consistem, segundo Vico, na agudeza e na precisão 

(caso a primum verum [na qual se baseia dogmaticamente a ciência] seja mesmo 

uma verum); as desvantagens parecem, no entanto, predominar: a perda de um 

entendimento mais profundo, o atrofiamento da fantasia e da memória, a pobreza da 

linguagem, a falta de amadurecimento do juízo, em síntese: depravação humana. 

Tudo isso, no entanto, é evitado, segundo Vico, pelo antigo método retórico e, 

sobretudo, pelo seu núcleo, a tópica-retórica. Ela proporciona à inteligência humana 

o surgimento da fantasia e da memória e ensina a observar uma situação a partir de 

diferentes lados e, assim, a encontrar uma abundância de pontos de vista. (tradução 

livre)
53

 

Vê-se assim que, para Viehweg, a maior razão para se adotar uma perspectiva 

retórica devia-se sobretudo ao efeitos objetificantes e atrofiantes da ciência cartesiana no ato 

humano de pensar o mundo, opondo-se claramente a uma perspectiva retórica. De acordo com 

Roesler, não é fácil localizar em Vico, ao contrário do que parece afirmar Viehweg, a 

afirmação de que estilo de pensamento tópico-retórico traga mais vantagens que 

desvantagens. Viehweg parece ter se utilizado da crítica de Vico ao cartesianismo como solo 
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comum a todas as ciências, para, aderindo a ele, realçar as vantagens da Retórica, sobretudo a 

maior adequação desta ao campo da praxis, ou seja, ao Direito, à Ética e à Política.
54

 

As relações entre, por um lado, Retórica e Ciência e, por outro, entre Retórica e 

Filosofia, nunca foram de conciliação. Em toda a sua história, talvez não tenha havido um 

único momento em que a Retórica tenha estado livre de ataques. Como Viehweg, Wolfgang 

Gast reconhece que, embora o modo específico pelo qual o Direito se desenvolve conduza 

necessariamente a ela, uma abordagem retórica esbarra sempre com acusações, cujos 

fundamentos ele se propõe a apresentar e replicar.
55

 De modo a tornar clara a exposição e 

evitar mistura de ideias, as acusações serão identificadas por A e as réplicas por G, ambas 

seguidas pelos respectivos números de ordem. 

A1: Oradores contra escribas? A primeira acusação aponta para o fato de que, 

historicamente, o objeto da Retórica iniciou-se com o discurso oral, apresentado diante de um 

público. Uma vez que esse tipo de discurso seria um aspecto secundário na cultura jurídica 

atual, eminentemente escrita, a retórica não seria o meio mais adequado a estudá-lo.
56

 

G1: O meio utilizado não obumbra o fato de que o objetivo do jurista praticante é o 

convencimento do receptor, esteja ele a fazer uma sustentação oral perante o plenário de uma 

corte ou a redigir memoriais dirigidos a um ou mais magistrados. Obviamente, em cada caso a 

diversidade dos meios exige a utilização e o domínio de um arsenal retórico também diverso. 

No entanto, o fato é - ressalta-o Gast - que o jurista deve dominar a ambos, sob pena de ver 

falhar o seu desiderato de persuadir, o que, ao invés de contrariar, reforça ainda mais a 

adequação de uma concepção retórica do direito. 

A2: Resultado ou responsabilidade? Se o manejo com o Direito exige 

responsabilidade e o retor está interessado apenas no êxito, i. e, o convencimento da 

audiência, estariam Direito e Retórica ab ovo em posições opostas. 

G2: A responsabilidade para com o conteúdo do discurso constitui um dos elementos 

do ethos do trabalho jurídico. Ethos é uma dimensão da Retórica, que se manifesta no caráter 

e na credibilidade do orador. A busca desmesurada pelo sucesso imediato, que tornaria a 
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persuasão, mesmo quando possível, por demais breve, é uma característica que pode ser 

atribuída a oradores e escritores individualmente, mas não à Retórica em si mesma. Tanto um 

retórico como um desprezador de tal arte podem optar pelo uso de expedientes irresponsáveis, 

sabendo que isso compromete não apenas a sua credibilidade atual (elemento fundante do 

ethos), mas sobretudo futuros projetos de convencimento. 

Nesse sentido, é possível fazer uma leitura retórica da frase, comumente atribuída ao 

advogado e orador Abraham Lincoln: “Pode-se enganar todas as pessoas por algum tempo e 

algumas pessoas durante todo o tempo. Mas não se pode enganar todo o mundo por todo o 

tempo.”
57

, para afirmar que o orador irresponsável é, antes de tudo, um mau orador. 

A3: Ciência ou arbítrio? A aplicação do direito possui o estatuto epistemológico de 

ciência, a ser posta em prática por meio da utilização de métodos científicos. A Retórica é um 

meio que promete apenas o sucesso, caso em que todos os meios são admitidos, desde que 

eficazes. 

G3: O conceito de ciência é relativo e variável, de modo que aquele que quiser 

atribuir ao Direito esse estatuto, terá necessariamente que encontrar uma definição que o 

comporte. Do mesmo modo, um determinado método será caracterizado como científico se 

ele se mostrar apropriado à lida com o objeto, de acordo com os critérios de "adequação" 

colocados por uma determinada concepção de ciência. O objeto "Direito" existe em textos, 

opiniões e naquilo que a comunidade jurídica desenvolva a partir deles, opinativa e 

argumentativamente. Se o saber que o toma por objeto utiliza-se de métodos que também são 

utilizados por outras ciências, então eles pertencem ao estoque do logos retórico. A correção 

formal das definições e a conclusão lógica de um silogismo pertencem a esse estoque.  

Além disso, esse comportamento "racional" do agente também correspondente ao 

ethos: 

A renúncia [aos elementos do logos] jamais será apoiada pela Retórica Jurídica, 

enquanto essas ferramentas forem altamente respeitadas na prática. O retor quer usar 

sua boa reputação: um comportamento racional. [...] A retórica pede que cada ator 

comporte-se tão racionalmente quanto a cena global assim o exija. (tradução livre)
58
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A4: Objetividade ou império das emoções? O Direito dá respostas objetivas a 

questões igualmente objetivas. Objetividade é o que se espera do jurista, diante dos assuntos 

que lhe são colocados. A Retórica, mesmo quando se propõe a complementar os meios de se 

atingir a objetividade, adiciona apenas aspectos emocionais ou carregados de emotividade e, 

portanto, irracionais. 

G4: É fora de questionamento que objetividade é um dos instrumentos de trabalho do 

jurista. Ela é, como sustenta Katharina Sobota
59

, um das principais trunfos da retórica 

jurídica. No entanto, é curioso como os juristas são tolerantes com o uso de recursos de estilo 

que eles mesmos considerariam irracionais. Sobretudo quanto se trata de bens jurídicos de 

alto valor, como perante os tribunais penais ou o tribunal constitucional, a linguagem jurídica, 

aí chamada técnica, mistura-se rapidamente a um vocabulário repleto de emoções e 

afetividade. 

Gast chama a atenção para o fato de que a retórica não substitui o conhecimento 

especializado de cada área, mas antes o pressupõe. Nenhum orador pode se dirigir a uma 

audiência especializada, sem conhecer bem o campo do tema em debate. 

A4.1: O mau uso da linguagem serve muitas vezes para ocultar a ausência de 

conhecimento especializado, o qual, sem a manipulação retórica, poderia enfim falar por si 

mesmo. Aqui volta-se à já mencionada redução da retórica a puro ornamento do discurso: se o 

conteúdo é verdadeiro, a Retórica faz-se desnecessária; se aquele for falso, tanto mais ela se 

mostra perniciosa. 

 G4.1: O mau uso da linguagem é sempre criticado, no sentido de que se deveria 

buscar a pura objetividade, a mais leve clareza, menos formas vazias e conteúdos mais 

plasticamente representados. Mas a Retórica - diz Gast - não é nem motor nem freio dessas 

pretensões. Ela aponta sim para uma meta bastante clara: o orador deseja falar de modo tal 

que ele seja o melhor possível recebido pela audiência. Se é verdade que, em suas origens, a 

Retórica vinculava o bom, o verdadeiro e o belo (o que fazia esses adjetivos dependerem de 

uma filosofia essencialista outrora hegemônica), atualmente seria difícil sustentar uma relação 

fixa e permanente entre tais essências. 
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Nos dias de hoje, o orador se orienta muito mais pelos hábitos linguísticos de sua 

plateia do que por alguma cartilha pré-definida de estilos. Quanto à afirmação de que as 

questões jurídicas podem "falar por si mesmas", Gast responde que isso é impossível, pois o 

modo como as questões falam é o modo como o protagonista as apresenta.
60

 

A5: Objetividade ou oportunismo? A Retórica torna o Direito um empreendimento 

de oportunistas, porque ela exige que o jurista fale aquilo que a audiência quer ouvir. 

G5: O jurista tem que justificar aquilo que considera correto, se quiser produzir 

direito a partir de sua opinião. Ele deve, para aquilo que for importante em seu discurso, 

buscar e obter reconhecimento. Se quiser contrapor-se àquilo que a audiência ou a 

comunidade jurídica considera válido, deverá esforçar-se por convencê-la, "abrir-lhe os 

olhos". O orador depende muito mais da audiência do que o contrário. 

A6: Um Direito demasiadamente flexível? A Retórica faz o Direito parecer algo 

por demais maleável e flexível. Com isso, torna as decisões e os resultados jurídicos 

imprevisíveis, o que é contrário aos princípios mais elementares do Estado de Direito. 

G6: A Retórica não determina como o material jurídico é constituído; apenas dá aos 

seus manipuladores espaço de uso e ação. O Estado de Direito pode tentar, por meio de regras 

e prescrições, reduzir esse espaço de liberdade. O que ele não pode, por exemplo, (a não ser 

como na obra de Orwell) é restringir a linguagem, de modo a torná-la inequívoca, menos 

sujeita à interpretação. Importante lembrar que vagueza e ambiguidade são características da 

linguagem, não defeitos. Uma qualquer Teoria do Direito, se não quiser tornar-se apenas um 

nobre sonho ou um paraíso conceitual
61

, deve tomar o meio pelo qual o direito se realiza do 

modo mais realista possível, sem qualquer sedução por idealismos solipsistas. 

A7:  A Retórica e os valores. O retórico lida com o direito do mesmo modo como 

lida com o antidireito legislado. Para a Retórica, o Direito pode ser qualquer um, 

independentemente de que valores sejam por ele resguardados. Para dizer claramente: a 

Retórica é antiética. 
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G7: Na verdade, a Retórica busca prender-se à realidade e mostrar o que é possível 

fazer nela. Do mesmo modo, a Retórica Jurídica busca partir da realidade do Direito. Segundo 

Gast, o debate ético coloca os participantes do mundo jurídico fora de seus domínios social e 

intelectual. Os textos jurídicos trazem juízos de valor acerca do que deve ser. A Retórica não 

faz nem os homens nem os textos piores do que eles são: 

A Retórica não faz nem os homens nem os textos de lei melhores do que eles são. 

Ela é uma ferramenta, como um martelo. E o mundo conserva os martelos, embora 

eles possam servir até mesmo como armas letais. O mundo confia em que ela 

produza muito mais carpinteiros que assassinos. (tradução livre)
62

 

Diante de todos os argumentos acima expostos, pode-se concluir que a Retórica 

oferece uma abordagem realista dos fenômenos, uma vez que está sempre atenta e ligada a 

uma determinada situação pragmática, além de tornar possível o diálogo em situações nas 

quais parece ser, sem ela, difícil chegar-se a uma decisão.
63

 

Como lugar do verossímil, ocupa o lugar entre as pretensões de verdade da Ciência e 

da Religião e o solipsismo das crenças individuais. É por essa razão que busca apreender os 

significados no modo como eles são produzidos nos discursos. É também por essa razão que 

aqui não se separa, na Retórica, uma parte racional, representada pelo estudo dos argumentos 

de uma parte emocional, traduzida pela teoria das figuras. 

 

1.2 A Teoria do Direito a partir de uma perspectiva retórica 

Desde o chamado linguistic turn ocorrido no séc. XX, a linguagem passou a ser vista 

de modo diverso pelos estudiosos de várias ciências e campos de estudo, dentre os quais o 

Direito. Tradicionalmente, as categorias utilizadas pela tradição positivista afirmam a 

existência de duas instâncias: o mundo objetivo ou real e a consciência humana que o 

representava. O critério de verdade do pensamento residia no nível de correspondência com 

que o pensamento representava o real. A linguagem era assim concebida apenas como um 

medium, um instrumento por meio do qual era possível comunicar o pensamento e, de modo 

mediato, a realidade. 

A definição mais fundamental de uma concepção retórico-positivista do direito 

consiste em pensá-lo como artefato humano e, como tal, inserido na História. Esta, por sua 

vez, é concebida como um lugar de disputas e conflitos pelo poder de significar o tempo, de 
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produzir realidades, cujo intuito estratégico é o de influir nas disputas pela realidade presente 

e futura. 

A linguagem ocupa nesse modelo um papel central. Mais que um mero instrumento 

de comunicar ideias ou pensamentos, ela é o material constitutivo do ser humano e do mundo 

que, através dela, é possível criar. 

De um ponto de vista pragmático, a linguagem é o modo pelo qual os sujeitos agem. 

No Direito, a linguagem jurídica não é homogênea nem unívoca, mas depende do tipo de 

texto, dos diversos autores que os produzem e do público a que são destinados, chama a 

atenção Colares.
64

 

Nesse sentido, o Positivismo Jurídico parece curiosamente ser, das grandes correntes 

acerca do Direito, a que mais leva a sério a linguagem como substrato do trabalho jurídico. 

Não à toa, as concepções filosóficas analíticas entram no Direito exatamente nas versões mais 

sofisticadas de Positivismo Jurídico. Tanto os jusnaturalismos de diversos matizes como os 

noveis pós-positivismos de toda ordem parecem promover um retorno a concepções 

gnoseológicas solipsistas, seja em torno de conceitos de justiça ou de outros valores jurídicos 

pensados metafisicamente. 

Assim, se é verdade que a expressão, como demonstrou Norberto Bobbio
65

, pode 

conduzir a diversos e diferentes campos teóricos, é nesse sentido, e por ora apenas nele, é 

possível dizer que esta tese está fundada em uma concepção positivista do Direito. 

 

1.2.1 O Direito é um artefato de controle social destinado a controlar expectativas 

Como Filosofia, a retórica supõe a existência de um duplo abismo: gnoseológico e 

axiológico. Embora não tenham acesso à realidade em si, os seres humanos elaboram relatos 

sobre ela. Esses relatos são a Retórica no primeiro sentido aqui utilizado, o de cosmovisão 

(R1). Conforme mencionado, esses relatos guardam as características da autorreferência, 

artefactualidade, dinamicidade e conflituosidade. 

Assim, os relatos estão sempre, em maior ou menor grau, em situação de conflito 

com outros relatos, sendo que o que se chama realidade é o produto dessa constante tensão, 

definida, sempre precária e provisoriamente, pelo relato hegemônico. É ele quem determinará 

o que será visto e sentido como "a realidade", "os fatos": 
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Assim se constitui também a “realidade”. Assim se vê como o mundo real é ao mesmo 

tempo um fenômeno empírico e linguístico ou, como se diz aqui, “retórico”. Nesse 

sentido, repita-se, a linguagem literalmente “faz” o mundo real e constitui o próprio 

ser humano. 
66

 

Em muitas situações, esses relatos são mais que incompatíveis, são incomensuráveis, 

possuindo poucos elementos capazes de permitir uma comunicação mútua. Quanto maior essa 

incompatibilidade, maior é o conflito, que representa um afrouxamento da hegemonia dos 

relatos que sustentam o controle público, passando assim a ser disputado por relatos 

concorrentes. Se se puder falar em um "funcionamento" da sociedade, ele será marcado por 

acordos e tensões em torno da disputa pelo relato hegemônico. 

Direito e Política são instâncias nas quais se define qual é esse relato hegemônico e 

de acordo com que regras ele se desenvolverá. A Política é fundamentalmente o locus onde se 

decide a fonte e a autoridade do relato vencedor e onde, por meio de estratégias retóricas, 

busca-se legitimá-lo. Adeodato inclui nessas estratégias, além da persuasão e do consenso 

sincero, a ameaça de violência e o engodo, afastando-se de teorias da legitimidade baseadas 

apenas em um consenso ideal.
67

 

A perspectiva retórica aqui assumida valoriza os aspectos da conflituosidade e dos 

desacordos mais do que consensos e funcionalismos. Embora a hegemonia política de um 

relato não possa abrir mão de um processo permanente de legitimação, não há qualquer 

garantia de que ele seja exitoso, nem tampouco de que sucessos passados podem afiançar 

vitórias futuras. 

Exatamente por isso, estratégia das mais importantes na obtenção de legitimidade é a 

tentativa de gerenciar o futuro, ou melhor dizendo, as expectativas em torno dele, sendo o 

Direito o instrumento por excelência de estabilização dessas expectativas. O Direito é assim, 

parte da realidade, ou da retórica como cosmovisão (R1). 

Na precisa formulação de Da Maia: 

...a institucionalização do direito faz referência à aplicabilidade das normas jurídicas 

em um momento futuro que, apesar de incerto, precisa ser contido e controlado por 

esse horizonte que se imagina determinante nas possibilidades de compreensão e 

interpretação de textos normativos no futuro.
68
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No entanto, o Direito não possui uma essência ou um significado autóctone. As 

associações feitas em torno dele, tais como norma, sistema, conduta em interferência 

intersubjetiva, interesse são relatos de diferentes tempos e lugares buscando atribuir-lhe um 

sentido hegemônico. Obviamente, uma das estratégias mais eficazes em uma cultura 

essencialista como a ocidental é afirmar que as coisas são de um determinado modo "por 

natureza". 

No primeiro nível retórico, existe esse conjunto de métodos, procedimentos, 

funcionários e instituições criados pelos seres humanos para solucionar conflitos a partir dos 

relatos sobre aquilo que o Direito é. Dessa concepção, tornam-se perceptíveis duas 

características, apontadas por Adeodato: 

a) o conteúdo do direito é um fenômeno circunstancial e passageiro e 

b) quanto maior a complexidade social, mais rápida e radicalmente se modificam 

esses conteúdos.
69

 

Como se verá abaixo, esse aumento da complexidade social tende a esvaziar 

paulatinamente o Direito de conteúdos, passando a legitimar-se a partir da observação de 

procedimentos. 

De acordo com essa perspectiva, a norma jurídica estabelece o comportamento 

“normal”, que se deve esperar de cada indivíduo, controlando assim as expectativas de um 

futuro que ainda não existe e que pode ocorrer diferente do previsto. Com Luhmann, 

Adeodato entende as normas como “expectativas de comportamento estabilizadas 

contrafaticamente” (Kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwartungen), já que sua validade 

e sua função independem de que os eventos a elas correspondam, isto é, que sejam 

efetivamente cumpridas.
70

 

Essa tentativa de gerenciar, hic et nunc,  as expectativas do futuro e o risco de 

decepção a elas intrínseco é feita por um determinado grupo, contanto com maior ou menor 

adesão, mas sobretudo com a hegemonia que lhe permite não apenas fazer valer uma 

interpretação da realidade, mas de prescrevê-la, i. e. afirmar que ela deve ser "assim" 

interpretada. A norma como significante (texto, gesto, símbolo) é a representação dessa 

hegemonia e a pretensão de validade é o recurso à autoridade que a pôs. 

A dificuldade do Positivismo Jurídico em justificar a validade das normas e, a partir 

daí, separar direito e moral, decorreu exatamente do fato de a autoridade que fundamenta a 

validade não decorrer de um fato imutável no tempo e no espaço, mas de algo convencional. 
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Exatamente por isso, a saída para a validade de um conjunto de normas foi submetê-la a uma 

autoridade que, do ponto de vista histórico, parecia mais perene que a de um grupo ocasional 

de salteadores: a do Estado. 

 Como se tratava de uma ideologia da segurança, o Positivismo Jurídico necessitava, 

em um primeiro momento, liberar as normas de conteúdos fixos (em sua luta histórica com o 

Jusnaturalismo e os seus consectários políticos de todos os matizes) para, a seguir, vinculá-las 

àquele que então parecia a fonte de poder mais perene: o Leviatã. 

Essa tentativa de vinculação a uma autoridade ou instituição que, em um 

determinado contexto, pareça mais duradoura que os conteúdos normativos em si mesmos 

conta ainda com uma comunidade, cujos discursos tenham talvez mais importância que as 

instituições, na medida em que são responsáveis pela disseminação dos relatos vencedores: a 

comunidade dos juristas e seu relato, a Dogmática Jurídica. 

 

1.2.1.1 A Dogmática Jurídica é produto retórico dos juristas 

Já Robert Alexy, em sua Theorie der juristischen Argumentation, ressaltava que o 

conceito de Dogmática Jurídica é tudo, menos algo claro, não havendo uma teoria da 

Dogmática Jurídica que seja aceita amplamente. 

Olhada do ponto de vista dos juristas, a Dogmática Jurídica deve ser entendida como 

Ciência do Direito, a qual se constitui com uma mescla de três dimensões: 

a) uma dimensão empírico-descritiva do direito vigente; 

b) uma dimensão lógico-analítica, de penetração conceitual-sistemática nesse direito 

e 

c) uma dimensão prático-normativa, consistente no desenvolvimento de propostas 

para a solução de casos concretos.
 71

 

Adeodato define a Dogmática Jurídica como uma retórica dos métodos do direito 

positivo, que constitui a própria realidade do direito, na medida em que o define e o controla, 

enfrentando os problemas dos abismos gnosiológico e axiológico.
72

 Assim, a Dogmática é 

uma forma (histórica) de manifestação do Direito que, por sua vez, elabora e defende uma 

determinada cosmovisão, isto é, a realidade do Direito. 

Na classificação de Adeodato, é possível falar em uma dogmática material e numa 

dogmática estratégica.  
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O primeiro nível da dogmática (material) trata de “objetos” que são produzidos por 

meio de um processo de conhecimento intersubjetivo. Essa construção concebe a linguagem 

como autorreferente, embora construída de modo social e interativo. Por meio dela, a 

dogmática material cria realidades e conceitos que, não encontrando objetos 

“correspondentes” no “mundo real” compõem a própria realidade do Direito. 

O segundo nível, o da dogmática enquanto retórica estratégica, é composto pelas 

teorias, doutrinas e opiniões daqueles que lidam com a dogmática material: “Assim, o 

positivismo é uma doutrina, uma teoria dogmática (no sentido metodológico) sobre a 

dogmática jurídica. Essas metodologias (tais como a tópica, a teoria da argumentação, as 

figuras de linguagem e de estilo e as doutrinas dogmáticas) podem ser ensinadas para 

detectar, por exemplo, os topoi mais utilizados e mais eficazes no discurso, que táticas, gestos 

e palavras produzem melhor o efeito retórico desejado. 
73

 

Esta tese sustenta um conceito de Dogmática Jurídica não como um tipo de 

pensamento, mas como um discurso retórico, enunciado por uma comunidade específica, a 

comunidade dos juristas e dos usos de sua linguagem. Esses usos contam com regras e 

critérios de validade mais ou menos claros, embora quase sempre implícitos, sendo as Escolas 

de Direito, mas também o Poder Judiciário, as instituição encarregadas de fazer o treinamento 

dos seus futuros membros e de promover a retroalimentação da Dogmática Jurídica como 

discurso retórico-estratégico. 

Todo campo de conhecimento estabelece como condição de diferenciação, uma 

linguagem específica, a linguagem técnica. Dominada pelos membros da comunidade, ela tem 

papel importante no amoldar as pessoas leigas a interpretações de uma realidade, que devem 

levar a decisões de interesse dessa mesma comunidade, e mostra claramente a relação entre 

linguagem e poder. 

Como bem salientou Kirste, os argumentos utilizados por essa comunidade não 

retiram a sua validade de uma eventual correspondência com a realidade, mas do fato de que 

elas se apresentarem livres de contradições com outros dogmas já aceitos.
74

 A Dogmática, em 

seus dois níveis, produz um sentido de Direito, encarregando-se de retroalimentá-lo por meio 

da seleção de certos fatos em detrimento de outros, ao mesmo tempo em que disfarça essa 

seleção, fazendo-a parecer universal, omitindo o seu aspecto decisório, naturalizando-o. É 

essa seleção dos usos da linguagem que garante à dogmática a sua eficiência como discurso 

retórico. Essa relação entre linguagem e poder é assim explicada por Adeodato: 
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A linguagem técnica, dominada pelos profissionais de uma área de conhecimento 

qualquer, tem papel importante no amoldar as pessoas leigas a interpretações de uma 

realidade, que devem levar a decisões de interesse desses mesmos profissionais, e 

mostra claramente a relação entre linguagem e poder. Isso porque eles são tidos 

como autoridades naqueles problemas que as pessoas precisam resolver, definindo o 

pobre, o rico, o doente, o são, o certo, o errado, o lícito, o ilícito. Por definir – e não 

descrever – a “realidade” (retórica material) das pessoas, inclusive dos próprios 

profissionais, a linguagem técnica ajuda a manter as hierarquias do poder (...) 

Dentro da linguagem científica situa-se a linguagem do direito contemporâneo, 

construindo decisões de conflitos concretos por meio da organização dogmática dos 

procedimentos jurídicos; e que pesem a ambiguidade e vagueza, a linguagem 

jurídica é vista pelos leigos como justa e precisa, pelo menos na forma difusa em 

que aparecem como terceiros não-interessados.
75

 

Como salienta Roesler, com base em Viehweg, a autoridade de uma comunidade 

específica para estabelecer regras de interpretação das regras do jogo, em um democracia, 

precisa ser legitimada, ainda que a intensidade dessa legitimação seja variável, sobretudo em 

relação com as circunstâncias políticas. Em situações de normalidade política, pode-se 

recorrer, com alguma eficácia, aos dispositivos constitucionais, desde que, óbvio, a própria 

legitimidade do texto constitucional não esteja sob questionamento. De qualquer modo, ainda 

com Roesler, a necessidade de legitimação ocorre sempre, podendo ser orientada, quanto ao 

conteúdo do Direito, pela remissão à vontade geral e de autonomia expressa pela legislação e, 

quando ao saber dogmático, por uma referência à ciência.
76

 

Inspirando-se em Herbert Hart, faz-se aqui a distinção entre dois pontos de vista, a 

partir dos quais é possível se posicionar em relação à Dogmática Jurídica: o ponto de vista 

interno e o ponto de vista externo. O ponto de vista interno é o dos juristas praticantes, dos 

funcionários do Estado, mas também da literatura especializada que, no Brasil, é conhecida 

pela nome de "doutrina": trata-de de comentários, normalmente descritivos e pouco críticos, 

aos textos normativos e às decisões dos tribunais. Esses comentários são ensinados e 

reproduzidos nas Faculdades de Direito, sobretudo na forma de manuais (e, nos últimos 

tempos, resumos e versões "simplificadas") como se fossem "o Direito" e cumprem um 

importante papel na formação e domesticação do pensamento crítico acerca dos conceitos e 

das instituições jurídicas. 

Esta tese, pela própria adoção do seu marco teórico, adota um ponto de vista externo 

à dogmática (e, por isso, zetético), i. e., não a vê como algo natural, nem tampouco como o 

único relato possível acerca do Direito. Exatamente por isso, propõe-se a analisar criticamente 

os discursos dos juristas dogmáticos, especificamente da dogmática constitucional, buscando 
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detectar as estratégias retóricas de legitimação por eles utilizadas em seu trabalho cotidiano, 

bem como as possíveis consequências sociais e políticas dessas estratégias. 

Além desses discursos, sobressaem-se como especialmente relevantes os discursos 

dos tribunais constitucionais, na medida em que possuem, nos países em que existe o controle 

judicial de constitucionalidade das leis, o poder de anular textos normativos provenientes dos 

parlamentos, instituindo, assim, por vezes de modo bastante agressivo, sentidos jurídicos 

decorrentes do arbítrio e decisionismo individuais. 

Um campo especialmente importante na Dogmática Jurídica (e, consequentemente) 

em sua crítica são os relatos em torno do que se convencionou chamar de Hermenêutica 

Jurídica. Contendo uma teoria da interpretação e procedimentos (muitas vezes chamados 

"métodos" ou técnicas) para orientar o trabalho de atribuição de sentido aos textos, é formada 

por estratégias de legitimação de importância fundamental para a análise retórica. Como a 

Retórica, enquanto Filosofia, também faz parte do mercado retórico de produção de realidade 

e do Direito como parte dela, cumpre apresentar, ainda que em linhas espessas, uma 

concepção da atividade interpretativa que seja adequada a uma abordagem retórica do 

fenômeno jurídico. 

 

1.2.2 Teoria retórica da interpretação: a decisão como momento retórico por 

excelência 

Apesar de a chamada "guinada interpretativa"
77

 já não ser novidade em termos 

acadêmicos, e de teorias como o pragmatismo já o anunciarem há mais de um século,
78

 boa 

parte dos juristas praticantes e dos leigos continuam acreditando na ideia de que o Direito 

constitui-se como um sistema de normas explícitas e de que a interpretação/aplicação dessas 

normas dá-se de modo quase que automático pelos juízes diante do caso concreto. A própria 

noção de Estado de Direito assenta-se sobre essa ideia paradisíaca: de que toda autoridade 

está submetida à lei e de que ela nada mais é que um conjunto de textos aprovados por um 

parlamento e que é aplicada para sanar as controvérsias dos cidadãos entre si e entre estes e o 

Estado. 
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Essa concepção é parte de uma visão racionalizante do mundo, fundada no modelo 

positivista de ciência da modernidade, que assumiu para si, juntamente com o Direito, tornar a 

sociedade administrável, de modo a garantir a segurança (ou pelo menos a ilusão de 

segurança), imprescindível ao desenrolar das relações [vigentes] sob o capitalismo. 

Tendo a lei como centro do sistema, restou ao legislador um papel destacado, o qual, 

por sua vez, foi retirado dos juízes, outrora vistos como boca da lei.
79

 Tanto na França 

Napoleônica como na Prússia do final do séc. XVIII, chegou-se mesmo a proibir que as leis 

civis, modelo de racionalidade apto a regular todas e quaisquer relações jurídicas, fossem 

interpretadas.
80

 

Para Sobota, os retóricos são normalmente céticos em relação a esse tipo de 

concepção e sistema fechados. Do ponto de vista retórico, o discurso jurídico não é 

constituído nem por atributos universais nem por regras instrumentais, sendo estes apenas 

alguns dos vários dispositivos que são utilizados para produzir essa realidade artificial, 

embora dotada de eficácia, a que se tem chamado Direito. 

Assim, a professora de Hagen vê o processo decisório jurídico como formatado e 

constituído por padrões variáveis e auto-organizados, que frequentemente são articulados 

como "normas", mas que nada verdade não são mais que regularidades, "apenas 

regularidades".
81

 

Esses padrões retóricos manifestam-se na literatura especializada, a chamada 

"doutrina", que cumpre o papel de produzir e retroalimentar a realidade dos juristas, influindo 

sobre as decisões judiciais. Mas é nestas últimas, sobretudo, que se pode observar as mais 

importantes regularidades retóricas do sistema jurídico. Por essa razão é que a decisão 

jurídica, o ato que transforma significantes linguísticos em significados normativos ou, na 

linguagem de F. Müller, textos em normas, é o momento retórico por excelência do Direito. 

Aqui, entretanto, não se busca o contexto da descoberta das decisões judiciais (ways 

of discovery), isto é, as causas ou origens dos juízos decisórios, senão que se centra o foco no 

contexto da justificação (ways of justification), i. e., no modo como os juízes fundamentam 
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suas interpretações. Essa perspectiva impõe não apenas reconhecer a existência, mas 

sobretudo o papel que a crença em um sistema unitário, coerente e completo, bem como na 

função desempenhada pelos textos normativos na conformação das decisões, desempenha no 

funcionamento e na legitimação do trabalho dos juristas. 

O fato de que as decisões judiciais contêm menos silogismos explícitos do que meras 

alusões a silogismos apenas reforça o seu caráter retórico e, mais especificamente, 

entimemático
82

, já que normalmente os juristas omitem uma ou mais premissas dos 

raciocínios que utilizam.
83

 

Para Sobota, o discurso jurídico depende dessa técnica de omissão das premissas 

para criar uma ilusão de certeza em meio à incerteza. Essa ilusão de segurança foi, por um 

lado, enfatizada pelo Positivismo Jurídico, que a tomou por realidade e, por outro, desprezada 

pelas correntes ligadas ao ceticismo, que colocam o foco na insegurança e na incerteza. Para 

ela, a Retórica não partilha da exigência do Iluminismo, de que todas as premissas devem ser 

verbalizadas a qualquer custo: "A Retórica não pode determinar onde estão as fronteiras entre 

a verbalização, as implicações ocultadas e o mero silêncio. A questão acerca da explicitação 

[das premissas] deve ser decidida diante de cada situação concreta." (tradução livre)
84

 

Os juristas tradicionais vivem uma vida de ilusão (ou auto-ilusão): eles pensam que 

aplicam normas, mas isso não é verdade; eles pensam que aplicam silogismos, mas usam 

entimemas; eles pensam que seguem alguma racionalidade, mas são eles que produzem 

racionalidade, atuando de modo retórico. Esse jogo de luzes e sombras sustenta a organização 

social, ocultando os seus dispositivos fundamentais. É só por meio dele que as pessoas podem 

ser sentir – e exigir  que o sejam – regidas por normas.
85

 

 

1.2.2.1 Interpretar o direito é promover a passagem da norma, como significado 

linguístico, de volta ao mundo dos eventos 

Uma das mais frequentes e que, seguramente, causa os maiores problemas teóricos e 

práticos em relação ao Direito é a confusão feita entre texto e norma. Essa distinção, 

aparentemente simples, parece ainda distante de ser compreendida pelos juristas praticantes, 

                                                 
82

 ADEODATO, João Maurício. The rhetorical syllogism (enthymeme) in judicial argumentation. Internacional 

Journal for the Semiotics of Law, Vol. 12, n. 2, 1999, p. 135-152. 
83

 SOBOTA, Katharina. Don't mention..., p. 52. 
84

 SOBOTA, Katharina. Don't mention..., p. 59: "“Rhetoric cannot determine where the boundaries between 

verbalization, hidden implications and mere silence lie. The question of explicitness must be decided in the 

concrete situation.” 
85

 SOBOTA, Katharina. Don't mention..., p. 60. 



 52 

mas mesmo na Academia, onde já goza de razoável popularidade, ainda não parece ter 

produzido todas as consequências de que é capaz. 

Em Müller, o ordenamento não é composto de normas, mas de textos.
86

 Os textos são 

dados empíricos, o que não acontece com as normas, que surgem apenas de um processo 

comunicativo diante do qual se depara o decididor com um conflito concreto a resolver. 

Apenas quando isso acontece, os significantes linguísticos (textos, símbolos, sinais, gestos) 

são transmudados em norma, significado ideal intersubjetivamente partilhado. Até então, não 

se pode dizer que um texto tem significado prévio. Ele tem apenas validade, foi validamente 

posto. Assim, e mesmo diante de posturas constitutivas por parte de juízes, muitos continuam 

acreditando que os políticos criam leis os juízes e tribunais o aplicam. Com Adeodato: 

...não só a norma do caso concreto é construída a partir do caso, mas também a 

norma aparentemente genérica e abstrata, ou seja, a norma geral não é prévia, só o 

seu texto o é. A norma geral previamente dada não existe, é uma ficção. (...) O que o 

legislador faz, sobretudo o legislador constituinte, mesmo originário, é produzir o 

texto legal ou constitucional, não a norma propriamente dita, nem sequer a moldura 

dentro da qual se situam as interpretações devidas. (...) O texto ou "proposição 

normativa", expresso por artigos e parágrafos na lei, é somente um "dado de 

entrada" na efetiva elaboração da norma.
87

 

Em outras palavras, o ordenamento compõe-se de fontes do direito, que são os 

significantes dos quais as normas são significados. Apenas em um sentido metonímico é 

possível dizer que o ordenamento é um conjunto de normas.
88

 

A norma adquire existência, portanto, no ato de interpretar, como o que se pode dizer 

que interpretação é o “conjunto de significantes expressos pelo intérprete e compreendidos 

pelos circunstantes, os participantes do discurso jurídico”, por meio do qual a norma é 

constituída como um processo de comunicação em contínua construção de significado, com a 

função retórica de controlar expectativas de futuro.
89

 

Para Adeodato, quando o jurista dogmático se depara com um conflito, ele está 

diante de quatro níveis de constrangimentos, que determinam uma sequência de atividades a 

serem desempenhadas. 
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1º contrangimento - selecionar: diante das divergências que geram um conflito, o 

primeiro constrangimento do jurista dogmático é selecionar, dentro de um universo de textos 

positivados, os que servirão de base à decisão sobre o caso. Esses textos precisam ser válidos 

e vigentes, i. e., aptos a fundamentar o prosseguimento do processo decisório dogmático; 

2º constrangimento - significar: a exigência de interpretações, i. é, a dogmática, 

demanda que os participantes sugiram qual o sentido dos textos aos quais apelam, tendo em 

vista o caso concreto, de modo a reduzir-lhes a vagueza e a ambiguidade. 

3º constrangimento - fundamentar: argumentar em favor das decisões e 

interpretações tomadas. 

4º constrangimento - decidir: dar uma decisão definitiva para o caso.
90

 

A teoria retórica da interpretação traça um paralelo entre os elementos da assim 

chamada hermenêutica jurídica (fatos, textos e normas) e as três categorias filosóficas 

(eventos, significantes e significados), tidas aqui como irredutíveis umas às outras. Os 

chamados fatos juridicamente relevantes correspondem aqui aos eventos, únicos e 

irrepetíveis, e por isso mesmo, irracionalizáveis, uma vez que tanto significantes como 

significados só podem ser pensados de modo genérico. 

Aquilo a que chamamos mundo é assim, o "mundo para nós", uma parcela só 

relativamente compreensível e comunicável, sem correspondência precisa com os eventos. É 

nesse sentido que se diz que também os fatos necessitam de interpretação, não possuindo uma 

existência autônoma. Por isso, é importante enfatizar "a circunstância de os fatos não serem o 

que são fora de seu relato (isto é, fora do relato a que correspondem)."
91

 

A partir daqui, inicia-se o processo de produção da norma, a partir dos textos-

significantes e dos fatos. Como os primeiros condensam decisões feitas no passado, é possível 

dizer que o ato de interpretar consiste em um diálogo entre presente e passado, ou ainda, na 

atualização dialógica de promessas passadas dirigidas a gerenciar o futuro. A estrutura 

retórica contida na norma, portanto, consiste em fazer com que os destinatários aceitem uma 

decisão que ainda está por acontecer, legitimando-a previamente, ainda que não se saiba ao 

certo em que direção. A legitimação do Direito é essa predisposição em aceitar resultados 

incertos, impostos por um discurso vencedor.
92

 

Adeodato, no entanto, inverte a ordem comumente exposta nas teorias da 

interpretação. Ao invés de pensar a norma como um "produto" gerado a partir do texto, é o 
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texto que insere a norma (de decisão) no mundo dos eventos, simbolizando "ideias que tentam 

se comunicar".
93

 

O processo de interpretação é uma tentativa de tratamento das incompatibilidades 

entre os fatos (como eventos únicos e irrepetíveis), os significantes normativos (as fontes do 

Direito) e os significados que essas fontes tentam expressar. O resultado desse tratamento 

constitui a norma em sua terceira acepção, a norma decisória, um comando particular sobre 

um fato jurídico relevante. O texto-significante impõe constrangimentos ao intérprete, mas 

(nos limites do controle público da linguagem) ainda permanece possível uma miríade de 

significados que devem ser tratados a partir de uma infinidade de elementos que não estão no 

texto. A entrada da norma de decisão no mundo dos eventos somente ocorreria quando ela 

penetrasse na realidade, no nível R1 da retórica, para tentar modificá-la.
94

 

O momento seguinte é aquele no qual se centrará a atenção da retórica como 

instrumento de análise (R3): o contexto da justificação das decisões, visando obter, por um 

lado, a sua efetividade no mundo dos eventos e, de outro, a retroalimentação da crença na 

legitimidade das instituições e dos membros da comunidade jurídica, de modo a que o futuro 

ocorrido seja coincidente com o passado decidido. 

Assim, a norma permanece como um significado que se procura comunicar no 

segundo sentido, como significante. O significado somente será definido diante do caso 

concreto, quando ambos, significante e significado retornam ao mundo dos eventos para 

constituí-lo juridicamente. Agora, o evento torna-se um fato juridicamente relevante e o ciclo 

se completa, de modo circunstancial, temporário, autorreferente. 

Vê-se assim que o que aqui se chamou de uma teoria retórica da intepretação toma a 

produção da norma de decisão como o momento central do Direito, sendo a partir dela que se 

projetam a efetividade e a crença nas promessas do direito. Analisá-la, portanto, buscando 

compreender a estrutura retórica de seu funcionamento parece ser a tarefa mais fundamental 

de uma retórica enquanto instrumento de análise. 

Para a teoria retórica da interpretação, a decisão só pode ser compreendida 

indutivamente, decorrendo de uma série de fatores e estratégias dos quais o texto é apenas "a 

ponta do iceberg", um dado de entrada que, pela crença nele depositada pelos juristas, termina 

servindo de estratégia para fundamentar uma decisão já tomada por outros meios. 

Como ocorre em todos os níveis da retórica, também a intepretação é o lugar do 

conflito e da dinamicidade, assemelhando-se assim à ideia de jogo: 

                                                 
93

 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria..., p. 190. 
94

 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria..., p. 195; 208-209; 221. 



 55 

O jogo interpretativo consiste na competição entre significados divergentes diante 

do caso (que nesse sentido constitui um conflito), momento em que os envolvidos 

no discurso dogmático procuram reduzir a vagueza e a ambiguidade (significados) 

dos significantes escolhidos e trazidos ao debate. Essas interpretações divergentes 

apresentam-se como relatos também divergentes, referidos a diferentes versões de 

eventos supostamente ocorridos (pois os eventos também só podem ser percebidos 

linguisticamente...).
95

 

Assim, se no contexto da descoberta, uma teoria retórica da interpretação encontra 

casuísmo e individualização, no contexto da justificação, sobretudo no Estado de Direito, 

fundamentá-la com esses elementos seria algo profundamente não retórico, uma vez que 

desconsideraria completamente o auditório a quem a pretensão de legitimidade do Direito 

encontra-se direcionada e que, portanto, de certo modo, controla o uso público da linguagem 

do decididor. 

Constata-se, portanto, que a própria evolução das ideias sobre a interpretação do 

Direito colocam em dificuldades o desenho institucional fundado na separação de poderes e 

do princípio de legalidade, trazendo problemas para os processos de legitimação do poder nos 

modernos Estados Democráticos de Direito. 

 

1.3 A Retórica como instrumento de análise de decisões judiciais 

1.3.1 Retórica e método de pesquisa: uma contradição? 

Esta tese propõe um método de pesquisa a que chama Análise Empírico-Retórica 

do Discurso (AERD). A princípio, parece paradoxal falar-se em um pesquisa e ainda mais 

em pesquisa empírica, do ponto de vista de uma teoria retórica, fundada num ceticismo 

gnoseológico que concebe a realidade como retórica em si mesma. Qual o sentido de inquirir 

uma realidade cujo valor ontológico é questionado desde o início? O que buscar nela? O que 

ela pode dizer, ou melhor, o que é possível dizer dela? 

Como afirmam Bauer, Gaskell e Allum, com base em Berger e Luckmann, “o 

mundo, como o conhecemos e o experienciamos, isto é, o mundo representado, e não o 

mundo em si mesmo, é constituído por processos de comunicação.”
96

 Assim, qualquer 

pesquisa baseia-se em dados que são construídos nos e a partir dos resultados de processos 

comunicativos. Essa afirmação deixa clara que todo e qualquer objeto de pesquisa é também 
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construído, recortado de uma outra realidade, também construída, e analisado segundo uma 

perspectiva determinada. 

Uma vez que não se pressupõe o poder de qualquer análise de chegar ao "verdadeiro" 

acerca da essência da realidade, a pesquisa empírica coloca-se como um locus de embates 

retóricos em que não apenas a realidade encontra-se em disputa, mas concepções acerca do 

conhecimento, dos valores e do próprio trabalho dos pesquisadores. Mesmo a produção de 

dados estatísticos é vista dessa perspectiva como uma estratégia, de resto bastante valorizada 

na comunidade científica, de persuasão em torno dos resultados encontrados e, sobretudo, dos 

pressupostos quase sempre silentes de qualquer teoria. 

No entanto, entende-se que a pesquisa empírica favorece a retórica, na medida em 

que coloca no centro do debate pessoas aptas a argumentar pela prerrogativa de nomear e 

explicar o mundo. Se, depois dos debates ocorridos no século XX, não é mais possível nutrir 

qualquer presunção de neutralidade axiológica ou acesso ontológico ao "ser" do real, parece 

de acordo com uma concepção retórica conceber a ciência como uma esfera pública, na qual a 

crítica e o controle público possam definir discursos perdedores e vencedores. 

Assim como a Retórica concebe a realidade como controle público da linguagem, a 

AERD parte de uma concepção de pesquisa científica como um empreendimento público, 

cuja validade é definida internamente pelo controle e pela crítica de uma comunidade retórica 

específica. Como a realidade é sempre conflitiva e os desacordos parecem ser a regra, também 

os paradigmas de pesquisa e ciência encontram-se em disputa. A característica distintiva de 

uma pesquisa consiste, assim, em fazer parte desse jogo; de ser reconhecida, sobretudo pelos 

seus adversários, como uma concepção contra a qual vale a pena disputar. 

 

1.3.2 Exemplos de instrumentos de análise retórica  

A primeira dificuldade da AERD é a inexistência de um consenso sobre o que seja 

"análise retórica", que elementos a compõem e como é possível diferenciá-la de outros tipos 

de análise. Para alguns autores, no entanto - com os quais aqui se comunga -, essa 

característica é positiva, pois impede um engessamento em torno de formalismos e regras 

práticas. Assim, cada tipo de discurso exigiria ferramentas de análise totalmente diversas das 

utilizadas em outro, mantendo em comum apenas uma vinculação, mais ou menos próxima, 

da tradição retórica, igualmente plural e multifacetada. 
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Por isso, na tentativa de construir (ou adotar) um modelo analítico, decidiu-se atuar 

indutivamente, buscando, por meio da comparação de propostas concretas, elementos comuns 

que pudessem fazer da AERD um modelo adequado aos objetivos deste trabalho. 

A primeira proposta a ser perscrutada é de Joan Leach, atualmente professora da 

University of Queensland, Austrália, na obra organizada por Martin Bauer e George 

Gaskell.
97

 

Como no presente trabalho, a autora também apresenta diferentes empregos do termo 

Retórica: como ato de persuasão (Retórica I, chamada de estratégica na classificação de 

Adeodato), como análise dos atos de persuasão (Retórica II, com um significado próximo ao 

de retórica analítica) e como cosmovisão sobre o poder persuasivo do discurso (Retórica III, 

no sentido de retórica como cosmovisão, apresentado no início deste capítulo). 

O interesse da autora centra-se, neste artigo, na segunda acepção, i.e., no intento de 

estudar os discursos da Retórica I, revelando o porquê do seu efeito persuasivo. Aqui, é 

interessante a negação da autora em dotar tanto o ato como o produto da análise de um 

estatuto epistemológico diverso do objeto analisado. Ou seja: o discurso retórico analítico é 

também, ao mesmo tempo, um discurso retórico estratégico, só que voltado a um auditório 

diverso e com objetivos distintos. Por isso a pergunta: "A que altura a 'análise' da persuasão 

não se torna, ela mesma, persuasiva? (...) Até que ponto não estarei eu apresentando algumas 

regras básicas para análise retórica, e até que ponto não estarei tentando persuadir você de que 

a análise retórica é um instrumento valioso de análise social?"
98

 

A estrutura básica da análise retórica pressupõe um discurso, produzido por um retor 

competente, organizado segundo regras formalizadas e dirigido a um auditório específico, que 

demonstrará (ou não) algum sinal de persuasão (mudança de comportamento ou opinião). O 

trabalho de análise consistiria em a) tentar recuperar as intenções do autor, b) desvelar o 

sistema de regras organizadoras do discurso e c) avaliar a eficácia do efeito pretendido sobre 

o auditório. A autora no entanto, parece afastar-se desse modelo, sob a alegação de que ele 

representa uma visão empobrecida e equivocada, pois pressupõe que tanto os processos de 

construção como os de recepção dos discursos são recuperáveis e transparentes. 

Esse causalismo, de resto avesso à própria retórica material, implica as falácias da 

transparência e linearidade da comunicação, bem como da intencionalidade do interlocutor. 

Quando isso acontece, o pesquisador toma a análise retórica como a reconstrução de uma 
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intenção por trás das mudanças de comportamento e atitude dos receptores: “...procedemos 

como se ‘intenções’ de autores possam ser preditas através de seus textos ou desempenhos 

orais."
99

 

Essa fuga do causalismo significa muitas vezes um afastamento dos modelos 

positivistas tradicionais de Ciência Social e seus métodos, e uma aproximação da crítica 

literária e da história da arte. Seja como for, parece claro que a retórica dificilmente poderia 

avocar para si o estatuto epistemológico de ciência, ainda que sob formas menos duras, como 

no pluralismo metodológico de Paul Feyerabend
100

. Como visto, a retomada mesma da 

Retórica no séc. XX deu-se em profunda oposição aos anseios universalizantes das ciências. 

Ao contrário delas, a análise retórica, ao menos na visão de Leach, não avoca para si a 

pretensão de ir além do particular e do possível, ao invés do universal e provável, embora 

possa ser usado em conjunto com outros tantos tipos de metodologias provenientes das 

ciências humanas e sociais.
101

 

Partindo-se para questões práticas, a primeira coisa a ser observada ao se fazer uma 

análise retórica é a busca por contextualizar a mensagem objeto de análise no tempo. Leach 

sustenta que, ao buscá-lo, o estudioso deve perguntar-se sobre dois elementos de um discurso: 

o kairos (o tempo, a oportunidade do discurso) e a sua phronesis (a conveniência e adequação 

do discurso a esse tempo). Para a autora, a consideração desses elementos ajuda não apenas a 

captar o contexto e o público, mas também a construir um elo entre estes três elementos: 

texto, contexto e público. O discurso ocorreu no momento certo? Ele levou em consideração 

as expectativas do público em relação ao momento em que foi proferido? - são questões que 

podem auxiliar no estudo das condições de eficácia das palavras do orador sobre a audiência. 

Outro aspecto a ser identificado é o público a quem o emissor da mensagem se 

refere. Situações podem acontecer que dificultem a identificação desse público e a criação 

dele pode até mesmo ser manipulada pelo orador, como acontece no uso da apóstrofe
102

. Por 

meio dela, o orador pode incluir o auditório real em um conjunto mais amplo de pessoas ou 

coisas, tais como: os mortos, os antepassados, a pátria, os deuses, a sociedade, as "pessoas de 

bem" etc. Identificado com um grupo, o receptor sente-se induzido a pensar como ele. Do 

mesmo modo, por meio da seleção do tipo de linguagem utilizada, o orador pode restringir o 

auditório, como ocorre com a utilização de termos eruditos ou especializados, dirigidos a um 
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público composto tanto de pessoas cultas como de iletrados; tantos de especialistas como de 

leigos, respectivamente.
103

 

O próximo aspecto seria classificar, aplicando a teoria das estases, o tipo de discurso 

de que se trata. Essa classificação dos discursos leva em consideração os objetivos, o tipo de 

público, a situação e o tempo de cada um, podendo ser: 

a) Forense, onde os interlocutores tentam convencer um terceiro de que a 

explicação do passado em questão é verdadeira; 

b) Deliberativo, próprio da política, onde o debate se centra no melhor rumo de 

uma ação ou projeto futuro e 

c) Epidêitico, centrado em temas do presente, e na avaliação de determinado 

indivíduo ou acontecimento.
104

 

Inobstante essa classificação seja útil para organizar a análise e a composição de 

discursos, parece claro que a complexidade da comunicação atual não se deixa enquadrar 

nessas três categorias, ocorrendo muitas vezes uma mescla quase que inseparável de um e 

outro. Particularmente no que toca ao discurso das cortes constitucionais, ver-se-á a 

dificuldade de distinguir qual o público-alvo dos argumentos de um juiz (sobretudo se forem 

levadas em conta realidades como a brasileira, em que as sessões do tribunal pleno são 

transmitidas pela televisão ao vivo) ou mesmo os objetivos de sua justificação. 

O passo seguinte para Leach seria analisar os chamados cânones retóricos: 

a) Invenção, envolvendo os elementos ethos (a credibilidade do locutor), pathos 

(o apelo à emoção) e logos (modo como os argumentos estão organizados); 

b) Disposição, que investiga o sistema de organização das partes do discurso com 

o todo e que efeito é obtido com essa forma sobre o auditório; 

c) Estilo, que depende do tipo de discurso (literário, científico, jurídico 

dogmático, jornalístico etc) e está ligado, principalmente, ao uso de figuras retóricas;  

d) Memória, analisa o acesso que o locutor tem ao conteúdo de sua fala. 

Atualmente, refere-se à capacidade de recorrer a memórias culturais partilhadas com o 

público; 

e) Apresentação, o modo como o discurso se apresenta, seja numa fala, seja por 

escrito.
105
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Isto posto, e considerando-se a pluralidade de análises que a retórica pode inspirar, a 

autora busca fixar alguns critérios capazes de caracterizar uma boa análise.  

A primeira e mais fundamental recomendação é, portanto, prestar atenção ao público 

e ao modo como ele reage ao discurso. Como, em retórica, não é possível falar em verdades e 

validades universais, o critério maior de averiguação da qualidade de um discurso é a 

recepção do ato discursivo pela audiência. O conhecimento do público toma uma importância 

consideravelmente maior que em outros tipos de abordagem. 

O segundo critério de uma boa análise retórica diz respeito às relações entre a 

retórica e as ciências. Como a primeira não possui compromissos com etiologias ou 

necessidades de universalizações, do mesmo modo não encontra problemas em fazer, no 

contexto de uma análise, afirmações normativas. 

Ao contrário de uma análise estritamente científica, forçada a obedecer a regras que 

tornem possível (dentro de seus parâmetros) a universalização, a análise retórica pode mesmo 

se restringir a um único exemplar. Interessa-lhe mais o particular, o acaso, o acidente do que 

propriamente as generalizações, as regras e regularidades. Ao contrário do cientista descritivo, 

o pesquisador que faz análise retórica não está atado a uma neutralidade ou distanciamento 

que lhe impedem de tecer críticas ao discurso que analisa. Essa interferência ativa significaria, 

ao contrário do que ocorre nas ciências, não um caso de contaminação e de subjetivismo, mas 

um sinal de qualidade da análise, já que "reivindicar ser apenas 'descritivo' e, 

consequentemente, objetivo, é uma estratégia persuasiva feita  pelos cientistas sociais para 

garantir os direitos de chamar o que eles fazem de 'ciência'."
106

 Obviamente, a eficácia 

persuasiva das críticas do pesquisador está sujeita às mesmas exigências gerais de qualidade 

(embora adaptadas ao público e ao tempo do discurso) do discurso por ele analisado. 

Assim, embora assuma não se tratar de um esquema inflexível e variável em relação 

a cada texto e a cada análise, Leach assim resume o seu modelo de análise: 

1º passo: estabelecer o contexto, a situação retórica do discurso a ser analisado, com 

os elementos supramencionados; 

2º passo: aplicando a teoria da estase, identificar os tipos de discurso persuasivo 

presentes no texto; 

3º passo: investigar a aplicação (quando cabível) dos cinco cânones retóricos; 
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4º passo: revisar e aprimorar a análise, empregando as orientações reflexivas por ela 

apontadas.
107

 

Outro instrumental de grande importância para esta tese é o desenvolvido pela 

professora alemã Katharina Sobota, hoje Gräfin von Schliefen. Já há mais de duas décadas, 

ela vem desenvolvendo tentativas de aproximar a reflexão filosófico-retórica da praxis 

jurídica, ao utilizar instrumentos metodológicos na análise de decisões judiciais, sobretudo do 

Tribunal Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht - doravante, BVerfG). 

Partindo do estado da arte na Teoria e Filosofia do Direito, a autora ressalta a ideia 

de fundo das principais teorias hegemônicas e, poder-se-ia dizer, da Dogmática Jurídica como 

um todo, de que uma decisão jurídica deve ser racionalmente fundamentada. O significado de 

"racionalmente fundamentada", no entanto, como o conceito mesmo de racionalidade, varia 

fortemente em cada autor ou corrente teórica. 

No entanto, retomando a tipologia ideal anteriormente adotada, pode-se dizer, de 

forma simples, que "fundamentação racional" faz remissão a uma decisão inteligível, livre de 

emoções e paradoxos, ordenada, proporcional, passível de reconstrução lógica e, acima de 

tudo, de universalização. Como corifeus desse modelo, são citados autores como Jürgen 

Habermas (Faktizität und Geltung - 1992) e Robert Alexy (Theorie der juristischen 

Argumentation - 1983 e Theorie der Grundrechte -  1985).
108

 

Essas teorias não têm a pretensão de simplesmente descrever como os juízes ou 

tribunais decidem, mas sim buscam conceber, de modo normativo, que requisitos devem ser 

obedecidos no processo de tomada de decisões, para que elas atendam a critérios ideais de 

racionalidade. Esse dever-ser racional é apontado como “validade”, enquanto a prática 

disponível é chamada de “facticidade”.
109

 

A crítica de von Schliefen é que esses critérios de “validade racional” não têm maior 

influência sobre o mundo real do direito, ficando restritos ao âmbito acadêmico e a 

especulações abstratas. 

Em oposição a essas teorias ditas racionalistas do direito, a autora apresenta um outro 

modelo, criticado por Kant e cujos inícios podem ser encontrados em Aristóteles. Esse 

modelo recomenda um direito que se assenta não em leis puras da razão, mas na prudência 

(gr. Phronesis; lat. Prudentia, al. Lebensklugheit). 
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Essa prudência exige que um indivíduo ou um Estado se conduza de modo a ampliar 

as possibilidades de uma felicidade (Eudämonie) que nada tem de universal, mas que só pode 

ser realizada em cada caso concreto: mesmo o certo e o errado somente podem ser 

distinguidos diante de uma situação concreta. Do ponto de vista dos procedimentos de 

justificação desse modelo, ressalta que a razão sozinha dificilmente pode produzir persuasão. 

Também moral, tradição, estética e emoção desempenham um importante papel. É isso o que 

Aristóteles quer deixar claro com a tríade Ethos – Pathos – Logos. 
110

 

É com esse fundamento aristotélico que a autora propõe uma tentativa de  retorno à 

práxis do direito, de modo a definir "correção" não apenas por meio de justificação racional 

(logos), mas também por meio da atitude do orador (ethos) e dos sentimentos provocados no 

auditório (pathos), em conexão com aquela. 

Essa tentativa foi feita com apoio em uma pesquisa empírica que pretendeu mostrar 

como a práxis do direito se orienta, de acordo com os seus próprios parâmetros, 

transformando os meios de persuasão aristotélicos acima mencionados (ethos, pathos e logos) 

em unidades mensuráveis e quantificáveis, para investigar como esses fatores se relacionam 

entre si nos textos de decisões judiciais, sobretudo nos julgados do BVerfG. 

A autora faz, entretanto, uma importante advertência quanto à aplicação do método 

de pesquisa e análise das decisões: como qualquer realidade é reconstruída como objeto de 

pesquisa, o pesquisador não pode pretender chegar a resultados mais que aproximados. Uma 

ciência do direito de caráter empírico somente pode operar com ‘entidades’ que apenas 

aproximadamente se deixam definir. A análise retórica por ela realizada não pretende trazer à 

luz “a verdade dos fatos”. Não se trata de definir um único ponto de vista para, a seguir 

descrever as suas relações de forma quantitativa.
111

 

As categorias de análise abrangem os fenômenos estudados apenas de modo parcial, 

apenas em determinados aspectos. Assim, a análise a partir de textos exclui necessariamente 

outros meios de persuasão tais como mímica, gestos, indumentária, entonação, objetos de 

prova, relação com uma possível audiência, dentre outros.  

O passo seguinte foi definir e fracionar as categorias a serem utilizadas na pesquisa: 

Logos, Pathos e Ethos. O resultado foi um conjunto de definições que formaram um catálogo 

de descrições de tipos. 
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"Logos" foi entendida de modo bastante amplo, buscando mostrar o quão intensiva e 

frequentemente o orador apoia seu discurso em argumentos. A autora ressalta que nos textos 

jurídicos, os argumentos do tipo logos são na maioria das vezes não explicitados, somente 

podendo ser identificados por um leitor especializado. Na pesquisa foram identificados os 

seguintes tipos de argumentos: 

 Argumentos de codificação (Kodifikationsargumente): abrangem referências 

aos textos do direito positivo; 

 Princípios de direito (Rechtsgrundsätze): referem-se a argumentos que, na 

opinião do tribunal, são parte integrante da Teoria do Direito. 

 Argumentos do cotidiano (Alltagsargumenten): aqui, contam-se argumentos 

decorrentes do pensamento e da experiência geral do mundo da vida, assim 

como outras trivialidades; 

 Deduções (Folgerungen): são conclusões explícitas (ou seja, não são 

argumentos), isto é, indicativos da pretensão de uma premissa. 

A unidade de medida é a quantidade de argumentos por cada bloco de texto que os 

contêm. O método utilizado pela autora, cujo esboço foi feito no texto sobre o sismógrafo 

jurídico
112

, consiste em representar, ao longo de uma decisão, a quantidade de argumentos 

para cada meia-página da decisão publicada, de acordo com a paginação da coletânea oficial 

de jurisprudência (Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen - BVerfGE). 

O eixo x representa assim as páginas da decisão e o eixo y registra os valores 

relativos ao número de argumentos encontrados, de modo a produzir um gráfico semelhante a 

um sismógrafo
113

. Em alguns casos, a autora utiliza-se também de colunas para representar 

cada tipo de argumento utilizado pelo Tribunal. 
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Figura 1. A aparência do sismógrafo jurídico de Sobota/von Schliefen 

 

A categoria "Ethos" refere-se à postura, à atitude do orador, ao como como ele se 

posiciona frente aos costumes, instituições e conteúdos valorativos formadores do seu 

ambiente? No estudo, essa categoria foi avaliada a partir de três pontos de vista: 

 Argumento de autoridade (Autoritätsargumente): “isso é assim porque 

alguém – uma pessoa respeitável ou uma instituição – assim o disse”; 

 Argumentos de texto (Textargument): “isso é assim, porque assim está 

escrito”; 

 Argumentos de apelo às fontes (Quellenargument): “exatamente ali se 

encontra isso”. Esse tipo de informação demonstra consciência profissional, 

esforço de continuidade e respeito à tradição por meio do retorno às origens. 

A terceira categoria é o "Pathos". Ela é identificada a partir da determinação do 

número de figuras retóricas ou de estilo (Stilmittel), isto é, de meios de persuasão não-

argumentativos.
114

 A autora utilizou um elenco de 37 tipos de figuras, assim classificadas: 

 Figuras de amplificação (Lautfiguren), como a aliteração (repetição de sons 

vocálicos ou consonantais idênticos); 

 Figuras de palavras (Wortfiguren), como as insistentes repetições; 

 Figuras de orações (ou figuras de sintaxe) (Satzfiguren), como o uso de 

parênteses, a inversão (mudança na estrutura “normal” da frase), a ênfase 

[pontos de exclamação, uso de partículas expletivas ou de realce (Füllworte)], 

a diferenciação (por lado...por outro lado; de qualquer modo), a restrição (é 

certo que...mas...) ou a polarização (antítese); 
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 Figuras de sentido (Sinnfiguren), como as metáforas (“erosão dos direitos 

fundamentais”), a litote (afirmação pela negação do contrário: dupla negação, 

“não irrelevante é...”), a ironia, o discurso direto ou a tautologia (assim como 

leves desvios conceituais); 

 Figuras de ação (Handlungsfiguren), como a pergunta retórica ou o silêncio 

repleto de sentido. 

O Pathos é também medido em relação ao número de palavras utilizado, dando 

origem então a uma outra unidade de medida, o "número de figuras por cada bloco de mil 

palavras" (Figurenanteil in Promilleangaben). Em uma posterior etapa da pesquisa, a autora 

verifica que o número de figuras está diretamente ligado ao grau de emotividade em um 

texto.
115

 

Com o uso desse método de análise, a autora concluiu que as decisões do BVerfG 

são elaboradas com uma especial intensidade retórica, que também pode ser encontrada 

mesmo no restante da jurisdição, em lugares de “pobreza argumentativa” e de meras “tomadas 

de decisão jurídicas”. 

A pesquisa feita pela aplicação de método de análise retórica para detecção do uso de 

figuras deixou claro, segundo a autora, que a concepção hermenêutica do modelo tradicional, 

de bases lógico-lexicais, precisa ser urgentemente revisto.  

O estudo mostrou que as figuras retóricas não foram apenas utilizadas em larga 

escala pelos juízes do Tribunal Constitucional, mas o foram justamente naquelas partes das 

decisões que os juristas consideram as mais importantes: a da fundamentação das decisões. 

Para ela, todos os conceitos que argumentam racionalmente e exaltam a objetividade 

jurídica da ciência do direito, devem levar em consideração como e em que medida uma 

instância como o BVerfG recorre a meio de persuasão considerados “irracionais”. Segundo 

ela, esses aspectos puramente "linguístico-artísticos" da ciência jurídica continuarão a 

determinar a vida do direito, não importando se isso seja ou não aceito pelas teorias 

hegemônicas. 

Paradoxalmente, a negação da natureza retórica do Direito, trazida à tona pela 

análise, contribui para impedir ou tornar desnecessárias as fudamentações em torno de 

escolhas de importância crucial nos julgamentos. Por isso, diz ela, se os juristas desejam uma 

prática do direito “racional”, não podem seguir negando o seu caráter retórico.
116
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1.3.3 A Análise Empírico-Retórica do Discurso (AERD) e seus pressupostos 

O estudo dos diversos modelos no tópico anterior mostrou que o aspecto analítico da 

Retórica (R3) não pode pretender a fixação de um instrumento de análise inflexível e, por isso 

mesmo, incapaz de cumprir a sua função de apontar a natureza retórica e, portanto, 

autoRreferente, artefatual, dinâmica e conflituosa de todo discurso. 

Por isso mesmo, a Análise Empírico-Retórica do Discurso (AERD) aqui proposta 

não pode conceber um instrumento analítico produzido senão ad hoc, isto é, senão diante de 

hipóteses de trabalho produzidas em cada análise, buscando focar elementos específicos. Do 

contrário, incorreria nos mesmos delírios de totalidade e prepotência gnoseológica que são a 

marca dos métodos de corte essencialista. 

Além do mais, modelos gerais como o de Leach podem não dar conta de hipóteses 

relativas a discursos especializados. Com efeito, a retórica das cortes constitucionais não 

obedecem rigorosamente ao modelo da retórica forense, estabelecido pela teoria da estase, 

mas mesclam elementos tanto do modelo político quanto epidêitico, como se verá adiante. 

Assim, a AERD assumirá elementos tradicionais da retórica, sobretudo os seus 

fundamentos, buscando, ao mesmo tempo, dialogar com outra tradicional corrente dos estudos 

linguísticos: a Análise do Discurso (AD). 

Como a análise retórica, também a AD é um tronco de múltiplas ramificações, com 

diferentes ênfases teóricas. Para Rosalind Gill, AD é o nome dado a um conjunto de enfoques 

usados para o estudo de textos, desenvolvido por diferentes tradições teóricas, com 

tratamentos diferentes em cada disciplina onde é aplicado. 

Ponto de convergência entre essas diferentes abordagens é a negação do realismo na 

linguagem, a crença de que ela é apenas um meio neutro, um instrumento para refletir ou 

descrever o mundo. Ao contrário, as diversas abordagens em torno da análise do discurso são 

unânimes quanto à importância da linguagem e do discurso como praxis, como elemento de 

construção da vida social.
117

 

A AD possui como base epistemológica o que se convencionou chamar de 

construcionismo social ou construtivismo, cujas características são: 

a) a postura crítica e cética em relação ao conhecimento e à concepção de que as 

nossas observações do mundo podem revelar sua natureza essencial; 
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b) o reconhecimento de que os modos de compreensão do mundo são relativos, 

porque histórica e culturalmente condicionados; 

c) a convicção de que o conhecimento é socialmente construído, i. e., de que as 

maneiras de compreender o mundo são determinadas [sic] não por uma natureza qualquer, 

mas por processos sociais; 

d) a noção de que o compromisso de explorar os processos de construção social 

de pessoas, fenômenos e problemas estão ligados a ações e práticas sociais.
118

 

A AD possui uma preocupação com o discurso em si. O analista não está interessado 

em sentidos ocultos ou na intenção do orador, mas nos textos em si mesmos (como portas de 

entrada para o discurso) e no efeito de sentido que eles provocam. Por isso, não se analisa as 

funções sintático-semânticas das palavras e dos períodos, mas seu efeito simbólico em uma 

situação concreta, em um contexto determinado. 

Também a AERD não se propõe buscar a intenção do emissor por detrás da 

mensagem, e isso em virtude de três razões principais. 

A uma, porque o discurso, uma vez lançado no mundo dos eventos, descola-se do 

seu emissor, ingressando no mercado público do sentido. Com efeito, mesmo estando ligado 

à pessoa, do ponto de vista da análise, o indivíduo, enquanto psique, não é o dono do 

discurso, mas apenas um veículo por onde o discurso passa. Ele é a representação de um 

sujeito social e histórico, inserido nas disputas retóricas (que começaram antes e vão além 

dele) pela nomeação das coisas. Inserido em uma posição, ele muitas vezes não fala por si, 

mas pelo papel que desempenha. 

A duas, porque, em muitos casos, o sujeito sequer tem consciência dos inúmeros 

significados do seu dizer, seja pela polissemia intrínseca à linguagem, seja pela complexidade 

do inconsciente, que torna cada pessoa alguém desconhecido de si mesmo: 

Atravessado pela linguagem e pela história, sob o modo do imaginário, o sujeito só 

tem acesso a parte do que diz. Ele é materialmente dividido desde sua constituição: 

ele é sujeito de e é sujeito à. Ele é sujeito à língua e à história, pois para se 

constituir, para (se) produzir sentidos ele é afetado por elas. Ele é assim 

determinado, pois se não sofrer os efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se 

submeter à língua e à história ele não se constitui, ele não fala, não produz 

sentidos.
119

 

Importa assim, perguntar-se pelas possibilidades de sentido do que foi dito, 

separando-se o discurso do sujeito, enquanto unidade psíquica, que o produziu. 
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A três, porque não existe o sujeito como unidade acabada. O sujeito se faz 

concomitantemente ao discurso; nem um, nem outro, estão já prontos. Ao produzir o discurso, 

o sujeito se insere na História, ocupa lugares e adota concepções de mundo que o 

antecederam. Ao falar, faz-se. Ele é, a um só tempo, livre e cativo: pode dizer o que quiser, 

mas as formações discursivas limitam-no quanto ao que pode ser dito, quando e de que modo 

pode ser dito. 

Enfatiza-se assim o discurso como forma de ação, como prática social, por meio da 

qual as pessoas se colocam diante das outras, para acusar, pedir desculpas e, como será 

mostrado aqui, para legitimar-se. Como diz Orlandi:  

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata 

da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a 

palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de 

correr por, de movimento. O discurso é a palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando. 

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

Assim, a primeira coisa a se observar é que a Análise do Discurso não trabalha com 

a língua enquanto um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras 

de significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto 

parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma 

determinada forma de sociedade.
120

 

O esquema tradicional da comunicação funciona de acordo com o seguinte esquema: 

emissor > receptor > código > referente > mensagem. Segundo esse modelo, o emissor 

transmite uma mensagem ao receptor, mensagem que é formulada em um código e que se 

refere a algum elemento da realidade. 

Para a AD, o discurso não é apenas transmissão de informação, nem tampouco esse 

processo é linear. Emissor e receptor estão realizando atividades simultâneas e não estão 

separados de forma estática. O discurso não é algo - como a mensagem - que é meramente 

transmitido. Ele constitui sujeitos e realidades, ao invés de simplesmente referir-se a eles. Do 

mesmo modo, a linguagem não é vista apenas como um instrumento de comunicação; ela 

serve também para não comunicar.
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A simpatia da Retórica pela Análise do Discurso é recíproca. Para Gill, a  AD vê a 

vida social como caracterizada por conflitos. Por isso, o discurso está comprometido em 

estabelecer uma versão da realidade diante de várias outras igualmente possíveis: "A ênfase 

na natureza retórica dos textos dirige nossa atenção para as maneiras como todo discurso é 

organizado a fim de se tornar persuasivo."
 122

 

As identidades entre a AERD e a AD não terminam, no entanto, na proximidade 

quanto aos fundamentos. Também do ponto de vista prático, essa aproximação mostra-se 

perceptível. 

Do mesmo modo como foi dito em relação à AERD, Gill salienta que a AD como 

prática não traz um receituário e um como-fazer fixo e monolítico. Exatamente por isso, a 

realização de uma análise do discurso não é uma ferramenta apenas disponível a entendidos e 

especialistas. Ela é algo, como muitas outras atividades, que se aprende fazendo.
123

 

Também o saudável ceticismo que anima a AERD encontra-se presente na Análise 

do Discurso:  

Fazer análise de discurso implica questionar nossos próprios pressupostos e as 

maneiras como nós habitualmente damos sentido às coisas. Implica um espírito de 

ceticismo, e o desenvolvimento de uma "mentalidade analítica" (...) que não 

desaparece facilmente quando não se está sentado na frente de uma transcrição. 

Devemos perguntar a qualquer passagem dada: "Por que eu estou lendo isso dessa 

maneira?", "Que características do texto produzem essa leitura?", "Como ele está 

organizado para se tornar persuasivo?" e assim por diante.
124

 

É possível, assim, concluir que a AERD aqui proposta tem muito o que aprender com 

a Análise do Discurso, podendo utilizar-se de seus instrumentos e experiências para analisar 

os discursos tomados aqui por objeto, quais sejam, as decisões dos tribunais constitucionais 

de Brasil e Alemanha. 

Como todo instrumento de análise, no entanto, a AERD possui limitações, que 

devem ser explicitadas e levadas em conta, de modo a evitar pretensões de totalidade ou 

expectativas falsas. 

A primeira limitação diz respeito ao critério da representatividade da amostra. Esta 

tese toma como objeto da análise uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a ADI 3510-DF 

de 2008, e outra do BVerfG, o Tribunal Constitucional Alemão, que dizendo respeito à 

interrupção da gravidez, prolatada em 1975. Embora poucos especialistas questionem a 
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importância de tais decisões para a história e para a compreensão da prática de ambas as 

cortes, um cientista social provavelmente fará a pergunta: mas essa amostra é representativa? 

A resposta mais realista é de que esse critério não é importante para a AERD, uma 

vez que ela não tem pretensão de universalização e certeza. A AERD põe sob dúvida, 

inclusive, a "representatividade" de análises quantitativas (e mesmo, como mencionado, a 

distinção quantitativa/qualitativa), uma vez que a contagem de determinadas instâncias 

depende sempre de decidir, quase sempre segundo critérios arbitrários, se um fenômeno é 

relevante ou não, se é ou não similar a outros. De certo modo, toda e qualquer análise é 

qualitativa. 

De todo modo, embora o conjunto de textos aqui analisado seja relativamente 

extenso, não é esse o aspecto mais importante diante da diferença entre texto e discurso. A 

AERD analisa discursos por meio de textos, não textos em si mesmos. O texto é apenas o 

meio, a porta de entrada para o discurso. O trabalho do analista é percorrer a via pela qual o 

discurso se materializa em texto, ou seja, perceber como o discurso se textualiza.
125

 

A AERD não tem pretensão de objetividade, se por objetividade se entende a 

obtenção de resultados idênticos de uma análise, mesmo quando realizada por diferentes 

analistas. Cada análise é profundamente dependente de quem a faz, sendo, por isso mesmo, 

também irrepetível. Tudo sempre poderia ter sido diferente, se apenas um elemento fosse 

alterado. 

Os indicadores produzidos por um analista podem dar lugar a outros, considerados 

mais importantes por outro pesquisador. O que não significa, no entanto, que não seja 

criticável. Como não busca produzir uma verdade sobre o discurso, a AERD toma a crítica 

como possibilidade de aprofundamento, e não de destruição. Nesse sentido, a sua 

flexibilidade opera em favor de um processo coletivo e cooperativo, o que exige, no entanto, a 

aceitação de suas premissas teóricas: só uma AERD pode se arvorar a criticar outra AERD, 

sob pena de se estabelecer um diálogo de surdos. 

O critério de validade de uma análise é, obviamente, pragmático, i. e., depende da 

sua inserção em uma comunidade de pesquisadores que a reconheçam como tal, sobretudo em 

comparação com outra análises. Isso depende ainda de dois fatores: que a análise leve em 

conta a contribuição de análises anteriores e que os seus resultados sejam publicados, de 

modo a submetê-la à crítica pública. 
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Do mesmo modo como a AERD não se pretende objetiva ou dotada de uma verdade 

acima do discurso analisado, tampouco pretende-se neutro o trabalho do analista empírico-

retórico do discurso. O seu trabalho de análise consiste, com o da AD, sua parceira, em uma 

interpretação, fundamentada em uma argumentação detalhada e uma atenção cuidadosa ao 

material que está sendo estudado. Se toda linguagem é construtiva, por que a linguagem dos 

analistas empírico-retóricos do discurso também não o seria? Como a AERD não se submete 

às regras rígidas de tantos procedimentos de viés positivista, suas análises podem ser mais 

livres para promover explorações mais criativas e profundas dos discursos analisados. 

Esses são, em síntese, os fundamentos teórico-metodológicos da AERD. É 

necessário, agora, descer ao nível dos métodos e das técnicas a serem utilizadas na presente 

análise. Tais definições, no entanto, serão feitas no momento oportuno, quando se estiver 

diante dos discursos que serão objeto da análise empírico-retórica. 

Conforme salientado, o objeto exerce força gravitacional sobre os instrumentos de 

análise. É mister, portanto, adentrar o objeto desta tese, o debate em torno da legitimidade da 

jurisdição constitucional, suas origens históricas e seus contendores, o que será feito no 

capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

O DEBATE RETÓRICO EM TORNO DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DA 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Opponents of judicial review are often accused of adopting a naively 

optimistic view of legislatures. But sometimes we do this deliberately, 

matching one optimistic picture with another in the face of the refusal 

of the defenders of courts to give a realistic account of what happens 

there. 

Jeremy Waldron 

 

Uma das tarefas primordiais das disciplinas zetéticas no Direito é a de promover  

uma reflexão sobre a atividade dos juristas praticantes, reflexões essas que eles próprios, na 

azáfama do labor diário, não têm necessidade ou condições de realizar.
126

 É essa possibilidade 

de autorreflexão que tem proporcionado, com o passar dos tempos, um interesse crescente dos 

praticantes pela Teoria, Filosofia e Sociologia do Direito. 

O aumento da aproximação recíproca entre zetética e dogmática ou, em uma 

terminologia aqui utilizada, entre os trabalhos do jurista praticante e do acadêmico, permite 

uma progressiva especialização do trabalho deste último, e ajuda a reverter o afastamento 

absoluto entre os dois campos, o que realça sua interdependência mútua, mais que suas 

diferenças. 

Entretanto, se o ritmo da reflexão acadêmica permite àqueles que tomam por objeto o 

Direito, seus institutos e instituições, enriquecer a prática e torná-la mais consciente de si 

mesma, é o (relativo) afastamento do mercado jurídico que possibilita à Academia submeter à 

crítica a própria comunidade jurídica, chamando a atenção para os momentos em que ela 

pretende arrogar-se como um grupo social situado acima dos demais, dotado de capacidades 

interpretativas privilegiadas e monopolistas, quando então os juristas, de potenciais 

defensores, transmudam-se em ameaças à democracia.
127
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É deste lugar de fala que o presente capítulo buscará abordar o debate em torno da 

jurisdição constitucional. Por mais que se pretenda descritivo, tem o autor consciência de não 

haver descrição neutra e de não ser possível descrever qualquer evento de outro ponto de vista 

senão o próprio, ainda mais quando aquele que escreve busca adotar uma atitude reflexiva em 

torno dos debates e das práticas com os quais convive. 

 

2.1 Colocação do problema: a tensão entre constitucionalismo e democracia permanece 

sem solução, embora seja quase ignorada pelo discurso jurídico oficial 

 

Desde os primeiros anos nas Faculdades de Direito, os juristas aprendem que uma 

constituição é a lei maior de um país, que contém os direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos, suas respectivas garantias, bem como as regras fundamentais de organização do 

Estado e distribuição de competências a seus órgãos. 

Aprendem ainda que, por possuir um caráter dinâmico, estreitamente vinculado às 

mudanças na esfera política, é natural que o texto da constituição passe, ao longo do tempo, 

por modificações em seu conteúdo, ainda que, por conta de seu status normativo superior, o 

processo de alteração deva apresentar-se como mais dificultoso do que o das leis comuns. 

Essa característica de rigidez é a base da ideia de supremacia constitucional, pedra de toque 

do Direito Público Moderno.
128

 

A predominância da constituição implica que toda e qualquer norma que seja com 

ela incompatível deve ser expurgada do ordenamento, por inconstitucional. Natural, portanto, 

que essa tarefa seja atribuída a um órgão que ocupe, por essa razão, lugar de destaque em 

relação aos demais.
129

 Parece ainda natural que, na maioria dos países, esse poder seja 

atribuído a um órgão de natureza judicial (leia-se, não constituído por meio do mesmo 

sufrágio que forma os parlamentos), que pode ser um Tribunal ou Corte Constitucional 

independente ou a instância máxima do poder judiciário, na forma de Suprema Corte. 

Em todo caso, o fato de essa atribuição de poder parecer óbvia mesmo aos olhos dos 

neófitos no Direito decorre de uma crença mais ou menos generalizada de que os juízes estão 

em melhores condições não só políticas, mas gnoseológicas, de avaliar o sentido dos textos 
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constitucionais. As noções mesmas de imparcialidade e neutralidade parecem decorrer da 

suposta e relativa distância que mantêm das esferas políticas e mesmo dos anseios da 

população.
130

 

Por outro lado, é tido como normal que tal poder não deva ser entregue ao 

parlamento. Curiosamente, parece evidente para a maioria dos leigos (e mesmo dos juristas) 

que os representantes do povo mereçam o voto de confiança dos cidadãos para executar a 

Constituição (o que corresponde a observá-la na produção das leis), mas não para protegê-la. 

Indo mais longe, seria possível encontrar número elevado de pessoas para quem a 

Constituição deve ser protegida não pelo, mas do Parlamento.
131

 

Assim, portanto, não assusta que o Parlamento, representando o povo atual, tenha 

acesso vedado aos direitos instituídos por outro povo, enquanto realidade concreta, no 

passado. Mais ainda, se forem tomados os pressupostos de uma teoria da interpretação 

jurídica de bases retóricas, como a exposta no capítulo anterior, será dado a um conjunto de 

juízes não eleitos a prerrogativa de dizer qual o sentido e a extensão desses direitos, podendo 

com isso considerar inválidas decisões parlamentares que contra eles supostamente se 

choquem. 

Alimentando-se do déficit de legitimidade dos parlamentos e de uma certa apatia em 

relação à política profissional, o Poder Judiciário entra em cena como um importante fator na 

definição da vontade nacional, colocando-se não raro como porta-voz de minorias e 

instituidor de direitos original e expressamente não previstos no texto constitucional. 

Esse ativismo, no entanto, tem trazido profundos questionamentos acerca da 

legitimidade das Cortes Constitucionais para não apenas invalidar decisões do Parlamento, 

mas, tomando-lhe o lugar, disciplinar relações jurídicas, como se legislador fosse, produzindo 

um debate que, principalmente no Brasil, deixa de ser pauta de juristas para envolver 

cientistas políticos, sociólogos, filósofos, jornalistas e a população em geral. 

Na formulação de Just: 
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A discussão sobre a legitimidade da jurisdição constitucional aborda, na maioria das 

vezes, o problema da compatibilidade entre o controle de constitucionalidade das 

leis e o princípio democrático: como explicar que uma instituição composta por 

pessoas não eleitas possa anular a expressão mais eminente da vontade dos 

representantes do povo?
132

 

A atualidade desse debate pode ser constatada por qualquer um que abra a seção de 

política dos principais jornais e periódicos especializados nos últimos anos. Deixam de ser 

novidade manchetes do tipo "Deputado acusa STF de invadir esfera de atuação do 

Legislativo" ou "Ministro X afirma que o Supremo Tribunal Constitucional representa 

legitimamente a população". 

Como será mostrado ao longo do capítulo, todos os lados envolvidos no debate 

utilizam-se do topoi democracia como estratégia persuasiva, embora não seja difícil perceber 

que os contendores lhe atribuem sentidos diversos, o que deixa claro o já evidenciado caráter 

retórico da Dogmática Constitucional. Tanto os defensores do parlamento como os partidários 

da legitimidade do controle judicial falam em nome do povo, ainda que as normas que 

respectivamente produzem e aplicam não seja elaborada por ele, que tampouco participa dos 

tribunais ou, diretamente, das decisões do governo. A grande questão passa a ser, assim, quem 

é o povo e se ele necessita ou não ser protegido e defendido de si mesmo.
133

 No último 

capítulo serão analisadas as relações e as possibilidades de aproximação entre a noção de 

soberania e uma abordagem retórica do direito e do problema da legitimidade da jurisdição 

constitucional. 

Faz-se mister, no entanto, esclarecer o sentido dos termos utilizados no debate, 

muitas vezes confundidos entre si, para que tal avaliação seja possível. 

 

2.1.1 Diferenciação terminológica: os termos judicialização, ativismo e legitimidade 

democrática da jurisdição constitucional possuem significados diversos e conduzem a debates 

diferentes 

Toda e qualquer investigação parte de problemas. É com base nos mecanismos de 

solução de problemas – que alguns entendem ser inato - que os seres humanos se 

desenvolvem e constroem o mundo em que vivem.  

No entanto, malgrado a sofisticação teórica de certos raciocínios, a falta de clareza 

quanto às entidades objeto de estudo parece trazer prejuízos de grande monta. Em uma 
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argumentação em torno de assuntos de interesse comum, a falta de clareza pode operar o 

efeito de impossibilitar a comunicação dos debatentes, num típico e comum (principalmente 

entre os juristas) diálogo de surdos, como aquele em que duas pessoas divergem se há muitos 

bancos na cidade, quando uma delas tem em mente as instituições financeiras, enquanto a 

outra o objeto no qual se senta. 

Obviamente, com isso não se quer afirmar, e esse é um argumento importante para as 

tese aqui defendidas, que as pessoas não possuem discordâncias de fundo quando discutem, 

mas apenas que “não se entendem”.
134

 A assunção da impossibilidade de qualquer 

comunicação teria efeitos bastante diferentes em termos de filosofia política e de cartografia 

institucional. 

O primeiro dos termos cujo sentido convém clarear é o de judicialização. 

O termo “judicialização da política” refere-se à força gravitacional que vem sendo 

exercida pelo Poder Judiciário – e, para o que aqui interessa mais de perto, para o seu órgão 

de cúpula – em relação a questões de fundamental importância política ou social, as quais, 

pela configuração institucional herdada do modelo de separação de poderes, ficariam sob a 

competência dos Poderes Executivo e Legislativo.
135

 

Do ponto de vista teórico, a judicialização tem como base, entre outras causas, um 

processo de fetichização da constituição, apartando-a da política e inserindo-a em uma 

espécie de tempo sagrado
136

, deslocando-a das instâncias representativas em direção às 

cúpulas dos tribunais, a quem cabe, em notória substituição ao parlamento, garantir a 

efetividade da constituição e atribuir sentido às normas.
137
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A partir de uma perspectiva histórica, tal fenômeno, para o qual contribuem muitas 

vezes os próprios textos constitucionais, desconfiados do legislador e da Política, não é 

recente, tampouco peculiar ao Brasil.
138

 Na Europa da segunda metade do séc. XX, embora 

depois de um longo silêncio sobre o controle judicial, ocorreu uma forte vinculação dos 

Estados à noção de direitos humanos. Na arrasada Alemanha, o Tribunal Constitucional 

avocou para si a função de proteger e concretizar a nova ordem imposta pelas forças aliadas. 

A ascensão do nacional-socialismo ao poder pelas vias legais gerou não apenas uma má-

consciência nos juristas de formação positivista, mas também uma forte desconfiança em 

relação à democracia e aos parlamentos.
139

 

Do mesmo modo, a implantação progressiva do Welfare State traz mudanças 

significativas não apenas nos textos, mas no próprio conceito de Constituição e no peso 

atribuído aos órgãos encarregados de protegê-la. 

A Constituição do Estado Social deixou de ser um documento jurídico que apenas 

disciplina a organização do Estado e traça limites aos seus poderes para tornar-se um texto 

programático, no sentido da realização de determinados direitos, cuja efetivação tem por 

objetivo abrandar as desigualdades de fato, causadas, dentre outros fatores, pela abstenção do 

Estado na regulação das relações materiais entre capital e trabalho. 

Nesse modelo de Estado Democrático de Direito, o Judiciário ocupa um papel cada 

vez mais central, cabendo a ele resguardar os direitos fundamentais e a noção de dignidade 

humana, elevada a pedra de toque do constitucionalismo até os dias atuais. 

Esse período assistirá então a um agigantamento do Poder Judiciário e do seu papel 

político. Desconfiada das maiorias parlamentares, a Teoria Constitucional entregará aos juízes 

a função de guardiães da Constituição, deles dependendo as condições de implementação do 

seu conteúdo textual. 
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Parece, entretanto, que o marco determinante do problema advém da ascensão dos 

direitos fundamentais, dentre eles a dignidade da pessoa humana140
, colocados pela Teoria 

Constitucional hegemônica como “trunfos contra-majoritários”141
, muitas vezes com claro 

fundamento jusnaturalista. 

Ao contrário do modelo liberal, os direitos são concebidos como valores objetivos 

que contaminam todo o ordenamento jurídico. A ordem jurídica passa então a ser 

compreendida através das bases principiológicas da Constituição, idealizada não mais apenas 

como um instrumento de limitação do poder do Estado (como no modelo liberal), ou como 

mecanismo de direção política (como no modelo do Welfare State), mas sim como expressão 

máxima dos valores de uma determinada comunidade, isto é, como materialização de um 

contrato social numa ordem democrática, de acordo com o modelo do Estado Democrático de 

Direito. 

Essa ampliação das competências e poder do tribunal abre a discussão e o 

questionamento acerca da legitimidade da jurisdição constitucional. Isso porque, para dar 

conta da sua tarefa de dizer o que a Constituição diz, as Cortes Constitucionais realizam 

verdadeira alteração judicial do ordenamento, convertendo-se assim em legislador positivo, 

sem, no entanto, gozar da legitimação do procedimento democrático.
142

 

Emerge, a partir disso, ao menos prima facie, uma clara oposição entre, de um lado, 

a representatividade do Parlamento e, do outro, as Constituições rígidas, com suas cláusulas 

pétreas, rol de direitos e controle concentrado de constitucionalidade, o que se agrava ainda 

mais quando as Cortes inserem em sua agenda uma postura ativista. 

Aqui tem-se o segundo conceito que se quer aclarar. Com efeito, não se devem 

confundir os conceitos de ativismo e  judicialização, embora ambos os termos estejam 

fortemente ligados. 

Para Barroso, “judicialização e ativismo judicial são primos, [...] frequentam os 

mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens.” Enquanto a judicialização decorre 

principalmente de um conjunto de fatores que poderiam ser considerados objetivos (tais como 
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o grau de comprometimento dos textos constitucionais com a realização de direitos de 

prestação positiva, o modelo de controle de constitucionalidade adotado, o nível de 

independência política dos magistrados, o desenvolvimento político de uma dada 

comunidade, dentre outros), o ativismo pode ser caracterizado como “uma atitude, a escolha 

de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição”, em detrimento de um certo 

distanciamento do Poder Legislativo e mesmo da comunidade respectiva.
143

 

Em verdade, a noção de ativismo judicial não é algo que possa ser definido em 

termos absolutos, mas apenas contextualmente. Com efeito, a sua caracterização depende do 

desenho institucional criado pelo ordenamento onde um juiz ou corte atuem e dos limites 

estabelecidos ao trabalho destes. Assim, decorre de uma postura, de um agir, consciente ou 

não, planejado ou não de uma determinada corte, em determinado período, sem que estejam 

necessariamente ligadas à adoção de políticas consideradas conservadoras ou progressistas.
144

 

No entanto, ao menos nos sistemas de origem romano-germânica, a noção de 

ativismo é claramente subsidiária da distinção entre as esferas do Direito e da Política e das 

tarefas de que, com base nela, foram encarregados os Estados contemporâneos. Nestas, na 

maioria das teorias hermenêuticas sob influência do positivismo jurídico, a atividade judicial 

é sempre submetida a parâmetros normativos. Se tem razão Hart quando afirma que onde há 

direito as pessoas já não fazem apenas o que querem
145

, é possível, assim, afirmar que, onde 

há Estado de Direito, os juízes já não decidem apenas como querem, devendo, ao menos no 
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que se refere ao contexto da justificação, encontrar e apresentar razões, dentro de um espectro 

limitado, para o que decidiram. 

Assim, do ponto de vista de uma concepção na qual o papel dos juízes é o de 

meramente aplicar direito previamente constituído pelo legislador, o ativismo poderia ser 

definido como uma usurpação de poder, uma disfunção no exercício da função 

jurisdicional.
146

 

A exacerbação histórica de posturas ativistas, embora não o produza, parece tornar 

mais visível um outro conjunto de conceitos que têm a ver com o questionamento de um 

modelo de organização jurídico-política que é o constitucionalismo, ou melhor dizendo, um 

determinado modelo de constitucionalismo, vigente na maioria dos Estados democráticos do 

ocidente e que, como se verá, não é o único possível. Esse modelo hegemônico é baseado em 

dois pressupostos, que têm sido frutos de inúmeros debates entre juristas e cientistas políticos: 

a supremacia constitucional (especificamente, a rigidez das Constituições) e o controle 

judicial de constitucionalidade (judicial review, nos EUA; Verfassungsmäßigkeitskontrole, na 

Alemanha). Alguns sustentarão - e o caso de Juán Carlos Bayón, estudado ao final deste 

capítulo - que o modelo de constitucionalismo tradicional é incompatível com a democracia, 

sendo necessária que se promovam mudanças teóricas e institucionais para que tal 

compatibilidade possa ser ao menos pensada. 

Mas antes disso, é preciso resgatar as origens do debate na história das ideias. Dois 

deles, em diferentes lados do planeta, serão de fundamental importância para que se 

compreenda a real dimensão dos argumentos atualmente utilizados: os argumentos de John 

Marshall no famoso caso Marbury v. Madison, perante a Suprema Corte dos Estados Unidos e 

a tertúlia entre Hans Kelsen e Carl Schmitt, na Alemanha da República de Weimar. 

 

2.2. As fundações teóricas do controle judicial nos Estados Unidos e na Europa 

correspondem a uma defesa retórica do papel dos juízes constitucionais como 

representantes do povo 
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2.2.1 O caso Marbury versus Madison, nos Estados Unidos, contém a auto-atribuição 

de competência para controlar o parlamento 

Historicamente, o germe do controle de constitucionalidade pode ser encontrado no 

conflito entre a Common Law e o direito parlamentar, na Inglaterra do séc. XVII. Em 1607, 

Lorde Coke defendeu a supremacia do direito dos juízes frente àquele produzido pelo 

Parlamento inglês, no caso Bonham, quando deixou-se de aplicar um ato do parlamento que 

dava ao presidente e aos censores do College of Physicians poderes de julgar em causa 

própria. Esse poder de se contrapor ao direito do Parlamento ganhou adeptos nos EUA em 

virtude do seu conteúdo político: para os que defendiam os interesses das colônias (como 

eram, à época, os atuais "Estados Unidos") , a perspectiva de rever tais atos transformou-se 

numa perspectiva revolucionária. 

Depois de adormecida por falta de um fundamento jurídico, a doutrina do judicial 

review ganhou força com a Constituição de 1787, ao estabelecer a ideia da supremacia de uma 

constituição rígida, acima dos poderes do Estado.
147

 No entanto, mesmo antes da 

Constituição, é possível encontrar decisões nas quais os Tribunais dos Estados já afirmavam a 

possibilidade de controlar a constitucionalidade de atos legislativos perante as constituições 

estaduais (como, v.g., New Jersey, Virginia e North Carolina). 

Mas é a partir da decisão do caso Marbury vs. Madison, em 1803, que o juiz 

Marshall passa a autoreivindicar para o tribunal o poder de controlar a constitucionalidade das 

leis.
148

 Marshall defende a ideia de que compete ao Judiciário dizer o que é a lei, em caso de 

conflito entre leis, ou entre estas e a Constituição: 

É enfaticamente a província e o dever do Poder Judiciário dizer o que a lei é. 

Aqueles que aplicam-na a casos particulares devem, por necessidade, expô-la e 

interpretá-la. Se duas leis estão em situação de conflito, os tribunais tem que decidir 

sobre a aplicação de cada uma.(...) Se os tribunais devem observar a Constituição, e 

a Constituição é superior a qualquer ato ordinário da legislatura, ela - a Constituição, 

e não aquele ato ordinário, deve governar o caso para o qual ambos são aplicáveis. 

(tradução livre)
149

 

Antes de ser derrotado nas eleições presidenciais pelo republicano Thomas Jefferson, 

John Adams havia nomeado vários de seus correligionários como juízes federais, dentre eles 
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William Marbury, como parte de uma estratégia para fazer do judiciário um locus de 

resistência à hegemonia do Partido Republicano, igualmente vitorioso no Congresso. 

Como vários dos juízes nomeados por Adams, Marbury incluído, não conseguiram 

tomar posse antes do final do mandato do presidente, as nomeações foram canceladas por 

Jefferson, por meio de seu secretário James Madison.
150

 

Com o objetivo de garantir a nomeação, Marbury impetra o writ of mandamus 

perante a Suprema Corte, visando invalidar o ato de Madison/Jefferson. Marshall, então Chief 

Justice e ex-secretário de Estado que também havia sido nomeado por Adams pouco antes do 

fim de seu mandato
151

, elabora uma dupla argumentação: 

a) Por um lado, assume que Jefferson e Madison não poderiam negar a nomeação 

de Marbury para o condado de Washington, no distrito de Columbia; 

b) Por outro lado, recusa-se a conceder a ordem, pois a lei que dava à Suprema 

Corte poder para assim agir nesses casos (o Judiciary Act, de 1789) era inconstitucional uma 

vez que, não obstante aprovada pelo Senado, ampliava excessivamente os poderes da Corte, 

em comparação com as restritas competências que a ela tinham sido atribuídas pela 

Constituição.
152

 

A solução de Marshall era conciliadora: a um só tempo, representava uma vitória 

para o governo de Jefferson e mantinha os juízes nomeados por Adams. Acima de tudo, 

colocava a Suprema Corte em uma posição de destaque diante dos demais poderes, embora 

negando o poder que o próprio Congresso, por meio do Judiciary Act, tinha-lhe atribuído. O 

mais interessante é que não havia até então qualquer previsão constitucional expressa da ideia 

de que a Constituição era superior às demais normas, prevalecendo apenas o princípio da lex 

posterior derrogat priori. Marshall coloca o controle de constitucionalidade como uma 

decorrência lógica da própria ideia de constituição escrita: “...ou a Constituição deve controlar 

qualquer ato legislativo a ela repugnante; ou o legislativo pode alterar a Constituição por 

qualquer ato ordinário.”
153

 

Vieira chama a atenção para o fato de que, a partir de Marbury vs. Madison, é que 

surge não apenas o que se conhece como controle de constitucionalidade, mas a própria noção 
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de um sistema constitucional dotado de uma constituição rígida, embora o poder de controlar 

a constitucionalidade das leis tenha decorrido de uma auto-atribuição da corte e não de uma 

autorização expressamente positivada pelo poder constituinte.
154

 Vista a partir da Filosofia 

Política, é possível afirmar que a decisão de Marshall significou uma proposta de combinação 

da noção liberal de governo limitado com a ideia de soberania popular: uma união 

contratualista de Locke e Rousseau.
155

 

 

2.2.1.1 Alexander Bickel defende o judicial review com base em um institucionalismo 

conservador 

 

Uma das análises mais conhecidas das consequências da decisão de Marshall 

encontra-se na obra de Bickel, The least dangerous branch (1962), na qual ele realçará o fato 

de que a Corte Suprema americana é a mais extraordinariamente poderosa corte que o mundo 

jamais conheceu, sem que seu poder, curiosamente, derive de qualquer comando 

constitucional explícito.
 156

 

Para ele, Marshall tinha plena consciência de que o fato de uma lei ser contrária à 

constituição não era, na maioria dos casos, auto-evidente, tratando-se, muitas vezes, de uma 

questão de política, em relação à qual alguém precisava decidir. Esse passava a ser então o 

verdadeiro problema: quem deveria decidir em última instância: os tribunais, o parlamento, o 

presidente, talvez os jurados no caso de um processo criminal ou, última e finalmente, o 

próprio povo, por meio de um processo eleitoral? 

Segundo Marshall, deixar essa questão com o parlamento seria permitir àqueles, cujo 

poder foi limitado, estabelecer os próprios limites, um evidente convite ao abuso. 

Bickel contra-argumenta que a constituição não limitou apenas o poder do 

parlamento, mas também o dos tribunais. Ora, se parecer absurdo que o legislador possa fixar 

os limites dos limites, tanto mais o será em relação aos juízes, uma vez que não estão sujeitos 

ao controle eleitoral. 

Marshall não ofereceu nenhuma razão pela qual a Corte deveria ter o poder de anular 

a lei, já que essa função poderia igualmente ser atribuída ao presidente ou, em última 
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instância, ao eleitorado. Todo o seu argumento decorre simplesmente do fato de os Estados 

Unidos terem adotado uma constituição escrita.
157

 

É verdade que o art. 3º da Constituição Americana cria o poder judicial para julgar 

casos sob a Constituição, as leis e os tratados.
158

 No entanto - diz Bickel - daí não é 

simplesmente de se inferir que o texto constitucional deu à Suprema Corte o poder de declarar 

que um ato viola a Constituição e que, portanto deve ser anulado. Para Marshall, essa era uma 

hilação óbvia ou, pelo menos, o seu contrário era extravagante demais para ser mantido. 

Bickel concede que a interpretação de Marshall não era absurda e se poderia mesmo 

dizer que o texto dava uma pista nesse sentido. Mas ela estava longe de ser a única possível.  

De todo modo, diz Bickel, se uma lei federal for questionada perante a constituição, 

deve-se a princípio supor que o sentido desta última foi dado pelo presidente ou pelo 

parlamento, ao aprová-la, ou seja, em favor de sua constitucionalidade, que deve, portanto, ser 

pressuposta, e não contrário.
159

 

As maiores dificuldades de legitimação do judicial review, no entanto, surgem 

quando alguém se propõe a analisá-la como uma força contra-majoritária. 

Seguindo o Hamilton do 78.º Federalist Paper, Marshall negava que o judicial 

review significava a superioridade de uma minoria não representativa contra uma maioria 

democraticamente eleita. Para ele, "o poder do povo" é superior a ambos, e onde a vontade do 

legislador está em oposição com a vontade do povo, declarada na constituição, é esta - e não 

aquela - que deve prevalecer.  

A palavra "povo", no entanto, não passa de uma abstração
160

, que obscurece a 

realidade de que, quando a Suprema Corte declara a inconstitucionalidade de uma lei, ela 

frustra a vontade dos representantes de um povo atual, aqui e agora; ela exerce um controle, 

não em nome da maioria vencedora, mas contra ela. 
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É conhecido o argumento segundo o qual, nenhuma democracia opera tomando 

decisões baseadas em consultas diárias aos legitimados. Nesses casos, mesmo os eleitos 

delegam suas funções (ou algumas delas) a assessores que não se submeteram à legitimação 

eleitoral. Quando hoje falamos em democracia, trata-se de algo mais complicado que um 

punhado de pessoas que votam em uma praça, levantando as mãos.
 

É possível assim que várias das decisões posteriores à eleição de um governo não 

contem com o apoio (atual) da maioria. Em uma democracia, a estabilidade é um valor a ser 

estimado, e ele também é um fator contra-majoritário.
 161 

Mas o mesmo autor reconhece que nenhum dos argumentos em defesa do judicial 

review é capaz de alterar a realidade essencial de que ele é uma instituição atípica na 

democracia americana. Além disso, é inegável é o fato de ele ter a tendência a enfraquecer o 

processo democrático. O controle judicial representaria, desse modo, uma desconfiança não 

apenas em relação ao Parlamento mas, no fundo, em relação à própria democracia.
 162

 

Sendo assim, como seria possível justificá-lo? Bickel inicia um curioso percurso 

retórico. Para ele, o Estado de Direito é uma decorrência mediata da própria raça humana e da 

capacidade de julgamento moral de uma "boa sociedade". Desses pressupostos seria possível 

deduzir que um governo deveria não apenas promover necessidades materiais de uma 

sociedade, mas também e sobretudo certos valores duradouros.
163

 Bickel esclarece então os 

argumentos de sua defesa do controle judicial, ao responder que instituição do governo deve 

ser a mensageira e guardiã desses "valores duradouros" de uma "sociedade de bem. 

Indutivamente, o professor de Yale sustenta que, embora os legisladores sejam tão 

capazes quanto as outras pessoas de percorrer o "caminho dos princípios", a prática mostra 

que eles estão mal equipados para promover a renovação de um corpo coerente de regras 

baseadas nesses princípios. Ao contrário, os juízes têm, ou deveriam ter, treinamento, tempo e 

o isolamento necessário para perseguir essa finalidade. Além disso, o fato de lidar com as 

questões de princípio quando aplicadas ou suscitadas num caso concreto dá aos juízes uma 

perspectiva especial que permite reflexão e abstrações, algo impossível no ambiente de 

negociatas que caracteriza o legislativo. 
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O raciocínio que se segue é de forte conteúdo essencialista: esses fatores de tempo e 

isolamento dariam às cortes a capacidade de apelar para o que a natureza humana tem de 

melhor, e que tende a ser esquecido em outros momentos. Então, a frase lapidar: a melhor 

instituição capaz de resguardar esses valores é a voz da constituição: a Suprema Corte 

exercendo o judicial review.
164

 A Corte estaria assim predestinada, a longo prazo, a ser "a voz 

da razão", capaz de distinguir questões mediatas e imediatas, bem como articular um 

desenvolvimento supostamente impessoal e duradouro de princípios. 

O argumento de Bickel é bastante utilizado ainda hoje: o controle judicial representa 

um modo de garantir estabilidade e segurança, valores que tendem a ser relegados a segundo 

plano nas democracias. Por isso, o outro pressuposto de Bickel é o de que o povo, ao menos 

pela via eleitoral, é incapaz de sustentar um sistema geral de valores que seja aplicável. Se 

questões cotidianas não são, nas democracias representativas, submetidas a referendo, com 

muito menos razão deveriam ser questões de princípio, que exigem ainda mais intensa e 

racional deliberação. 

Como conciliar uma tal cosmovisão com a noção de uma sociedade democrática? 

Bickel reconhece que a premissa fundamental da democracia é a igualdade e que, numa 

sociedade de homens assim iguais, o governo, deve representar um empreendimento comum. 

E nesse empreendimento, deve ser postos de lado tanto os revolucionários que dizem saber as 

soluções certas para os problemas comuns quanto os tradicionalistas, cujas soluções 

representam um retorno a crenças que já se revelaram falsas no passado. Ao contrário de 

Waldron, como se verá adiante, Bickel ressalta mais os acordos, explícitos e implícitos, que 

os desacordos em uma dada sociedade. E o governo teria assim a função de proteger tais 

acordos contra mudanças abruptas e de ocasião.
165

 

O maior problema, que Bickel parece não levar em conta, é o da possibilidade de 

haver desacordos acerca de quais seriam tais acordos e, em tal caso, de se responder e 

justificar qual seria a instituição responsável por fixar o sentido desses acordos implícitos. 

A tentativa de conciliar uma visão tão otimista das cortes com pressupostos 

democráticos faz com que o autor estadunidense exacerbe ainda mais o seu otimismo quanto 

ao trabalho dos Justices: para ele, a corte raramente impõe regras rígidas, mas apenas 
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princípios de conduta, maleáveis o suficiente para persuadir ao invés de coagir. Assim, ao 

longo do tempo, opiniões sustentadas contra a "lei constitucional da corte" poderiam chegar à 

nulidade, diretamente ou por desuso, fazendo com que a vontade popular pudesse encontrar 

lugar na jurisdição constitucional, por meio de uma acomodação com a teoria e a prática da 

democracia. 
166

 

Curioso notar que Bickel retira a legitimidade da corte de um suposto consentimento 

dado por uma população "tão unida quanto possível", não sendo necessário para tanto o 

consenso, mas apenas a maioria atual.
167

 

Diante desse recurso à legitimidade da maioria, fica a pergunta: por que razão a 

mesma vontade da maioria que foi considerada insuficiente para legitimar o parlamento 

diretamente eleito é agora utilizada para sufragar, de modo ideal, a autoridade de um reduzido 

número de juristas como porta-vozes da unidade moral de um povo? 

Bickel parece não ter resposta para essa questão. Pelo contrário, parece supor que o 

trabalho da Suprema Corte tem até mesmo o papel de legitimação da maioria, pois termina 

por convencer as minorias de que mesmo tendo sido vencida no Parlamento em questões de 

interesses momentâneos, terá a Corte como guardiã dos princípios fundamentais. 

As cortes teriam assim um papel eminentemente conservador, funcionando como 

símbolos de nacionalismo, continuidade e uma suposta unidade de propósitos comuns, como 

garantia de que o status quo não será fortemente alterado de um súbito golpe: "Continuidade é 

uma preocupação fundamental da corte, uma vez que essa é a principal razão para o lugar da 

corte no coração de seus concidadãos (tradução livre).
168

 O argumento de Bickel dirige-se 

para essa defesa do pathos da tradição: os juízes da Suprema Corte seriam testemunhas da 

realidade e da validade do presente porque, em suas pessoas, eles nos afirmam a conexão com 

o passado que eles testemunharam e que ajudaram a mudar. 

O trabalho de argumentação em favor de topoi como nacionalismo, institucionalismo 

e tradição leva Bickel a igualar Parlamento e Suprema Corte em seus papéis institucionais, 

com a única diferença, cuja importância é sutilmente mitigada, de que a última não possui a 

responsabilidade eleitoral que legitima o primeiro. 

Contrapondo-o a Learned Hand, pergunta Binenbojm: "Os juízes constitucionais de 

Bickel não se parecem com os reis- filósofos de Platão?" A resposta é positiva, com o mesmo 
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perigo totalitário que Popper denunciou na obra platônica.
169

 Com Ely, afirma que não há 

qualquer valor impessoal diluído na sociedade, esperando para ser captado pelos juízes.
170

 

 

2.2.2 A debate alemão entre Hans Kelsen e Carl Schmitt é mais um capítulo do 

dilema platônico politeia v. nomoi 

 

Apesar da rápida difusão da ideia de supremacia constitucional e do poder das cortes 

de declarar a inconstitucionalidade de atos legislativos incompatíveis com os textos 

constitucionais, a ideia do controle judicial de constitucionalidade só conseguiu êxito no 

continente europeu em meados do séc. XX. Esse atraso se deveu, por um lado, à hostilização 

por parte dos parlamentos, que não estavam dispostos a ceder uma parcela importante de 

poder recém-conquistado nas lutas contra as monarquias. Por outro, as cortes europeias, 

distantes da noção da common law, não tinham experiência de “descobrir” qual o direito a ser 

aplicado. Formados numa tradição de acordo com a qual direito é aquilo que está escrito nos 

códigos, os juízes estavam treinados a uma obediência quase cega aos textos das leis.
171

 

O debate entre Hans Kelsen e Carl Schmitt, nos últimos anos da República de 

Weimar entrou para a história das ideias jurídicas por representar a contraposição entre dois 

modos diferentes de conceber a concretização do direito, as relações entre Direito e Política, 

entre Estado e Sociedade, bem como a noção de democracia. A sua relação com o posterior 

fim da República de Weimar e a ascensão de Adolf Hitler ao poder teria consequências 

profundas sobre o modo como doravante os juristas se manifestariam sobre o valor dos 

direitos e das Constituições. 

A Constituição de Weimar, primeira constituição democrática da Alemanha, é 

considerada um marco na fundação do Estado Social. Com ela, o Estado abandona sua 

neutralidade e apoliticidade, na medida em que se compromete a garantir a igualdade material 

dos cidadãos, sem a qual a igualdade formal do liberalismo restaria ameaçada. O texto possuía 

um caráter dúplice, pois continha, a um só tempo, um rol normativo de direitos e um conjunto 

de diretrizes políticas a serem buscadas sobretudo por Executivo e Legislativo. 
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Como o próprio Schmitt enuncia na introdução à sua obra, a pergunta por quem deva 

ser o guardião da constituição era um sinal de complicadas condições constitucionais. Com 

efeito, além da difícil situação econômica provocada pelo Tratado de Versalhes ao povo 

alemão, além dos efeitos da quebra da bolsa de Nova Iorque, do ponto de vista político, a 

República de Weimar se encontrava, àquela época, em uma fase de complexa instabilidade. 

De um lado, a dupla ameaça de comunistas e nazistas vivida pela jovem República; de outro, 

a exagerada edição de regulamentos editados pelo então chanceler Heinrich Brüning faziam 

realmente de qualquer escrito no qual se perguntasse por quem deveria proteger a 

constituição, no mínimo, algo perigoso. 

Mas a circunstância que talvez tenha sido o Leitmotiv do debate entre Kelsen e 

Schmitt era o fato de a Constituição delegar um poder excessivo ao Reichspräsident. A 

desconfiança do Parlamento fez com que o texto constitucional, por meio do art. 48
172

, 

atribuísse ao Chefe de Estado poderes muito maiores que o Legislativo, aí incluídas as 

competência para dissolvê-lo, mobilizar as forças armadas, governar por meio de decretos e 

suspender a eficácia dos direitos fundamentais. Com o fim do mandato de Friedrich Ebert e a 

ascensão do monarquista Paul von Hindenburg, estavam colocadas algumas das condições 

políticas que permitiram a chegada de Hitler ao cargo de chanceler, em 1933. 

Já nos Estados Unidos e em plena II Guerra Mundial, Kelsen publicou "Um estudo 

comparado das Constituições austríaca e americana" (A comparative study of the Austrian and 

the American Constitution) na qual acusava, ainda que de modo sutil, o uso do art. 48 da 

Constituição de Weimar (e indiretamente a Schmitt) por destruir o caráter democrático da 

então incipiente república, preparando o caminho para o nacional-socialismo.
173

 

O debate em torno desse duplo aspecto da constituição, jurídico (como norma) e 

político (como projeto de governo) explicitarão o confronto entre, de um lado, o braço 
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político do Estado, representado por Executivo e Legislativo e, de outro, o Judiciário. A 

discussão sobre quem deve ser o guardião da Constituição ocorre nesse contexto, e o 

consenso entre Kelsen e Schmitt torna-se mais improvável quanto maior é a diferença de 

concepção em torno do que é que devia ser guardado e do que significava essa guarda. 

Para Schmitt, o defensor da constituição deveria ser o presidente, pois somente ele 

teria poder e legitimidade para a manutenção da unidade política.
174

 Schmitt acreditava que a 

delegação dos poderes de guardião da constituição estava não apenas de acordo com o texto 

da Constituição de Weimar, mas correspondia, sem qualquer problema, ao princípio 

democrático, mesmo que entre tais poderes estivesse o de dissolver o Parlamento. O 

presidente era visto como uma força politico-partidariamente neutra, cuja função primordial 

era garantir a "unidade homogênea" do povo alemão que o tinha levado ao poder contra as 

forças pluralistas e os grupos sociais e econômicos presentes na sociedade.
175

 

Na visão do então professor da Berliner Handelshochschule, a tarefa da jurisdição - 

de qualquer jurisdição - deveria limitar-se à subsunção de fatos a normas. A distinção entre 

aplicar e criar normas era, para Schmitt, a base sobre a qual era possível diferenciar legislação 

de jurisdição e, em última instância, o fundamento do Estado de Direito: 

Para a resposta da questão constitucional fundamental [sobre quem deve ser o 

guardião da Constituição], deve ser aqui mais uma vez repetido que não existe 

Estado de Direito sem uma Justiça independente, nem Justiça independente sem a 

vinculação conteudística à lei, nem vinculação conteudística à lei sem a diferença 

objetiva entre lei e decisão judicial. (tradução livre)
176

 

Como o controle de constitucionalidade envolve uma atividade política, e como o 

Judiciário não possui legitimidade política para tal, não deve ser ele o guardião da 

constituição. 
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Schmitt sustenta uma teoria da interpretação positivista, baseada na subsunção 

lógica, para a qual a lei seria a premissa maior e o fato (Tatbestand) a premissa menor. Por 

isso havia para ele uma diferença fundamental entre aplicar uma lei por meio desse raciocínio 

dedutivo e anulá-la, em razão de sua incompatibilidade com outra. Disso decorre o fato de 

que nem toda norma constitucional exige a invalidação de outra com a qual seja compatível, a 

não ser nos casos em que ambas possuíssem o mesmo substrato fático, o que não ocorreria, 

v.g., com as normas constitucionais formuladas em forma de diretrizes e princípios, que não 

faziam qualquer referência a fatos. No caso de averiguação acerca da compatibilidade de duas 

normas, o raciocínio a ser feito é comparativo e não subsuntivo.  Schmitt contrapõe assim à 

concepção normativista de Kelsen um conceito de constituição como documento 

eminentemente político, por meio do qual se define a unidade política de um Estado e o 

específico modo de sua existência.
177

 

O ponto de partida de Kelsen para se contrapor à tese de Schmitt é a negação de uma 

suposta neutralidade política do governo e o fato de que a instituição que seja responsável por 

fazer esse controle dos órgãos do Estado não deva ser aquela cujos atos sejam passíveis de 

controle, i.e. aquela a quem a Constituição confie o exercício do poder. O fundamento dado 

por Kelsen é retirado de um certo senso comum político, ao qual ele, no entanto, atribui a 

natureza de princípio técnico-jurídico (rechtstechnischer Grundsatz): o de que ninguém deve 

ser juiz em própria causa (niemand soll Richter in eigener Sache sein).
178

 

A posição defendida por Carl Schmitt era, segundo Kelsen, motivada pela tentativa, 

muito comum na teoria constitucional alemã do séc. XIX, de compensar o monarca pela perda 

de poder político na passagem da monarquia absoluta para a constitucional. O monarca seria 

então o natural guardião da Constituição, uma vez que ele representaria uma instância 

objetiva, colocada acima do antagonismo entre o Parlamento e o Governo (no regime 

parlamentarista). Concebê-lo como uma instância neutra é o pressuposto fundamental, 

segundo Kelsen, para se sustentar a tese de que caberia a ele ser o guardião da constituição.
179

 

Para Kelsen, não resta dúvida de que a atividade de controle de constitucionalidade é 

de natureza judicial, ainda que se possa discutir acerca da conveniência ou não da existência 

de uma instituição que a corporifique. Schmitt teria incorrido em equívoco essencial, ao supor 

a existência de uma contraposição entre funções políticas e jurisdicionais e que, portanto, a 
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decisão acerca da constitucionalidade de uma lei, sendo de natureza política, não poderia ser 

entregue a um órgão jurisdicional.  

Toda sentença possui, em maior ou menor grau, um elemento decisório e, portanto, 

na terminologia usada por Schmitt, político. O elemento político da jurisdição é tanto maior 

quanto maior for o espectro de discricionariedade dado pela legislação. Segundo Kelsen, a 

ideia de que apenas a legislação - e não a jurisdição - seja "política" é tão equivocada quanto 

aquela para a qual apenas a legislação produz direito, cabendo ao juiz a mera aplicação. Entre 

os elementos políticos da legislação e da jurisdição há apenas uma diferença quantitativa e 

não qualitativa, ressalta o mestre de Viena.
180

 

Quanto ao ponto de vista schmittiano acerca da interpretação, Kelsen quer deixar 

claro que ele está equivocado e que o julgamento pela inconstitucionalidade de uma norma 

também consiste em aplicá-la ao um substrato fático, qual seja, o procedimento de produção 

da norma infraconstitucional ao arrepio da constituição. Esse suporte fático, na medida em 

que seja regulado pela Constituição, pode sim ser subsumido como qualquer outro suporte 

fático sob qualquer outra norma. Schmitt não teria conseguido ver a diferença entre a lei como 

norma e a produção da lei como suporte fático. Por isso, "ele é simplesmente vítima de um 

equívoco."
181

 

Assim, a declaração de constitucionalidade é idêntica à aplicação de uma norma 

qualquer a um qualquer suporte fático: uma norma deve ser anulada porque o suporte fático 

de sua produção está em contradição com aquilo que prevê a norma que lhe é superior. Do 

ponto de vista de Kelsen, Schmitt se apoia em um concepção considerada obsoleta, qual seja, 

a ideia de que a decisão judicial já está contida na lei, sendo desta apenas deduzida por uma 

operação lógica. Para Kelsen, essa concepção está igualmente fundada na ideologia da 

monarquia constitucional, que imagina um juiz como mero autômato, "aplicador" das 

decisões do monarca. 

Nos termos da teoria da interpretação de Kelsen (exposta no último capítulo da 

segunda edição da Teoria Pura do Direito)
182

, é possível afirmar que entre lei e sentença não 

existe diferença qualitativa, mas tão somente quantitativa; que a decisão do tribunal é, como 

toda decisão, produção de direito e portanto, de certo modo, um ato de legislação, sem que 

deixe com isso de ser um ato de jurisdição, i. e., de aplicação do direito. Por isso não é 
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possível dizer, como Schmitt, que o controle judicial de constitucionalidade não seria 

jurisdição por ser um ato decisório, i.e., de conteúdo político. 

O problema, assim, não diz respeito aos limites e à configuração da jurisdição 

constitucional, mas sim acerca de quem deve deter a palavra final acerca do significado da 

constituição. Aqui, estar-se-ia diante do antigo dilema platônico: politeia ou nomoi? Reis-

juízes ou legisladores reais? Para Kelsen, a diferença entre a decisão de um tribunal ordinário 

e um tribunal constitucional é que, o segundo, ao aplicar a lei constitucional que invalida uma 

regra geral atua como legislador em sentido oposto, como legislador negativo.
183

 

Como a Constituição de Weimar dividia o poder entre o Parlamento e o Governo, 

Kelsen recomendava atribuir o poder de guardar a constituição a uma terceira instância. A 

vantagem fundamental de um tribunal constitucional seria que, desde o princípio, ele não 

participava do exercício do poder, nem se colocaria como antagonista, fosse em relação ao 

parlamento, fosse ao governo. Kelsen chega a defender uma suposta neutralidade dos juízes 

constitucionais, afirmando até mesmo que eles seriam impelidos à neutralidade por sua ética 

profissional, contradição fundamental com o que pensaria, 30 anos depois, ser a característica 

político-ideológica da interpretação autêntica.
184

 

Apesar de ser considerado o vencedor histórico do debate, após as experiências do 

nazi-fascismo, as constituições europeias se afastaram do modelo proposto por Kelsen, e a 

atuação dos tribunais constitucionais, concebidos como verdadeira jurisdição (concentrada), 

permitiu um ainda maior desvirtuamento, representado pelo forte ativismo judicial que se 

desenvolveu a partir de então.
185

 

Reconhecido como um dos melhores capítulos da Teoria Constitucional, o debate 

entre Kelsen e Schmitt já explicitava o embate ideológico - ou, nos termos aqui preferidos, 

retóricos - da pergunta sobre a quem compete proteger o pacto fundante dos Estados 

modernos. Fica claro que o chamado modelo europeu de controle de constitucionalidade é 

sustentado sobre pressupostos como neutralidade e apoliticidade do órgão controlador, como 

se lhe fosse possível estar acima dos embates políticos travados em qualquer sociedade. O 

enfrentamento de Kelsen à noção schmittiana de uma vontade unitária e homogênea do povo 

demonstra o perigo anti-democrático das teorias que vêm o pluralismo e os desacordos como 

elemento a ser expugnado da sociedade. 
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Importante notar como a democracia, entretanto, permanece como topoi na 

argumentação de ambos os doutrinadores, o que contribui por realçar o seu caráter retórico. 

Beneficiando-se historicamente tanto dos debates em torno do judicial review americano 

como da idealização da jurisdição constitucional na Alemanha, Jeremy Waldron colocará 

novamente em xeque o controle judicial, deslocando, contemporaneamente, o foco do debate 

nem no governo, nem nos tribunais, mas nos parlamentos, o que se verá no tópico a seguir. 

 

2.3 Jeremy Waldron: a pressuposição de desacordos conduz à revalorização das esferas 

de participação democrática 

 

Não obstante suas posições estejam longe de ser hegemônicas no debate acerca da 

legitimidade da jurisdição constitucional, o jusfilósofo neozelandês Jeremy Waldron é sem 

dúvida um dos mais discutidos autores da atualidade. 

Em 1999, publica as duas obras que marcariam o debate acerca da autoridade da 

legislação, do papel desempenhado pelos desacordos em relação à criação e concretização do 

Direito: Law and Disagreement e The Dignity of Legislation
186

, tendo se afirmado como um 

dos maiores opositores do controle judicial de constitucionalidade das leis.
187

 

O ponto de partida de Waldron, e o que o torna opositor de autores como Dworkin e 

Rawls (por ele combatidos) encontra-se na ideia segundo a qual o traço mais distintivo da 

Política nas sociedades modernas são os desacordos profundos em torno de quase todos os 

aspectos da vida social como um elemento constitutivo da Política.
188

 

 Entretanto, ao invés de ver nisso um problema, os desacordos são vistos como um 

fator que enriquece e torna possível a deliberação democrática. 

Waldron cita a frase supostamente atribuída a Bismarck, segundo o qual todo aquele 

que gosta de salsichas e leis não deve prestar muita atenção ao modo como elas são 

produzidas. Por mais que, depois de aprovadas, as leis se revistam de uma aura solene de 

                                                 
186

 WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. Oxfort: Clarendon, 1999 (até o momento em que esse texto 

foi escrito, sem tradução para o português) e WALDRON, J. A dignidade da legislação. Trad. de Luís Carlos 

Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
187

 GARGARELLA, R. e MARTÍ, J. L. La filosofia del derecho de Jeremy Waldron: convivir entre los 

desacuerdos (Estudo preliminar). In: WALDRON, J.  Derechos y desacuerdos. Trad. de José Luis Martí e 

Águeda Quiroga. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. XIII-XLVIII. 
188

 Waldron nega qualquer ligação entre a pressuposição de desacordos e o relativismo moral. Segundo ele, 

alguém pode reconhecer a existência de desacordos em torno de direitos e justiça – alguém pode até mesmo 

reconhecer que esses desacordos são, para fins práticos, insolúveis – sem sustentar a reivindicação "metaética" 

de que não há resposta correta sobre a questão que está em disputa. Para ele, o reconhecimento dos desacordos é 

perfeitamente compatível com a existência de uma resposta correta nas questões em torno de direitos e princípios 

do constitucionalismo. Cf. WALDRON, Jeremy. The core of the case against judicial review. The Yale Law 

Journal, vol. 115, 2006, p. 1368. 



 95 

dignidade, o processo de sua elaboração inclui mecanismos que tradicionalmente não têm a 

ver com a mais pura das racionalidades: votação e prevalência da regra da maioria, ou seja, 

um procedimento puramente estatístico, por meio do qual um texto adquire autoridade, a 

depender de nada mais confiável que um simples número de votos a seu favor. Por que razão, 

então, espera-se que a legislação seja levada a sério, quando ela é produzida de modo tão 

arbitrário?
189

 

Waldron critica uma certa autofagia dos juristas e filósofos da argumentação, por 

centrarem suas atenções na argumentação judicial, sem situá-la num contexto maior. 

Sobretudo no Direito Constitucional, tem-se verificado uma certa "intoxicação" dos juristas 

pelas cortes constitucionais, como se todo o debate pudesse ser restrito a eles.
190

 

Ele se propõe então a apresentar a legislação sob uma melhor luz do que aquela a que 

os defensores do controle judicial de constitucionalidade geralmente apresentam. Com efeito, 

quando se comparam as atividades dos Parlamentos e a das Cortes, é costume citar a 

arbitrariedade das decisões majoritárias na Política como lugar de "irracionalidade". Essa 

argumentação, no entanto, está ab ovo fadada ao fracasso pela simples razão de que os 

membros das Cortes, quando divergem (e quase sempre divergem), tomam suas decisões 

também por maioria. De modo que a diferença se desloca para o modo como um e outro, 

Corte e Parlamento, são constituídos, de maneira que "se o voto produz decisões arbitrárias, 

quase todo o direito constitucional é arbitrário".
191

 

O primeiro passo para levar a legislação a sério é aliviá-la das pretensões segundo as 

quais toda deliberação tem como objetivo o consenso e que, desde que haja uma participação 

"sincera" e livre nos debates, o consenso é o resultado ideal a ser perseguido. A partir daí, o 

consenso passa a ser valorado como o resultado correto, finalisticamente concebido como 

aquilo em razão do que se discute. Vistas desse modo as coisas, dissenso e desacordo passam 

a ser tomados como sinal de incompletude ou do caráter insatisfatório da deliberação: se a 

razão é insuficiente para promover a persuasão, se o consenso portanto faz-se impossível, 

nada mais resta a fazer a não ser contar cabeças.
192

 A deliberação é mais uma vez vítima do 

fatalismo essencialista, que associa na origem a existência de um diálogo ao atingimento da 

verdade. É como se todo debate consistisse apenas em uma atividade na qual estivessem todos 

                                                 
189

 Waldron, Jeremy. Law..., p. 88-89. 
190

 WALDRON, Jeremy. Law..., p. 9: "The only structures that interest contemporary philosophers of law are the 

structures of judicial reasoning. They are intoxicated with courts and blinded to almost everything else by the 

delights of constitutional adjudication." 
191

 WALDRON, Jeremy. Law..., p. 91: "So, if voting yields arbitrary decisions, then most of constitutional law is 

arbitrary." 
192

 Cf. WALDRON, Jereny. Law..., p. 91-92: "...there must be something wrong with the politics of deliberation 

if reason fails, if consensus elude us, and if there is nothing to do but count heads." 



 96 

engajados (ainda que sem sabê-lo) em descobri-la e lapidá-la, sendo paradoxal e contraditório 

duvidar de sua inteireza. 

Waldron quer partir de outra perspectiva. Acredita que, no mundo real [sic], mesmo 

depois da deliberação, as pessoas continuarão a discordar de boa-fé acerca de significados tais 

como bem-comum, justiça, dignidade, direito e moralidade, mais ou menos na mesma medida 

em que isso ocorre nos parlamentos.
193

 Para os liberais, esses desacordos são não apenas 

ineludíveis, mas é desejável que, em uma sociedade que se pretenda democrática e plural, as 

pessoas discordem acerca de questões de religião, filosofia e ética, embora eles não tenham 

dado tanta atenção para o fato de que os desacordo também estão presentes em relação a 

outros assuntos sobre os quais nós precisamos chegar a uma concepção comum.
 194 

Seria esta exatamente a característica mais fundamental da Política: possibilitar uma 

agenda de atuação comum forjada não na frieza neutra e ideal de um consenso sobre-

(im)posto, mas no calor dos desacordos. Questões concretas como a proibição do trabalho 

infantil, as reformas no processo penal, a limitação das horas de trabalho, o fim do trabalho 

escravo, a proibição do racismo e da homofobia e a igualdade de direitos para as mulheres 

(para citar exemplos de Waldron e nossos) foram medidas obtidas em circunstâncias bem 

distintas daquelas onde vigem consensos ou aceitação unânime de princípios e valores 

comuns. 

Desse modo, a existência dos desacordos e a necessidade de se realizar ações comuns 

são, para Waldron, as duas circunstâncias básicas da Política, que somente como um par 

interdependente pode ser pensada: 

Existem muitas coisas que somente podem ser alcançadas quando nós, em grande 

número, cumprimos o nosso papel em um quadro comum de atuação. 

Empreendimentos tais como proteger o meio ambiente, operar um sistema de saúde, 

assegurar as condições de funcionamento de uma economia de mercado ou propiciar 

uma base para a solução de conflitos irão fracassar a menos que as pessoas atuem 

em conjunto, seguindo regras, envolvendo-se em práticas comuns e estabelecendo 

instituições. 

(...) 

Podemos afirmar (...) que a necessidade sentida entre os membros de um certo grupo 

por um quadro, decisão ou curso de ação comuns em relação a algum assunto, 

mesmo que haja desacordo sobre qual deve ser esse marco, decisão ou ação comuns 

constituem as circunstâncias da política. Essas circunstâncias merecem muito mais 

atenção por parte da Filosofia Política e da Filosofia do Direito do que tem recebido. 
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(...) 

Os desacordos não seriam importantes se não fosse necessária um curso de ação 

conjunta; e a necessidade de um curso comum de ação conjunta não daria lugar ao 

surgimento da política como nós a conhecemos se não houvesse potenciais 

desacordos sobre qual deveria ser esse curso de ação. (tradução livre)
195

 

Partindo desses pressupostos, o foco da política passa a recair nas condições 

necessárias para que tais decisões sejam tomadas, de modo tal que possibilite a solução para 

os problemas comuns sem, no entanto, desrespeitar os desacordos. Eles conduzem assim a 

uma concepção não substancialista de democracia ou, no dizer de Gargarella e Martí, um 

procedimentalismo epistêmico, que identifica a legitimidade das decisões com o 

procedimento utilizado para obtê-las.
196

 

Esse procedimento aponta, em Waldron, para uma concepção majoritarista da 

Política, o que o conduz a uma direção totalmente contrária em relação ao discurso 

hegemônico no constitucionalismo liberal. Do papel central do princípio da maioria decorrerá 

a avaliação negativa das chamadas Cartas de Direitos, do controle judicial de 

constitucionalidade e da própria igualdade que, a seu ver, queda arranhada todas as vezes em 

que se supõe que algumas pessoas têm maior capacidade de decidir que outras.
197

 Encarregar 

um órgão contramajoritário de defender direitos majoritariamente fixados seria incorrer no 

evidente paradoxo de instituir direitos fundados na igualdade para depois negá-la, pondo em 

dúvida a capacidade ou conveniência de todas as pessoas deliberarem sobre eles. 

É exatamente essa defesa de uma visão liberal e individualista dos direitos que o 

levará à crítica ao controle de constitucionalidade: exatamente porque os direitos são 
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politics deserve much greater attention than they have received in legal and political philosophy. (...) 

Disagreement would not matter if there did not need to be a concerted course of action; and the need for a 

common course of action would not give rise to politics as we know it if there was not at least the potential for 

disagreement about what the concerted course of action should be." 
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 GARGARELLA, Roberto e MARTÍ, José Luis. La filosofia..., p. XVII, nota de rodapé n. 25. Aqui, os autores 

afirmam que o procedimento democrático tem um valor intrínseco, pela sua maior probabilidade de produzir 

decisões corretas, tese dificilmente aceitável de uma perspectiva retórica. Deste último ponto de vista, a 

"correção" de uma decisão parece ser possível de afirmar apenas relativa e comparativamente, como um critério 

pragmático que dependa do grau de participação e respeito aos desacordos. Uma decisão será assim melhor que 

outra, quanto menos se distancie, em relação a ela, dos pontos de partida adotados por Waldron. 
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importantes é que não se deve cristalizá-los em uma carta imutável, cuja interpretação fique a 

cargo de pessoas não eleitas que decidem, no entanto, pelo mesmo procedimento (a regra da 

maioria) que combatem.
198

 

Sem dúvida, trata-se de uma concepção alicerçada em direitos que, no entanto, 

pretende-se menos paternalista que suas concorrentes, como a de Dworkin e o seu juiz 

Hércules. E assim o é porque, reconhecendo os desacordos em torno dos próprios direitos, 

seus significados e limites, coloca o direito à participação como núcleo, como "the right of 

rights"
199

, como decorrência mais imediata da ideia de igualdade de todos os afetados pelas 

decisões tomadas com base no texto constitucional. 

Desse modo, Waldron afirma a primazia conceitual da democracia, por meio de um 

procedimentalismo que se opõe a concepções substancialistas, que parecem ignorar o fato dos 

desacordos profundos em termos de valores e direitos. Essas abordagens substancialistas são, 

no didática explicação de Gargarella e Martí, modelos orientados para o resultado que, ao 

invés de arrostar o fato dos desacordos, buscam definir de antemão como se deve atuar em 

determinadas ocasiões, quase sempre fundadas em concepções de bem e correção definidas 

por eles próprios e fundados em critérios a-históricos. Como ocorre no debate acerca da 

legitimidade da jurisdição constitucional, os argumentos defendidos não raro baseiam-se em 

um paternalismo cujo pano de fundo é a conhecida "desconfiança das massas".
200

 

O passo seguinte após a afirmação do caráter procedimentalista da abordagem é 

definir qual seria então o procedimento - não o perfeito, mas o mais adequado - apto a, a um 

só tempo, proporcionar uma decisão coletiva que levasse a sério o fato dos desacordos, sem 

violar o princípio de que todos os afetados por uma decisão são aptos a participar do 

procedimento pelo qual ela é produzida? A resposta de Waldron nada tem de inédito: o tantas 

vezes criticado princípio da maioria. 

Até aqui, a afirmação do princípio da maioria só ataca diretamente o controle de 

constitucionalidade. É preciso, portanto, analisar de modo mais agudo o ataque de Waldron 

para, em um momento posterior averiguar a solidez dos fundamentos de Teoria do Direito que 

ela contém.
201

 

Para Thomas Christiano, professor da Universidade do Arizona, a questão de quem 

deve dar a palavra final acerca da constitucionalidade ou não de um texto legal depende de 

uma resposta ao problema da legitimidade da autoridade política. 
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Segundo ele, as diferentes concepções acerca desse problema podem ser colocadas 

em uma linha com dois pólos. Um deles é o chamado instrumentalista, segundo o qual uma 

pessoa ou grupo de pessoas tem legitimidade política na medida em que atua(m) em um 

sistema político cujos resultados são mais desejáveis do que outros que decorreriam de 

modelos alternativos de tomada de decisão. O outro é o pólo do consenso, segundo o qual a 

aquela pessoa ou grupo tem (têm) legitimidade política na medida em que os cidadãos 

concordam com o procedimento de tomada de decisão, com os resultados que dele decorrem, 

ou com os dois. Segundo ele, as concepções de Joseph Raz e Ronald Dworkin estariam no 

lado substancialista; a de Rawls, no consensualista; ao passo que a posição de Waldron 

chamaria a atenção para as virtudes e dificuldades de ambos os pólos.
 202

 

Para este último, uma teoria adequada da legitimidade política, como visto, deve 

levar a sério as decisões dos cidadãos, ao tempo em que busca acomodar (não suprimir) o fato 

de que as pessoas normalmente discordam em questões políticas. As teorias consensuais 

dariam valor apenas ao primeiro elemento ignorando o segundo, apelando para um consenso 

de "pessoas razoáveis" em torno de questões essenciais. Por seu turno, as concepções 

instrumentalistas não fazem a legitimidade depender do consenso, de modo que elas evitam o 

problema dos desacordos. Mas, uma vez que o instrumentalismo assume que aquilo que os 

cidadãos pensam acerca do valor dos procedimentos legais não é diretamente relevante para a 

questão da legitimidade, eles falham ao não atribuir valor às suas decisões e, portanto, ao não 

considerá-los como iguais. 

Waldron sustenta que apenas um esquema de decisão baseado na regra da maioria 

está apto tanto a acomodar o fato dos desacordos nas sociedades modernas quanto a satisfazer 

a exigência de que julgamentos diferentes dos cidadãos acerca de valores sejam respeitados. 

A partir daí "...Waldron sustenta que democracia tem uma autoridade incomparável de 

produzir direito nas sociedades modernas e que essa autoridade deve permanecer tanto quanto 

possível nas mãos das maiorias."
203

 

Essa concepção, embora não a negue, restringe seriamente o papel dos juízes em 

concretizar o Direito e, particularmente, a extensão do controle judicial de constitucionalidade 

das leis aprovadas pelo legislador democraticamente eleito, como escolhas indiretas feitas 

pelos cidadãos. 
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O argumento central de Waldron contra o judicial review é chamado por Christiano 

de argumento democrático e se desenrola em seis peças: 

1) as assembleias democráticas têm autoridade em matérias que envolvem questões 

de justiça substantiva; 

2) se a democracia tem autoridade diante dessas questões, então qualquer visão 

individual ou pertencente a pequenos grupos deve abrir caminho para a decisão das 

assembleias democráticas; 

3) uma carta de direitos fundamentais exige que alguns grupos de indivíduos (v.g., 

uma corte constitucional) seja apta a revogar legislação democrática com base em sua própria 

intepretação dos direitos; 

4) a interpretação dos direitos pressupõe inevitavelmente que indivíduos apliquem os 

seus próprios padrões controversos de justiça; 

5) por isso, uma carta de direitos requer que aquele pequeno grupo de indivíduos seja 

apto a passar por cima de decisões democráticas apenas com base em suas visões acerca do 

que é justo; 

6) Por esse motivo, não deveriam existir cartas de direitos nas democracias.
204

 

Por mais surpreendente que tal argumentação possa ser para a teoria constitucional 

hegemônica, sobretudo em países (como a Alemanha e, de certo modo, o Brasil) onde a corte 

constitucional goza de razoável prestígio, Waldron aponta um paradoxo interno na existência 

concomitante de uma carta de direitos e do controle judicial de constitucionalidade: o poder 

deste último decorre da crença de que os cidadãos (diretamente ou por meio de seus 

representantes) não detêm habilidades ou conhecimento, ou não são confiáveis para decidir 

questões ligadas aos direitos. No entanto, o próprio regime democrático está assentado no 

pressuposto de que todos os cidadãos têm o discernimento e a capacidade necessários para 

fazer-se representar no Parlamento e, segundo o enunciado retórico de boa parte das cartas 

magnas do ocidente, de fazer emanar de si, idealizada na figura do povo, todo o poder.
205

 Em 

termais mais sintéticos: 

...se confiamos nos indivíduos (tal como se deduz do próprio fato de que queremos 

proteger com direitos sua capacidade de atuar autonomamente), então não devemos 

privá-los do direito de refletir livremente sobre os assuntos que mais lhes importam, 

                                                 
204

 CHRISTIANO, Thomas. Waldron..., p. 534. 
205

 Na Constituição da República Federativa do Brasil: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição" (Art. 1º, Parágrafo único). A Lei 

Fundamental Alemã, embora contenha dispositivo semelhante, faz a reserva de que o poder emanado do povo 

será exercido pelos órgãos do Estado, inclusive o Judiciário: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird 

vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 

Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.: Art. 20, Abs. 2 GG. 



 101 

incluindo aqueles relacionados com o conteúdo e o alcance de seus 

direitos.(tradução livre)
206

 

O fato de que mesmo as Cortes Constitucionais decidam suas divergências pelo 

recurso à regra da maioria impede, para Waldron, o argumento, pelos defensores do controle 

judicial, contra o seu valor e a acusação de que as questões ligadas aos direitos são 

importantes demais para serem decididas pelo simples contar de mãos levantadas. 

Assim, Waldron, em Law and Disagreement, afirma que tudo se encontra aberto às 

maiorias, afirmando de modo veemente o seu ideal liberal de autogoverno, baseado no valor 

dos parlamentos democráticos e da lei, seu produto. Aqui, vale a pena registrar a crítica feita 

por Gargarella e Martí, de que o menos estimulante é o fato de Waldron ignorar totalmente as 

críticas à democracia representativa, identificando de forma simplista o "povo" ao 

parlamento, pintado por ele com cores excessivamente otimistas e idealizadas: 

Waldron atribui aos Parlamentos toda a legitimidade que poderíamos predicar do 

povo participando diretamente, sem analisar de que maneira dita legitimidade se 

pode ver afetada pela mediatidade da relação representativa e pela pobres réplicas 

reais do ideal democrático. (tradução livre) 
207

 

Após a publicação de Law and Disagrement, Waldron publicou uma série de artigos 

nos quais debate com seus críticos. Em um dos últimos, os críticas parecem tê-lo feito 

repensar o ataque genérico ao judicial review, levando-o a entrincheirar seus argumentos no 

que chamou de "núcleo do debate acerca do judicial review".
208

 

 

2.3.1 Recuar para avançar: Waldron faz a crítica da crítica e recomenda contenção 

aos contendores 

Em "The core of the case", Waldron mantém a tese central de Law and 

Disagreement, segundo a qual o controle judicial é inapropriado como modo final de tomada 

de decisões em uma sociedade livre e democrática, pois a) ao invés de fornecer um caminho 

para a solução dos desacordos, ele provoca uma dispersão em torno de assuntos laterais como 

precedentes, textos e interpretações e b) porque ele é politicamente ilegítimo: privilegiando a 
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maioria entre um pequeno número de juízes não eleitos e politicamente irresponsáveis, 

desestimula os cidadãos e põe de lado princípios importantes de representação e igualdade 

política na resolução final de questões sobre direitos.
209

 

A primeira estratégia de Waldron será delimitar ao máximo o conceito de judicial 

review que utiliza.  

Em primeiro lugar, deixa claro que as ideias defendidas no artigo aplicam-se 

somente aos atos provenientes do legislativo e não do executivo. 

Segundo, utiliza a distinção entre entre weak judicial review (controle de 

constitucionalidade fraco) e strong judicial review (controle de constitucionalidade forte). Na 

versão forte, os tribunais teriam a autoridade de não aplicar uma lei a um caso concreto ou de 

modificar os seus efeitos para aplicá-la conforme os direitos individuais. Mais que isso, nesse 

tipo de sistema, os tribunais teriam a autoridade de determinar que uma norma não seria 

aplicada, de tal modo que a lei em questão passasse a ser letra morta. Ao contrário, na versão 

fraca do judicial review, os tribunais poderiam analisar detalhadamente a conformidade de 

uma dada legislação com os direitos individuais, sem no entanto deixar de aplicá-la ou reduzir 

sua aplicação, simplesmente porque, de outro modo, certos direitos seriam violados.  Cita 

como exemplos desse modelo fraco o Reino Unido e a Nova Zelândia, além do Canadá, como 

exemplo de um caso intermediário. O cerne do argumento estará concentrado contra a versão 

forte. 

Uma terceira distinção feita pelo autor presta atenção ao lugar dos direitos 

individuais no sistema constitucional de uma dada sociedade. Distingue assim entre judicial 

review orientado pela conformidade da lei com os direitos individuais inseridos na 

constituição e entre aquele orientado por outro tipo de normas ou princípios (como por 

exemplo, o controle com base no princípio do federalismo ou da separação de poderes). O 

foco do argumento estará centrado nos casos em que se confrontam as leis com os direitos 

constitucionais. 

São colocadas ainda duas limitações em torno do conceito de judicial review, que 

será objeto de crítica do professor australiano: tratará apenas do controle a posteriori, feito 

por uma corte constitucional especializada, e não por um tribunal ordinário.
210

 

A segunda parte da estratégia retórica de Waldron é dividir os sistemas de controle 

judicial de constitucionalidade em centrais e periféricos. Os sistemas centrais são aqueles que 

apresentam certas características que justificam os argumentos contra o controle judicial. Por 
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outro, lado, é possível que, nos casos periféricos, nos quais aquelas características estariam 

ausentes, o controle pelos tribunais deva existir como um mal necessário, uma anomalia 

destinada a sanar deficiências e patologias especiais. 

As condições presentes nos sistemas centrais são as seguintes: 

a) Instituições democráticas 

Waldron se refere a sociedades democráticas que lutaram contra variadas formas de 

dominação autoritária ou colonial, rumo a uma situação na qual as leis são feitas pelo povo, 

diretamente ou por meio de seus representantes, através de sufrágio amplo e universal. O 

poder legislativo assim formado é composto por um corpo deliberativo amplo, acostumado a 

lidar com questões difíceis de justiça e política social. Nele, os legisladores deliberam e votam 

sobre questões públicas, e os procedimentos de feitura das leis são elaborados de modo 

responsável, contendo salvaguardas tais como bicameralismo, comissões internas, múltiplos 

níveis de consideração, debate e votação. 

Esses processos se conectam tanto formal (com audiências públicas e procedimentos 

consultivos) quanto informalmente, por meio de debates realizados na e com a comunidade. 

Pressupõe a existência de partidos políticos e a filiação dos parlamentares são a chave para 

que eles olhem para interesses mais amplos que os de seu eleitorado imediato. Admite ainda 

que as instituições, procedimentos e práticas estão sempre sob constante revisão, a partir da 

perspectiva de uma cultura de democracia, deliberação responsável e equidade política.
211

 

b) Instituições judiciais 

Aqui, Waldron pressupõe instituições em "considerável bom funcionamento", 

definidas a partir de uma base não representativa, prontas para receber ações judiciais dos 

indivíduos, resolver os conflitos entre eles e apoiar o Estado de Direito. 

Isso significa não apenas que os seus membros não passam por processos de escolha 

eleitoral, mas também que essas instituições não são permeáveis ao “ethos eleitoral”, além de 

não possuírem responsabilidade eleitoral, nos sentido que as legislaturas possuem. Essas 

cortes atuam apenas por provocação, lidam com questões em contextos binários, bem como 

elaboram e levam em conta suas decisões passadas sobre questões relevantes ao caso que 

julgam. 

Independentemente do modo de seleção dos magistrados, pressupõe-se que eles 

possuem um alto status no sistema político, além de uma posição que os permite manter-se  

relativamente isolados de pressões políticas. 
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Waldron parece atribuir grande importância à pessoa dos juízes constitucionais e ao 

modo como eles imaginam o próprio trabalho. No modelo dos casos centrais, nos quais o 

controle judicial de constitucionalidade é, segundo o argumento de Waldron, incabível, os 

juízes são os mais bem educados membros da sociedade, de modo que partilham o orgulho de 

viver em uma democracia e estão conscientes da legitimidade de sua atuação, quando 

exercem funções ligadas ao judicial review. Apesar disso, os desacordos acerca dos 

significado e alcance dos direitos também se estende a eles. Nesses casos, em que há 

discordância entre os juízes, eles recorrem quase sempre, nos órgãos colegiados, ao princípio 

da maioria.
212

 

c) Comprometimento com os direitos 

 O professor da New York University School of Law coloca, como pressuposto dos 

sistemas centrais, um forte compromisso da maior parte dos membros de uma dada sociedade 

com a ideia de direitos individuais e das minorias. Assim, embora os membros dessa 

sociedade possuam alguma concepção utilitária acerca da busca do bem comum, eles estarão 

dispostos a aceitar que certas liberdades e direitos não podem ser negados a determinados 

grupos tão-somente porque isso seria conveniente para a maioria das pessoas.
213

  

d) Desacordo em torno dos direitos 

Waldron presume que existam dissensos substanciais acerca dos direitos e de suas 

implicações. Divergências acerca de temas como aborto, ações afirmativas, programas de 

distribuição de renda, interferência no mercado, direito de presos, o sentido e os limites da 

tolerância religiosa, direitos culturais das minorias, regulamentação da liberdade de expressão 

e o financiamento público de campanhas eleitorais não decorrem (apenas) de divergências 

interpretativas, mas de dissensos relativos a questões práticas em determinados momentos de 

uma comunidade política.
214

 

Feitas essas delimitações, Waldron precisa voltar ao argumento de Law and 

Disagreement e justificar novamente a sua posição contrária ao judicial review, em 

comparação com os procedimentos decisórios utilizados pelo Parlamento. 

Na avaliação dos sistemas de decisão, é preciso distinguir dois tipos de questões: 

aquelas ligadas ao procedimento (process-related questions) e outras que dizem respeito aos 

resultados da decisão (outcome-related questions). As primeiras dizem respeito ao motivos 

para que alguém participe do processo de tomada de uma decisão, independentemente de 

                                                 
212

 WALDRON, Jeremy. The core of the case..., p. 1363-1364. 
213

 WALDRON, Jeremy. The core of the case..., p. 1364. 
214

 WALDRON, Jeremy. The core of the case..., p. 1367. 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_University_School_of_Law


 105 

considerações acerca do seu resultado. Essas razões, estão, nos sistemas políticos, ligadas a 

critérios de equidade política, no direito de voz e de voto, mesmo quando haja discordâncias 

consideráveis acerca do tema em questão e o votante esteja em minoria. Por outro lado, as 

razões ligadas ao resultado da decisão são utilizadas quando se busca garantir a obtenção de 

consequências apropriadas. 

Diante de uma situação de desacordo, diz Waldron, é preciso encontrar um 

procedimento que possa ser simultaneamente reconhecido como legítimo pelos dois critérios. 

Obviamente, o estado ótimo seria aquele em que se obtém a plena realização de ambos os 

critérios, isto é, quando se atinge um procedimento decisório que, a um só tempo, garante a 

proteção aos direitos e respeita a participação igualitária de todos os afetados. Essa é, no 

entanto, uma situação ideal, que não permitiria tomar partido por qualquer das esferas de 

tomada de decisão ora em debate: nem pelo controle judicial que, independentemente da 

observação das outcome-related questions, está longe de permitir a participação dos afetados 

no processo de tomada de decisão, nem tampouco pelos parlamentos que, embora garantam 

em maior medida a representação dos eleitores, está impossibilitado de fornecer quaisquer 

garantias de que suas decisões não colocariam em risco direitos de algum segmento da 

comunidade. 

Legitimidade é um conceito comparativo. Defender a legitimidade de uma dada 

instituição ou processo envolve mostrar que ele/a foi ou poderia ter sido melhor que alguma 

outra instituição ou processo disponível e por meio dos quais se poderia ter alcançado a 

decisão contrária.
215

 É preciso portanto, afastar-se de intenções absolutizantes (uma vez que 

nem a participação nem o resultado perfeitos fazem parte do mundo dos eventos) e analisar 

cada uma das esferas decisórias a partir de um parâmetro relativo e por meio de comparações. 

É o que faz Waldron em "The core of the case". 

Ao contrário do que se costuma afirmar, as razões ligadas a resultados pesam tanto 

do lado das cortes como das legislaturas, i.e., tanto umas quanto outras podem produzir 

decisões que traiam os direitos ao invés de apoiá-los.
216

 No entanto, considerando as 
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acusações que normalmente são feitas às legislaturas (defesa de interesses corporativos, 

oportunismo, corrupção, negociatas, pressões políticas), Waldron pergunta: “esse tipo de 

preconceito é típico das legislaturas em todas as sociedades? Ou nós deveríamos associá-los 

com os casos não centrais de sociedades cujos membros não estão comprometidos com os 

direitos?”
217

 Observa que, em geral, argumentos ligados a resultados são encontrados em 

favor das cortes tão somente porque os argumentos mais comuns contra o judicial review são 

de natureza procedimental. Segundo ele, as pessoas tendem a associar argumentos de 

resultados ao Judiciário apenas porque elas têm  um retrato pouco realista acerca de como 

funciona o processo decisório judicial, sobretudo em nível constitucional.
218

 Com efeito, 

conforme mencionado no primeiro capítulo, apenas concepções pré-hermenêuticas e pré-

retóricas concebem o processo decisório como isento de valorações, interferências políticas e, 

às vezes, corrupção e oportunismo.
219

 

Mesmo supostas vantagens dos tribunais, como a orientação dirigida a casos 

concretos,  a uma carta de direitos e a exigência de fundamentação de decisões tendem a ser 

supervalorizadas e idealizadas, no mais das vezes por mero desconhecimento do 

funcionamento tanto das cortes quanto dos parlamentos. 

Assim, os casos concretos costumam não exercer muita influência sobre os 

argumentos utilizados nos tribunais constitucionais. Muito do substrato fático dos casos, diz 

Waldron, já ficou para trás e os argumentos tendem a girar em torno de abstratas questões 

jurídicas. Por outro lado, o processo legislativo é aberto à análise de casos individuais por 

meio de lobby, escutas públicas e debates, isso sem contar que muitas leis são iniciadas a 

partir de casos concretos que alcançaram notoriedade. 

O quase fetiche com que os juristas abordam os textos, não raro atribuindo-lhes 

sentidos originários e estáticos, faz com que o papel central ocupado por eles tenda a 

obstaculizar e não estimular o debate aberto em torno dos desacordos em questão. Os textos 

escritos podem encorajar um certo formalismo textual que retira o foco dos desacordos reais 

                                                 
217

 WALDRON, Jeremy. The core of the case..., p. 1377. 
218

 WALDRON, Jeremy. The core of the case..., p. 1379. 
219

 Obviamente, não é objetivo desta tese avaliar se o Brasil se enquadraria ou não nos casos centrais imaginados 

por Waldron. No entanto, já chamava a atenção João Maurício Adeodato para o fato de que "...não se deve 

esperar que um modelo geral, adequado a toda sociedade em qualquer tempo e lugar, seja possível; também 

parece improvável que modelos teóricos baseados em sociedades de países centrais, do assim chamado Primeiro 

Mundo, sejam rigorosamente adequadas à descrição dos sistemas jurídicos ou políticos em regiões periféricas, 

subdesenvolvidas." Características dos contextos periféricos tais como baixos índices de educação, corrupção 

nos órgãos oficiais, alto grau de desigualdade econômica que, associados a demais fatores, funcionam como 

verdadeiros óbices à participação política, tornam o caso brasileiro dificilmente adequável aos sistemas centrais 

pensados por Waldron. Cf. ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática 

jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 63 et seq. [Uma teoria (emancipatória) da legitimação para países 

subdesenvolvidos.] 



 107 

em torno de questões hermenêuticas, processuais e técnicas, ao invés dos argumentos de 

cunho moral e político que quase sempre os desacordos exigem.
220

 Mesmo naqueles casos em 

que se reconhece a fundamental distinção entre texto e norma, os juristas costumam recusar-

se ao debate, seja por acreditarem que os textos são claros, seja por acreditarem, pelo 

contrário, que não há critério de interpretação e que, portanto, a decisão depende do arbítrio 

puro e simples do julgador. Essas características não estão necessariamente ligadas a má-fé ou 

má-formação dos juristas, mas sobretudo pelas características da Dogmática Jurídica moderna 

que, presa à proibição do non liquet, encontra-se diante da impossibilidade de estender os 

debates ad infinitum.
221

 

No que diz respeito à exigência de fundamentação das decisões, importa ressaltar 

que os legisladores fundamentam as suas decisões, assim como os juízes. Essas razões são 

dadas durante os debates e são registradas nas atas das sessões. Para Waldron, a qualidade das 

decisões é menor nos tribunais. Eles funcionam normalmente focando em precedentes, 

interpretação de textos, doutrinas e outros "legalismos". Já no caso das legislaturas, produção 

sectária e imprudente não corresponde ao modo normal de trabalho para o qual os 

parlamentos estão configurados. Mais uma vez, entretanto, Waldron faz a ressalva de 

Procusto: um parlamento que não opere desse modo, não corresponde às pressuposições feitas 

anteriormente e, portanto, não fazer parte do core of the case.
222

 

Quanto às questões relacionadas ao procedimento, tanto os tribunais quanto os 

parlamentos devem responder a duas perguntas, que poderiam ser feitas por qualquer pessoa 

de uma dada comunidade, e de cujas respostas dependeria a legitimidade da instância 

decisória: 

a) Que razões podem ser apresentadas para o fato de que um pequeno grupo de 

homens e mulheres possa tomar decisões que afetarão a mim e a outros milhares 

de pessoas? 
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b) Ainda que eu aceite o privilégio desses poucos, por que não foi dado um peso 

maior à visão daqueles com quem eu concordo? 

Quais seriam as respostas de um parlamento, em uma democracia, a essas questões? 

A resposta do parlamento à primeira pergunta estará alicerçada na teoria das 

eleições, segundo a qual aqueles homens e mulheres que tomarão as decisões foram 

escolhidos pelo voto de todos os cidadãos, em uma eleição na qual todos puderam, 

equanimemente (one head, one vote), tomar parte. A resposta à segunda questão encontrará 

no princípio majoritário sua nascente: porque ele trata os participantes de uma decisão de 

modo igualitário, termina por ser neutro em relação aos possíveis resultados. Essa é a 

consequência de atribuir a cada opinião o maior peso compatível com dar peso igual a todas 

as outras.
223

 

Quais seriam as razões dadas pelos juízes de um tribunal constitucional? 

À primeira pergunta, sobre porque os juízes e juízas deveriam decidir as questões, 

uma possível resposta seria: porque nós fomos nomeados por órgãos que possuem credenciais 

eleitorais (Presidente e Senado).
224

 Nesse caso, o critério relativo ao procedimento favoreceria 

comparativamente o parlamento, cuja legitimidade direta é superior em termos democráticos à 

do Judiciário. Ainda que ocorresse o fato, alegado pelos defensores do controle judicial, de as 

nomeações para a corte ocuparem espaço nas campanhas eleitorais, a legitimidade dos 

nomeados seria comparativamente menor - porque indireta - que a dos parlamentares. 

Por que eles deveriam decidir por maioria? Para Waldron, não há como responder a 

essa pergunta, além de que se trata apenas de um procedimento técnico de tomada de 

decisões. O princípio majoritário seria apropriado para pessoas que têm uma reivindicação 

moral em ser tratadas como iguais. Mas não há, segundo o autor, qualquer base moral para 
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essa reivindicação numa corte suprema: "Eles não representam ninguém. Sua reivindicação 

por participação é funcional, e não uma questão de titularidade de direito.” (tradução livre)
225

 

Conclusão: para Waldron, em relação às questões ligadas ao resultado da decisão, 

nem os parlamentos nem as cortes constitucionais estão vacinadas contra resultados que 

sacrifiquem direitos, embora o discurso comum (sobretudo dos juristas) insista em apontar 

esses riscos apenas em relação aos primeiros. Mas no que concerne aos critérios relacionados  

ao procedimento em si, os parlamentos detêm larga vantagem em relação às cortes, em termos 

de legitimidade e participação. 

Que outros argumentos poderiam ser mobilizados pelos defensores do controle 

judicial? E como eles poderiam ser respondidos? 

Um argumento recorrente no debate é a noção de pré-compromisso (precommitment) 

ou "estratégia Ulisses"
226

, que busca responder à pergunta: quem deve guardar os guardiães 

quando eles se sentirem tentados a ceder a pressões momentâneas, contrárias a compromissos 

feitos em ocasiões qualificadas, de "racionalidade superior"? Para os defensores do controle 

judicial, é racional que uma comunidade, em momentos de qualidade superior, decida adotar a 

estratégia Ulisses: impedir-se a si mesma de, passado aquele momento de razão, decidir sobre 

determinadas questões, encarregando os juízes de mantê-la atada ao mastro do pré-

compromisso. 

Ao comentar o modelo de democracia direta ateniense, Elster não tarda a condená-la, 

afirmando que, na medida em que a assembleia estava livre para, a qualquer momento, rever 

as suas decisões anteriores, ter-se-ia tornado presa fácil de demagogos e manipuladores (em 

uma palavra, de retóricos!) se não tivesse estabelecido certas salvaguardas institucionais como 

o ostracismo (a possibilidade de expulsar os demagogos). Aqui, os "demagogos" são 

comparados às sereias mesmas: "Em contraste com Ulisses, a assembleia nem sempre podia 

impedir-se de atuar seguindo o canto das sereias (...); todavia, podia evitar esse canto, 

expulsando os cantores." (tradução livre)
227
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Para Elster, institutos como o ostracismo e a grafe paranomon (por meio da qual 

alguém poderia ser acusado e julgado por fazer uma proposta ilegal, ainda que esta fosse 

aprovada pela assembleia) existiam em Atenas para manter a democracia dentro de limites 

exigidos pela eficiência e pela estabilidade, em função dos quais o pré-compromisso foi 

criado. Sem eles, a democracia não apresentaria qualquer diferença do mero despotismo, uma 

vez que a democracia direta se baseia no direito de intervenção em todos os domínios, 

enquanto que a democracia constitucional está fundada sobre um conjunto de instituições 

estáveis que não podem ser anuladas, uma vez estabelecidas. 

Elster não vê qualquer problema em que o poder constituinte confie ao judiciário o 

poder de zelar pela garantia de permanência das regras sociais básicas ou institua a exigência 

de maiorias qualificadas para alterar essas regras. Indo mais longe, estas seriam as únicas 

formas de superar o paradoxo da democracia, segundo o qual cada geração deseja ser livre 

para atar sua sucessora, sem estar atada por sua antecessora. Como é impossível que todas as 

gerações possam obter esse privilégio, a estratégia Ulisses é modo de resolvê-lo, mesmo 

porque, na visão de Elster, a ruptura com a geração anterior, levada a termo pelo poder 

constituinte, decorre de situações históricas excepcionais e imprevisíveis. É esse
228

 poder 

excepcional que daria a uma assembleia a legitimidade de atar o futuro. 

Para Bayón, essa tentativa de reconciliar a primazia constitucional e a regra da 

maioria não parece ter sido exitosa. Em primeiro lugar, a analogia da unidade volitiva no 

plano individual e no plano coletivo é profundamente enganosa. Não é possível afirmar que 

uma comunidade possui os mesmos mecanismos psíquicos de um ser humano individual, a 

ponto de igualá-los. A metáfora não poderia tornar-se analogia. 

Em segundo lugar, a relação entre o caráter constituinte ou meramente legislativo, de 

um lado, e sua maior ou menor qualidade deliberativa, de outro, é inteiramente contingente. 

Não há nenhum critério permanente que permita afirmar que as decisões cristalizadas no texto 

fundamental pelo poder constituinte originário é melhor tanto em seu conteúdo quanto pela 

qualidade dos debates do que o procedimento legislativo ordinário. Na verdade, o vagar e 

menor pressão a que estão submetidos cotidianamente os Parlamentos, militam em prol da 

tese contrária. 

Por fim, enquanto que no plano individual o agente limita a si próprio, no plano 

coletivo, uma comunidade que se pré-compromete, compromete, na verdade, um outro 
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conjunto de pessoas no futuro. E não há um argumento definitivo, além da manutenção da 

estabilidade, enunciado por Jon Elster e que também necessita de justificação, para a 

legitimidade de uma geração acorrentar outra no futuro.
229

 

Para Waldron, a sociedade não está pré-comprometida com uma visão única acerca 

dos direitos, e não está claro por que, quando os seus membros discordam sobre o significado 

deles, seriam os juízes os responsáveis por manter esse pré-compromisso. O modelo Ulisses 

funcionaria apenas quando o pré-compromisso protege contra aberrações e males vários, não 

quando ele protege contra mudanças de opinião relativa a genuínos desacordos sobre qual 

deve ser o resultado razoável de um processo decisório.
230

 

No entanto, o maior argumento contra o qual se insurge Waldron, por ser também o 

mais utilizado pelos defensores do controle judicial é o de que o trabalho de uma legislatura 

isenta de limites, poderia levar à ditadura da maioria. 

O que significa aqui o termo "tirania"? Em que sentido ele é usado pelos defensores e 

críticos do controle judicial? Parece que tirania é aquilo que acontece quando alguém tem os 

seus direitos negados. Nesse sentido, sempre que há desacordo em torno de um direito, o 

grupo perdedor reclamará de ter sido submetido a tratamento tirânico, e isso é possível de 

acontecer tanto em um parlamento quanto em um tribunal. Ou seja, nesse sentido, tirania é 

algo mais ou menos inevitável, com o que a pergunta se desloca para outra direção: o fato de 

uma decisão tirânica ser tomada por uma maioria é agravante ou atenuante de seu caráter 

tirânico? 

Aqui Waldron adota a estratégia da distinção, sob a escusa de refinar o argumento. 

Segundo ele, é necessário diferenciar maiorias (e minorias) tópicas de maiorias (e minorias) 

decisionais. O primeiro grupo é aquele cujos direitos encontra-se em jogo na decisão; o 

segundo é constituído por aglutinação de pessoas no processo de deliberação. 

A tese de Waldron é de que o alinhamento entre as maiorias e minorias decisional e 

tópica só raramente acontece, sendo esses os únicos casos em que se poderia falar de uma 

tirania da maioria (decisional) sobre a minoria (tópica). 

 Dois exemplos são esclarecedores: os debates em torno do aborto e da ação 

afirmativa, nas principais democracias onde eles ocorreram e ocorrem. Em nenhum deles 

ocorre o alinhamento de maiorias ou minorias decisional e tópica: mulheres apoiam o direito 

ao aborto, mas muitos homens também, e também muitas mulheres são contrárias a ele; 
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muitos negros apoiam as ações afirmativas e também muitos brancos, e há também negros 

que são contrários a elas. Assim, os desacordos em torno dos direitos seriam totalmente 

independentes das questões individuais que estão em debate. 

A conclusão – inteligente – de Waldron é: tirania da maioria – se o termo for usado 

responsavelmente – é uma característica dos casos não centrais, em sociedades nas quais as 

pessoas não dão a mesma importância para os direitos das minorias tópicas que dão para os 

seus próprios. Em uma tal sociedade comprometida com os direitos, essa ameaça endêmica de 

“tirania da maioria” estaria simplesmente afastada.
231

 

Por fim, fica a questão: se os argumentos de Waldron contra o controle judicial só 

valem para os (provavelmente raros) casos centrais nos quais todas as pressuposições 

estabelecidas por ele se verifiquem, como fica o debate nas sociedades nas quais isso não 

ocorre, os chamados casos periféricos? 

Ele reconhece que, se os pressupostos falham, então o argumento contra o judicial 

review não pode ir adiante, pois se trata de um argumento condicional. Mas daí não se deve 

inferir que o controle judicial é defensável sempre que os pressupostos falhem. Pode haver 

outros bons argumentos que não estão condicionados a tais pressuposições. Pode ser ainda 

que o fato de os juízes terem a palavra final em questões de direito não ajude em nada a 

melhorar a situação das sociedades nas quais as pressuposições falham. Pode ser que os 

tribunais sejam tão corruptos quanto os parlamentos, e que por isso não seja cumprido o 

segundo pressuposto (a existência de instituições judiciais confiáveis e em normal 

funcionamento). 

Aqui é possível notar o recuo de Waldron em relação a Law and Disagreement. Em 

The core of the case, a prática do controle judicial já não tem a força que tinha em 1999, 

quando da publicação de sua obra mais conhecida. Waldron diz ter tentado mostrar por que 

razão o controle judicial baseado em direitos é inapropriado para sociedades democráticas 

cujo problema não se encontra, como ocorre em casos periféricos, em uma eventual 

disfuncionalidade sistêmica de suas instituições, mas no fato simples de que seus membros 

discordam acerca dos direitos. 

Talvez haja circunstâncias (v.g. patologias peculiares, instituições legislativas 

disfuncionais, cultura política de corrupção, legados de racismo ou outras formas de 

preconceitos endêmicos) que façam do controle judicial um mal necessário e provisório. De 

todo modo, os defensores do judicial review deveriam, na opinião de Waldron, fazer suas 
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reivindicações sobre estas bases, e fazê-las com mais humildade, ao invés de se colocarem 

como profetas defensores de direitos ou como líderes messiânicos, como se o excessivo poder 

dado aos juízes fosse um elemento normal e desejável das modernas democracias
232

.  

Na opinião de Gargarella e Martí, as reservas (aqui chamados recuos) feitas por 

Waldron o teriam aproximado de seus melhores críticos, os quais têm pensado alternativas ao 

controle judicial "forte", para propor desenhos institucionais que mantenham a revisão 

judicial e a existência de uma carta de direitos, ao mesmo tempo em que procuram preservar a 

primazia do controle democrático. Assim, é preciso distinguir revisão judicial de primazia 

judicial, para concordar com o primeiro e discordar do segundo.
233

 

O que é facilmente perceptível é que Waldron impõe tantas condições a sua própria 

crítica ao controle judicial de constitucionalidade, que ele termina por ter a sua validade 

restringida a modelos e situações ideais que, obviamente, não existem em lugar algum. Em 

nome da coerência e da unidade lógicas, Waldron parece incorrer na mesma estratégia 

idealista que combatia, dando ensejo a renovadas críticas, como a do professor espanhol Juán 

Carlos Bayón, exposta no tópico seguinte. 

 

2.4 Com Waldron, contra Waldron: Juán Carlos Bayón propõe um constitucionalismo 

débil  

Um posicionamento interessante, publicado logo após Law and Disagreement e útil a 

mostrar o caráter profundamente retórico do debate, foi produzido pelo espanhol Juán Carlos 

Bayón, com o seu chamado constitucionalismo débil. 

Assim como Waldron, ele caracteriza o constitucionalismo como redutível a dois 

elementos nucleares: a ideia de supremacia de um texto constitucional que inclua direitos 

básicos e o controle judicial de constitucionalidade das leis. Por outro lado, apresenta uma 

noção dos direitos fundamentais de caráter moral substantivo, à qual denomina "coto 

vedado"
234

, que está baseada em dois elementos: 

a) direitos fundamentais como trincheiras contra políticas baseadas em princípios 

utilitários, i.e., que tenham como norte a maximização de vantagens coletivas e 
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b) direitos fundamentais como limites ao poder de decisão das maiorias.
235

 

A tese defendida por Bayón é a de que o constitucionalismo e o "coto vedado" são 

ideias independentes, de modo que a assunção da última não implica a primeira. O 

constitucionalismo tradicional partiria da ideia equivocada de uma associação necessária entre 

o desejo institucional baseado no binômio controle judicial/supremacia constitucional e o 

ideal dos direitos.
236

 

Segundo Bayón, o constitucionalismo tem uma conta pendente em relação à objeção 

contramajoritária, no que diz respeito às mesmas questões apontadas por Waldron: a) de como 

é possível que maiorias pretéritas estabeleçam restrições ao que as maiorias atuais e futuras 

podem decidir e b) qual a legitimidade de juízes não eleitos e politicamente irresponsáveis 

para invalidar decisões do legislador democrático? 

Os dois argumentos centrais dos defensores do constitucionalismo são já conhecidos. 

O primeiro deles, que aqui será chamado argumento semântico, afirma que só há conflito 

entre constitucionalismo e democracia se esta última for entendida equivocadamente como 

regra da maioria. Para suprimir o conflito, basta modificar o significado de "democracia" para 

um sistema em que vale "o que decide a maioria, desde que não viole direitos básicos". 

Embora pareça relativamente frágil, o argumento semântico aponta para a vagueza do termo 

"democracia", o que contribui para que as disputas retóricas por significá-lo sejam ainda mais 

encarniçadas. 

Com efeito, como se verificou no recente debate brasileiro em torno da PEC 33, 

ambos os lados defendem posições opostas em nome da democracia. 

A referida proposta de emenda constitucional, de autoria do Dep. Federal Nazareno 

Fonteles (PT-PI) tem como cerne a revisão parlamentar do controle de constitucionalidade, 

realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que somente poderia declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei pelo quorum de 4/5, em lugar da atual maioria absoluta de 

seus membros.
237

 Assim, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em ações 

diretas de inconstitucionalidade que declarassem a inconstitucionalidade material de emendas 

à Constituição, teriam a sua eficácia condicionada à apreciação do Congresso Nacional que, 

manifestando-se contrariamente à decisão da corte, submeteria a controvérsia à consulta 

popular.
238

 

                                                 
235 BAYÓN, Juán Carlos. Derechos..., p. 65-66. 
236

 BAYÓN, Juán Carlos. Derechos..., p. 66-67. 
237

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, art. 97. 
238

 BRASIL. PEC 33, art. 3º. 



 115 

O segundo argumento encontra-se assentado sobre um noção simples de teoria da 

interpretação, considerada equivocada por uma abordagem retórica, e por isso mesmo será 

aqui chamado argumento hermenêutico. Afirma que, quando os juízes constitucionais 

invalidam as decisões do Parlamento, eles não estão se colocando acima deste, mas apenas 

fazendo valer um mandato concedido pela vontade democrática mais fundamental de todas, a 

do poder constituinte originário.  

O professor de Yale, Eugene Rostow já ressaltava, em 1952, que o debate acerca da 

legitimidade do controle judicial de constitucionalidade não era apenas uma questão teórica 

de filosofia política, mas que conduzia a importantes consequências práticas, dentre elas uma 

que é especialmente importante para esta tese: a de que a suspeita de ilegitimidade seria a 

causa principal de muitas decisões (o autor fala da realidade estadunidense da época) - que 

mantinham a validade de decisões legislativas ou executivas que, de outro modo, seriam 

rechaçadas como inconstitucionais.
239

 

Rostow vai buscar as origens - que aqui atuam como fundamento - de sua 

argumentação na conhecida citação de Hamilton, nos Federalist Papers, segundo a qual a 

interpretação constitucional pelos Tribunais não significa 

... que o Poder Judiciário seja superior ao Legislativo; segue-se, sim que o poder do 

povo é superior a ambos e que, quando a vontade do corpo legislativo, declarada nos 

seus estatutos, está em oposição com a do povo, declarada na Constituição, é a essa 

última que os juízes devem obedecer; por outras palavras, que as suas decisões 

devem conformar-se antes com as leis fundamentais do que com aquelas que não o 

são.
240

 

Embora praticamente nenhum jurista, acadêmico ou praticante, sustentaria 

atualmente a possibilidade desse acesso espiritual, quase religioso, a uma suposta "vontade do 

povo" ou do "constituinte originário", por parte dos juízes, o certo é que o posicionamento de 

Rostow continua a alimentar o argumento hermenêutico em favor do controle judicial. 

Bayón recusa ambos os argumentos em favor do constitucionalismo a partir de um 

raciocínio simples. Se o conteúdo dos direitos precisa ser interpretado e se a interpretação dos 

dispositivos que os contém não se resume a um silogismo, isso quer dizer que, em um sistema 

no qual exista o controle judicial, democracia é "o que decida a maioria, sempre que não 

                                                 
239

 ROSTOW, Eugene. The democratic character of judicial review. Harvard Law Review, vol. 66, Dec. 1952, 

n. 2, p. 194. 
240 HAMILTON, Alexander; MADISON, James e JAY, John. O federalista..., p. 460. 



 116 

vulnere o que os juízes constitucionais entendam que constitui o conteúdo dos direitos 

básicos." (tradução livre)
241

 

Mas, ao contrário do que pode parecer, Bayón não aceita no todo a teoria de 

Waldron. Levado ao extremo, o procedimentalismo do jusfilósofo australiano conduziria à 

conclusão de que todos os direitos deveriam ser objeto de decisões ordinárias do legislador, 

com exceção daqueles que têm um caráter constitutivo ou definitório do procedimento 

democrático, que deveriam assim ser declarados irreformáveis.
242

 Para Bayón, o pensamento 

de Waldron apresenta fissuras através das quais é possível postular um desenho que concilie 

democracia, representada pela regra da maioria e a afirmação de direitos básicos, naquilo que 

ele chamou de constitucionalismo débil. 

Ao contrário do que afirma o constitucionalismo tradicional, de que os direitos 

seriam um conjunto de limites substantivos ao procedimento representado pela regra da 

maioria, Waldron entende que a discussão acerca do procedimento é anterior aos direitos, 

sobretudo quando, como quase sempre ocorre, há desacordos sobre eles. Assim, antes de 

definir o conteúdo dos direitos, uma comunidade política deveria decidir sobre como decidir 

tais conteúdos. Nos sistemas com controle judicial forte, essa decisão ao que a maioria pode 

decidir é convertida naquilo que a maioria dos membros do órgão que exerce o controle de 

constitucionalidade entender como sendo o conteúdo dos direitos. 

Bayón discorda de Waldron em que a primeira regra é procedimental. A própria 

adoção de uma regra de decisão só pode acontecer por razões substantivas que já existam, 

ainda que implicitamente, do contrário a existência mesma da comunidade seria impossível. 

Ora, se o mero existir de uma comunidade já contém o reconhecimento de que a vida em 

comunidade é desejável (racional ou inexorável, a depender da teoria política que se adote), 

não pode haver contradição em que sejam fixados limites àquilo que a maioria pode decidir. 

A questão passa a ser, em Bayón, como esses limites são fixados e como eles serão 

concretizados diante das situações de desacordos. Entre um constitucionalismo que imponha 

limites à regra da maioria e aquele outro, como o de Westminster, no qual o Parlamento não 

encontra limites constitucionais ao que pode ser decidido, aquele que veja no "coto vedado" 

algo valioso deve escolher o primeiro. 

Bayón, no entanto, reproduz uma distinção que ainda não havia, à época, 

recepcionado a "revolução copernicana" trazida por Friedrich Müller e que consistia na 

                                                 
241 BAYÓN, Juán Carlos. Derechos..., p. 69: "... lo que decida la mayoría, siempre que no vulnere lo que los 

jueces constitucionales entiendan que constituye el contenido de los derechos básicos". 
242

 BAYÓN, Juán Carlos. Derechos..., p. 80. 



 117 

separação entre norma e texto de norma. Por essa razão, Bayón utilizou a classificação 

estática das normas em regras e princípios, a ignorar que tal característica possui um sentido 

pragmático, passível de ser conformado apenas no momento da concretização normativa, 

como deixou claro Humberto Ávila, em sua teoria dos princípios.
243

 

Assim, Bayón condiciona a aceitação de limites constitucionais imutáveis ao 

trabalho do legislador, com a condição de que tais limites sejam formulados, ainda que em 

parte, na forma de regras, quando então a clareza de seus enunciados permitiria dispensar o 

"papel tradutor" dos juízes. 

No entanto, em relação aos demais limites substantivos, que são majoritariamente 

elaborados na forma de princípios, Bayón continua e se pergunta se eles deveriam ser 

passíveis de alteração por maioria simples ou por outro procedimento suplementar.
244

 

Se tanto a regra da maioria quanto o controle judicial são procedimentos, resta saber 

qual deles é melhor. Bayón retoma a distinção entre o valor intrínseco de um procedimento 

(como um processo de decisão é organizado, quem decide e de acordo com que regras) e o 

valor instrumental (a qualidade do produto de uma decisão, tomando por base o respeito aos 

direitos instituídos pelo parlamento). Para Waldron, a escolha entre procedimentos deve ser 

governada pela comparação de seus valores intrínsecos, enquanto que a escolha a partir do 

critério do valor instrumental está fechada, uma vez que ele considera todos os procedimentos 

falíveis, i. e., qualquer procedimento encontra-se diante do risco de produzir decisões 

"injustas", ou seja, que protejam e promovam os direitos. 

Bayón nega a afirmação de Waldron de que a regra da maioria seja a única que 

possui um valor intrínseco. Segundo o professor espanhol, essa afirmação apenas é válida 

quando se vota de maneira direta acerca de uma questão a respeito do qual há apenas duas 

alternativas, o que constitui um modelo bastante simplório do funcionamento das democracias 

representativas reais, nas quais as questões estão conectadas entre si, de modo que a 

preferência por uma está condicionada à decisão que será adotada em relação a outra, 

podendo não sair vencedora aquela que, se comparada de uma a uma, derrotaria todas as 

outras. Nesses casos, o que determina a decisão é muito mais a formação de coalizões e o 

controle do modo e da ordem como os temas são submetidos a votação.
245

 

                                                 
243

 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. São 

Paulo, Malheiros, 2005. 
244

 BAYÓN, Juán Carlos. Derechos..., p. 85. 
245

 BAYÓN, Juán Carlos. Derechos..., p. 86. 



 118 

No entanto, mesmo não sendo a única, a regra da maioria é, de acordo com Bayón, a 

que possui o maior valor intrínseco, pois promove dois critérios dos quais decorre o valor de 

legitimidade democrática de um governo: 

a) que o governante ou representante ocupe a função não por qualquer qualidade 

intrínseca, mas pela quantidade de cidadãos que o respaldam;  

b) que mesmo com todas as dificuldades e limitações práticas, nenhum outro 

procedimento assegura a mesma capacidade de reação à maioria dos cidadãos diante das 

decisões que desaprovam. 

Ou seja, nenhum outro procedimento possibilita na mesma intensidade que o 

conjunto dos cidadãos, igualmente considerados, detenham a palavra final sobre os temas 

submetidos a sua decisão.
246

 

O que se pode dizer então do valor instrumental do constitucionalismo débil, em 

comparação ao constitucionalismo forte (do controle judicial de constitucionalidade)? É 

possível dizer que as decisões tomadas pelos juízes das cortes supremas protegem e 

promovem os direitos mais que as decisões do Parlamento? Bayón chega à conclusão de que 

esses fatores são absolutamente contingentes: há tanto casos em que as cortes freiam leis que 

ferem direitos fundamentais quanto outros, em que decisões retrógradas impedem os 

parlamentos de promovê-los. 

Conclusão: como não é possível levar em consideração o valor instrumental de um 

sistema de tomada de decisão, deve-se voltar os olhos ao seu valor intrínseco. Quanto a este, o 

constitucionalismo débil de Bayón leva vantagem sobre o constitucionalismo tradicional, pelo 

simples fato de que um representante parlamentar tem sua atuação sustentada por um maior 

número de cidadãos do que um juiz não eleito, além do que as regras do parlamento são mais 

abertas à mudança de decisões (em virtude de fatores como a responsabilização política dos 

representantes populares, a provisoriedade dos mandatos e as regras mais abertas de 

deliberação que as dos tribunais). 

O constitucionalismo débil de Bayón é resultado da busca por compatibilidade entre 

o valor do procedimento democrático - que impõe que não sejam os juízes os detentores da 

palavra final - e as vantagens instrumentais do controle judicial de constitucionalidade 

(garantia dos direitos que funcionem como pressupostos para o exercício das liberdades 

democráticas). O passo seguinte é imaginar que desenho institucional poderia promover essa 

compatibilidade? 
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Ela encontra-se, ainda que de forma genérica e vaga, rascunhada pelo autor em 

estudo, contendo: 

a) existência de um núcleo irreformável de direitos, escritos em forma de regras; 

b) constitucionalização do resto do "coto vedado", formulado como princípios; 

c) existência do controle judicial de constitucionalidade, que contribua para a 

qualificação das tomadas de decisão sem, no entanto, privar a democracia da última 

palavra.
247

 

Dois modelos constitucionais seriam tidos como exemplos já implementados e em 

funcionamento desse constitucionalismo débil: o Canadá e a Suécia. 

No Canada, o Canadian Charter of Rights de 1982 prevê um mecanismo de controle 

de constitucionalidade fraco (weak judicial review), no qual o Judiciário pode controlar a 

constitucionalidade das leis, podendo, no entanto, a declaração judicial de 

inconstitucionalidade ser contrariada por uma decisão legislativa que a afasta.  

Do mesmo modo, encontra-se previsto na Seção 33 da Carta, que o parlamento ou o 

poder legislativo de uma província pode expressamente declarar, por maioria simples, que 

uma lei ou disposição permaneça válida, mesmo considerada inconstitucional, por um prazo 

renovável de até 5 anos, mesmo que contrarie alguns direitos previstos nas seções 2 ou seções 

de 7 a 15 da Carta.
248

 

Esse dispositivo é considerado um compromisso entre a soberania parlamentar e o 

modelo americano de constitucionalismo (forte). Enquanto neste, os direitos funcionam como 

limites diante dos quais o parlamento não pode avançar, no caso canadense, a Carta de 

Direitos concede poderes especiais para a ação parlamentar, em respeito ao seu caráter 

democrático.
249

 Desse modo,  

...visando devolver à interpretação constitucional o seu caráter complexo e plural, 

retirando-lhe o caráter de empreendimento puramente racional e argumentativo, 

percebe-se que Bill of Rights canadense fundamentou seu controle fraco de 

constitucionalidade em alguns mecanismos que permitem ao Legislativo participar 

do controle de constitucionalidade.
250
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Na tradição sueca, basta a mesma maioria do Riksdag necessária para aprovar 

qualquer lei para que se reforme o catálogo de direitos constitucionais. A única exigência é 

que isso ocorra em duas votações distintas, entre as quais decorra um período mínimo de nove 

meses e aconteçam eleições gerais.
251

 

Além disso, o poder de controlar a constitucionalidade das leis pertence tanto às 

cortes como a qualquer autoridade pública, não havendo qualquer regulação que dê aos 

tribunais a ideia de que está é tarefa única deles, conforme exposto no Instrumento de 

Governo (Regeringsformen, RF) (capítulo 11, artigo 14), umas das quatro partes da 

Constituição Sueca (Sveriges grundlagar).
252

 

Para Bayón, os dois sistemas levam a resultados parecidos: 

a) os juízes tendem a adotar uma atitude de deferência perante o 

legislativo, sempre que a questão pareça duvidosa; 

b) quando o pronunciamento da corte em relação à 

inconstitucionalidade de uma lei são incontestáveis, esse pronunciamento altera o 

debate político, pois o parlamentar que discorde da decisão da corte terá que 

passar antes por novas eleições (nas quais a questão julgada ocupará o centro do 

debate), assumindo a carga considerável de enfrentar os argumentos com uma 

justificação capaz de obter o respaldo do eleitorado.
253

 

O pensamento de Bayón, assim como o de Waldron, está sujeito a críticas, sobretudo 

no modo como trata a diferenciação entre regras e princípios e como imagina uma aplicação 

meramente silogística das primeiras. No entanto, a escolha de ambos os autores e seus 

interlocutores deveu-se ao fato de serem eles, atualmente, alguns dos que enfrentam com 

maior profundidade, e sem os pré-conceitos típicos de muitos juristas, os problemas 

resultantes do paradoxo entre constitucionalismo e democracia. 

Após a apresentação e análise desse debate, é necessário vislumbrar de que modo ele 

surge e é apresentando retoricamente nas cortes constitucionais, as quais, segundo a tese 
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sustentada nesse trabalho, são atores ativamente participantes na defesa da própria 

legitimidade. 
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CAPÍTULO 3 

A RETÓRICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

[MINISTRO CARLOS BRITTO]: Para nós, a lei é 

suficiente. 

 

[MINISTRO CEZAR PELUSO]: Excelência, se a lei fosse 

suficiente, não existiria tribunal! 

 

É suficiente que alguém abra um jornal de grande circulação no Brasil para que 

encontre alguma notícia acerca dos constantes confrontos entre o Congresso Nacional e o 

Supremo Tribunal Federal. Com efeito, sobretudo nos últimos anos, o Tribunal tem estado 

mais presente no debate público, seja em razão da personalidade de alguns dos seus membros, 

seja pelos temas que lhe são submetidos, seja pela publicidade dada aos julgamentos pela TV 

Justiça, que torna a Corte brasileira possivelmente a única no mundo a transmitir ao vivo seus 

julgamentos. 

Essa visibilidade faz com que os temas objeto de debate e julgamento terminem por 

tornar-se assunto não apenas de acadêmicos e juristas, mas também de vários pesquisadores 

de áreas que vão da Sociologia à Linguística. Do ponto de vista de uma abordagem retórica, 

essa superexposição leva a uma dessacralização das decisões, deixando patente mesmo para 

os não iniciados que a interpretação do direito parece estar muito mais ligada a estratégias de 

convencimento, preferências pessoais e idiossincrasias político-ideológicas, do que 

propriamente à castidade lógica imaginada por muitas pessoas. Essa dessacralização parece 

ter um efeito educativo a longo prazo, ao apresentar uma visão mais realista do Direito do que 

aquela muitas vezes apresentada nas Escolas de Direito e, com outras intenções, para o senso 

comum. 

A cada semana, nas tardes de quarta e quinta-feira, milhões de pessoas acompanham 

pela TV Justiça a definição de importantes questões de natureza política, jurídica, econômica 

e moral por 11 pessoas quase desconhecidas do grande público, para as quais nunca nenhuma 

delas dirigiu sequer um voto. O poder persuasivo dessa retórica estratégica (R2) é tamanha 

que, não obstante a falta de representatividade política, e a depender dos matizes da decisão 

tomada, não são raras as manifestações para transformar Ministros em potenciais candidatos a 

Presidente da República.
254
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Ao contrário da TV Justiça, e como se pode ver nos capítulos anteriores, a posição de 

proeminência do tribunal máximo não é privilégio brasileiro e foi tratado no capítulo 2 

utilizando-se da nomenclatura dada por Barroso, sob o nome de "judicialização da vida".
255

 

 Para Vieira, ela é consequência, e não causa, de uma crescente desconfiança na 

democracia que, no entanto, contribui para o amesquinhamento da representação política. 

Esse processo de expansão da autoridade dos tribunais constitucionais teria ganhado, no 

Brasil, contornos especiais, a ponto de gerar o que chamou de uma "supremocracia".
256

 

Com efeito, é possível concordar com Vieira no sentido de que a retórica 

supostamente garantista da Constituição Brasileira gerou uma verdadeira sobrecarga do 

Supremo Tribunal, encarregado de gerenciar as expectativas criadas apenas de modo abstrato 

pelo Texto de 88. Desconfiada do legislador, a Constituição teria adotado um direcionamento 

de sobre tudo legislar, transcendendo temas propriamente constitucionais e regulando de 

modo pormenorizado amplos espectros da vida social, econômica e política do país. Em suas 

palavras:  A equação é simples: se tudo é matéria constitucional, o campo de liberdade dado 

ao corpo político é muito pequeno.  ualquer movimento mais brusco dos administradores ou 

dos legisladores gera um incidente de inconstitucionalidade, que, por regra, deságua no 

Supremo.
257

 

A Constituição conferiu ao Supremo, por outro lado, uma excessiva competência, 

que vai desde o controle concentrado de constitucionalidade, característica maior de uma 

Corte Constitucional, até o julgamento de crimes comuns de altas autoridades da República, 

além de recursos extraordinários e agravos e, claro, dos recursos contra suas próprias 

decisões. 

Não bastasse isso, normatizações posteriores como a EC 3/93, a EC/45, da chamada 

Reforma do Judiciário, além das leis 9.868/99 e 9.882/99, convergiram para tornar o Supremo 

Tribunal Federal algo bem diverso do least dangerous Branch vivido por Alexander 

Bickel
258

, com poder e prominência apenas comparável a tribunais de democracias 

desenvolvidas, como é o caso do Bundesverfassungsgericht. 

Mas mesmo levando-se em conta esses fatores normativo-estruturais do 

ordenamento, é inegável que a Corte tem exercido função não apenas de proteção do texto 

constitucional, atuando como legislador negativo pensado por Kelsen, mas também de criação 
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de regras a posteriori. Mesmo aqueles que defendem um papel mais destacado da corte 

reconhecem que posturas mais incisivas do Supremo contribuem para trazer à baila os 

questionamentos em torno da sua competência para produzir direito novo, ao invés de 

simplesmente aplicar direito pré-existente. Isso porque, como visto, de acordo com o discurso 

moderno do Estado de Direito, aquele que exerce poder (mais que o simples exercício de 

competência delegada pelo poder), tem sempre de estar submetido a controles de natureza 

democrática. 

Como salienta Adeodato, as constituições dizem emanar-se do povo, ainda que não 

sejam elaboradas por ele e ainda que ele não participe dos processos de sua concretização. Aí, 

a questão fundamental passa a ser como ampliar a proteger as esferas de participação 

democrática, sobretudo quando os cidadãos participam cada vez menos das eleições nas 

democracias centrais. Segundo ele, o problema da jurisdição constitucional brasileira parece 

ser que o Judiciário nem vê o texto ontologicamente, e o vincula a uma interpretação 

pretensamente fixa, nem o concretiza por meio de procedimentos hermenêuticos específicos e 

coerentes: “Tem os defeitos da reificação racionalista e os do casuísmo irracionalista: 

concepção reificadora, trato casuístico, uma esdrúxula incompatibilidade estratégica.”
259

 

A introdução e utilização de mecanismos como as audiências públicas, iniciadas com 

o julgamento da Lei de Biossegurança, em 2008,  e a participação de amici curiae, 

introduzidas pelas leis supramencionadas, podem ser interpretadas como uma tentativa de 

compensar o deficit representativo do Tribunal, o que no entanto, deixa de tocar no cerne do 

problema da legitimidade, ao menos por dois motivos: em primeiro lugar, tanto os amici 

quanto as pessoas que participam das audiências públicas não têm qualquer participação nas 

votações que, efetivamente, decidem a questão posta diante da Corte. Segundo, apenas 

participam, em um e em outro caso, as pessoas ou representantes de entidades ou instituições 

escolhidos pelo STF.
260

 

Assim, em razão dos fatores supramencionados, o Supremo termina por ser vítima de 

uma superexposição que exacerba o seu aspecto contramajoritário, embora possa ser 

sustentado que, no Brasil, pouco se tem questionado esse aspecto, exceto quando se trata de 

posições supostamente "ativistas", não sendo muitos os autores a refletir sobre o conflito, 

discutido no capítulo 2, entre democracia e constitucionalismo. 
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Aqueles que no entanto visualizam uma exorbitância nas posturas legiferantes dos 

ministros são quase unânimes em que a única solução possível, dentro da sistemática e do 

desenho constitucional da jurisdição brasileira, seria uma postura de autocontenção (self-

restraint) por parte dos juízes, por meio da qual o Supremo reforçaria a sua autoridade e, ao 

mesmo tempo, fortaleceria as instâncias inferiores, além de contribuir para uma qualificação, 

ainda que a longo termo, do trabalho parlamentar. 

Este capítulo pretende analisar esse debate, bem como o modo pelo qual o Supremo 

Tribunal Federal dele participa. De modo a facilitar uma visão macrocomparativa, o capítulo 

será organizado em moldes análogos ao anterior. 

Em um primeiro momento, será feita uma breve exposição sobre a organização do 

STF, seguida pelo estudo de sua estrutura administrativa e funcionamento. Esse tópico 

termina com a análise do controle de constitucionalidade no Brasil. 

O segundo momento destina-se ao debate brasileiro em torno da legitimidade da 

jurisdição constitucional, ao tempo em que buscará identificar estratégias externas (fora dos 

autos) de autolegitimação da Corte. 

O último momento é destinado à análise retórica da argumentação do Supremo 

Tribunal Federal. Este tópico retomará os fundamentos teórico-metodológicos da análise, a 

descrição do processo de construção de categorias, além de, por fim, apresentar a análise 

stricto sensu. 

 

3.1. A organização do Supremo Tribunal Federal e o sistema de controle de 

constitucionalidade brasileiro 

 

3.1.1 Organização administrativa e funcionamento do Tribunal 

Ao contrário do que ocorre com o Tribunal Constitucional Alemão, o Supremo 

Tribunal Federal não exerce apenas a função de guardião da Constituição, mas também 

integra, sendo o seu órgão de cúpula, a estrutura do Poder Judiciário. Em outras palavras, é, a 

um só tempo, Corte Suprema e Tribunal Constitucional. 

A Constituição de 1988 ampliou sobremaneira as competências do Supremo Tribunal 

Federal. Para fins de sistematização, elas podem ser divididas em 2 tipos: 

a) originárias: ações nas quais cabe ao STF decidir em juízo único e definitivo. 

Estão contidas no art. 102, inciso I e suas alíneas, envolvendo matérias que vão desde as 
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ações relativas ao controle concentrado, até o julgamento de altas autoridades da República, 

conflitos federativos e envolvendo Estados ou organismos internacionais, conflitos de 

competência e ações nas quais tenham interesse os membros da magistratura, habeas corpus, 

mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção quando impetrado por agentes 

políticos detentores de foro privilegiado; 

b) recursais: 

b.1) ordinárias: ações que ao Supremo incumbe julgar em recurso ordinário. 

Envolvem a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de 

injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a 

decisão e b) o crime político. Estão previstas no inciso II do art. 102 

b.2) extraordinárias, relativas às causas julgadas em única ou última 

instância por outros tribunais, quando a decisão envolve uma das questões previstas no 

inciso III do art. 102. 

 

Especificamente no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, como se verá 

no tópico a seguir, a Constituição previu, com as alterações que lhe foram adicionadas, uma 

pletora de modalidades: ação direta de inconstitucionalidade (ADI), ação declaratória de 

constitucionalidade (ADC), arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e 

mandado de injunção (MI). Somente em relação a essas é que se pode falar em exercício do 

controle concentrado de constitucionalidade, além da ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão (ADO), prevista no §2º do art. 103. 

Além das competências previstas no texto do art. 102 da Constituição, Gilmar 

Mendes fala ainda em competências implícitas complementares, decorrentes de uma 

"interpretação compreensiva" do texto constitucional, baseado em decisões do STF que teriam 

ampliado as competências constitucionais não no sentido de alargá-las, mas de aprofundá-

las.
261

 

Para José Afonso da Silva, duas das competências previstas no art. 102 não podem 

ser caracterizadas como exercício da jurisdição constitucional: a) a competência para julgar 

ações em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e 

aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou 
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sejam direta ou indiretamente interessados (Art. 102, I, n) ; b) as ações contra o Conselho 

Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público (art. 102, I, r).
262

 

O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro não possui ação nos mesmos 

moldes da Verfassungsbeschwerde alemã
263

 ou o recurso de amparo de Espanha e México, 

por meio dos quais qualquer cidadão pode requerer à Corte a anulação, por 

inconstitucionalidade, de ato violador de direitos fundamentais dos quais é titular. 

Para compreender o modo pelo qual as decisões são produzidas, é fundamental saber 

quem são os juízes, de onde vêm, como são recrutados e quem os controla. Aqui, abrem-se 

inúmeras possibilidades de pesquisa empírica e de conexões entre variáveis heurísticas. 

Cláudia Roesler chama a atenção para o fato de que o modelo de seleção - e isso vale 

ainda mais para os integrantes de uma corte constitucional - pode oferecer importantes 

elementos para entender o perfil dos juízes, sua concepção de direito, a natureza e os limites 

de sua função, além de interferir decisivamente na independência e imparcialidade dos 

magistrados.
264

 

A Suprema Corte brasileira é composta por 11 Ministros. Esse número foi sendo 

modificado ao longo da história, ao sabor de interesses e conjunturas políticas. Como informa 

o Ministro Celso de Mello, em publicação oficial, esse número chegou ao máximo de 17 

membros, na fase do Império, quando o Tribunal chamava-se Supremo Tribunal de Justiça. Já 

na República, quando à Corte foi atribuído o nome atual, o STF já chegou a ter 16 juízes, sob 

a vigência do AI-2/1965 e da Constituição de 1967. Com o Ato Institucional n.º 6, de 1969, 

retomou a atual composição de 11 Ministros, mantida pela Constituição de 1988.
265

 

Ao contrário do que ocorre na Alemanha e em outros países europeus, no Brasil os 

Ministros não têm mandato, podendo permanecer no cargo até os 70 anos, idade da 

aposentadoria compulsória. Não obstante, segundo informa Gilmar Mendes, o prazo médio de 
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permanência no cargo, no período de 1946-1987 não foi superior a 8 anos, tendo aumentado 

para 11 anos, em média, entre 1989-2009.
266

 

Os últimos anos assistiram a uma considerável mobilidade no quadro de juízes 

supremos, tendo sido boa parte deles nomeados nos últimos três mandatos presidenciais. Na 

composição atual
267

, apenas três dos 11 Ministros não foram nomeados pelos governos do 

Partido dos Trabalhadores - PT, nos dois mandatos do Presidente Luís Inácio Lula da Silva e 

no mandato da Presidenta Dilma Rousseff: Celso de Mello (nomeado por José Sarney, em 

1989; Marco Aurélio Mello, indicado por Fernando Collor de Mello em 1990 e Gilmar 

Mendes, empossado por Fernando Henrique Cardoso, em 2002). 

Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos
268

, onde as convicções políticas e 

morais dos Justices desempenham um importante papel desde a sua indicação pelo presidente, 

não é fácil afirmar de que maneira essa composição eminentemente "de esquerda" teria ou 

não modificado as decisões ou mesmo os modos de argumentar da Corte Brasileira. Como 

apontado por Bourdieu, parece claro que o "espírito de corpo" dos juristas aponta para um 

papel conservador da tradição e dos códigos retóricos muito mais fortes do que as tensões 

político-ideológicas advindas da autoridade que os nomeou.
269

 

Exceto o Presidente do Tribunal, os demais ministros integram uma das duas Turmas 

em que se subdivide a Corte. Ao contrário do que ocorre na Alemanha, as Turmas não 

possuem competência determinada, sendo os processos distribuídos originariamente a um(a) 

Juiz(a)-Relator(a) e, a partir daí, à Turma à qual ele/a pertence. 

Importante ressaltar que, para a declaração de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade de lei, o STF decide por maioria simples (seis votos - ressalte-se, pelo 

mesmo mecanismo de decisão do Legislativo), desde que presentes ao menos oito dos onze 

ministros.
270
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 Pré-requisitos para o acesso ao cargo são a condição de brasileiro nato, idade entre 

35 e 65 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. É claro que esses requisitos são 

anunciados com um grau de vagueza suficiente para permitir um alto nível de flexibilidade 

tanto a nomeantes quanto a sabatinadores.
271

 

Como visto no primerio capítulo, esse alto grau de vagueza não deve ser visto como 

um defeito da linguagem, muito menos como uma deficiência de técnica legislativa. Elas 

cumpre tanto o apontado papel de permitir uma maleabiliadde de concretização, como 

também facilitam a obtenção de acordos semânticos (ainda que igualmente vagos) em meio 

ao caos da discordância. O que Cass Sunstein interpretou, no entanto, como um fenômeno que 

torna possível o Direito Constitucional em ambientes de desacordos, esta tese entende ser 

retórica estratégica - e das mais disseminadas e cotidianas: o uso de termos abstratos e 

semanticamente vagos em torno de questões que, se não colocadas de lado, poderiam impedir 

um acordo considerado mais importante hic et nunc.
272

 

Mas ela não está de modo algum restrita ao Direito Constitucional. A estratégia 

dogmática de evitar aprofundamentos teóricos, muitas vezes apontadas por juristas críticos 

como algo negativo, deve-se não apenas à escassez de tempo e à necessidade de julgar 

(proibição do non liquet), ou mesmo à declarada vinculação a um determinado direito positivo 

vigente (cujos enunciados carecem de concretização diante de um caso único e irrepetível). 

Ela é utilizada para evitar que o processo comunicativo jurídico deixe de ser funcional ao 

empreendimento, i. e., que produza mais desacordos, potencialmente abundantes, que acordos 

funcionais, mesmo que precários. Em outras palavras, ela torna possível o Direito enquanto 

prática social. 

É de ver assim, que expressões como notável saber jurídico e reputação ilibada são 

adredemente postas de modo vago, causando um certo mal-estar aos que acreditam no nobre 

sonho da transparência da linguagem. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que 

a atribuição de significado a essas expressões é "questão delicada", embora possa ser 

"objetivamente controlada".
273
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Um interessante exemplo pode ser trazido à baila:  o Tribunal de Justiça de São 

Paulo, autoridade coatora no Mandado de Segurança 25624-9/2006, atribuiu significado 

relativamente preciso à expressão "notório saber jurídico". Para ele, foi suficiente para provar 

a ausência de "notório saber" que o candidato a desembargador, indicado pela OAB na lista 

sêxtupla, tivesse "sido reprovado por 10 vezes na 'prova de seleção' - a prova inicial - do 

concurso de ingresso na Magistratura do Estado de São Paulo".
274

 O Tribunal atribui tamanha 

seriedade a essa interpretação a ponto de cogitar que a lista sêxtupla composta pela OAB/SP 

poderia ter incluído o advogado em questão como estratégia para "induzir" a eleição dos 

demais componentes do sexteto para a lista tríplice, da qual sairia o desembargador nomeado 

pelo governador do Estado. 

Em seu voto no referido Mandado de Segurança, o Relator Ministro Sepúlveda 

Pertence reconheceu que contamina a reputação de alguém a prática de crime infamante da 

sua reputação moral (pergunta-se: que crimes são dotados desse poder? Todos ou só alguns 

poucos? Se só alguns, quais?). O Relator, no entanto, recusa-se a enfrentar o argumento do 

Presidente do TJ/SP, de que a reprovação por 10 vezes na primeira fase do concurso público 

para a magistratura caracterizaria falta de "notório saber jurídico". Outra estratégia retórica 

conhecida (e deveras utilizada pela Corte Brasileira): a de abandonar a discussão de conteúdo, 

"decidindo" pela prejudicialidade de questão formal, de solução mais simples: como o 

Tribunal de Justiça, ao recusar o candidato, elaborou por si mesmo uma nova lista sêxtupla, o 

STF decidiu pela nulidade desse procedimento e pela necessidade de comunicar a OAB 

respectiva para que ela, por meio de juízos próprios, elaborasse nova lista de seis 

advogados.
275

 

Escapou assim o Ministro-Relator, de enfrentar a questão relativa ao significado, ao 

menos in casu, de "notório saber jurídico": a partir de que reprovação resta configurada essa 

ausência? E se o candidato for reprovado na última fase do certame? E se isso ocorrer por 

mais de uma vez? 

A Constituição não utiliza as mesmas expressões quando trata dos requisitos de 

nomeação para o Supremo Tribunal Federal e para o acesso (via quinto constitucional) aos 

demais Tribunais. Em relação ao primeiro, fala em notável saber jurídico e em relação aos 
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demais, notório saber. Um sem-número de especulações poderia ser feito visando encontrar a 

diferença entre ambas as expressões, embora seja mais provável que elas signifiquem 

exatamente isto: nada. São expressões vagas, assim criadas para permitir a sua flexibilização e 

possibilitar acordos. 

Não falta, no entanto, quem, em nossa prática constitucional, tenha explorado essa 

diferença. O então Ministro Ayres Britto arriscou fazer a diferença entre notabilidade e 

notoriedade do saber jurídico: "De fato, a notoriedade é menos que a notabilidade. A 

notoriedade significa que um determinado profissional é conhecido como um expoente do 

Direito, mas a notabilidade significa que um determinado profissional é destacado entre seus 

Pares."
276

 

A questão, como visto, foi simplesmente afastada como irrelevante para a decisão 

tomada. 

Apesar da exigência de notável saber jurídico, tem-se entendido pela desnecessidade 

de que o Ministro seja bacharel em Direito.
277

 A história da Corte registra apenas um caso em 

que isso teria acontecido. Indicado por Floriano Peixoto, o médico Cândido Barata Ribeiro 

chegou a tomar posse em 1893. Menos de um ano depois, o Senado negou a aprovação de seu 

nome, sob a alegação de não ter sido atendido o requisito do "notável saber jurídico", o que 

levou o Ministro a deixar o cargo no mesmo dia. Sobre o caso, e deixando claro o seu 

entendimento sobre o requisito da formação jurídica (como se afirmou, minoritário), assim se 

manifestou Lêda Boechat Rodrigues: 

Ao negar, em sua sessão de 22 de setembro, a aprovação à nomeação de Barata 

Ribeiro para o cargo de Ministro do STF, consagrou o Senado a interpretação que o 

notável saber refere-se a conhecimentos jurídicos; não basta ser diplomado em 

direito, mas é essencial ser notável pelo conhecimento das matérias que constituem 

as funções do Supremo Tribunal.
278

 

Os Ministros são indicados e nomeados pelo Presidente da República, após serem 

aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal, após sessão pública conhecida como 

sabatina. 

Tem-se questionado, nos últimos anos, acerca do modelo de indicação pelo 

Executivo. Alega-se que essa indicação comprometeria a imparcialidade dos juízes, uma vez 
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que, dentre as competências do STF, está a de julgar o próprio Presidente da República e seus 

Ministros, bem como os membros de seu partido político no Congresso Nacional. 

Durante os trabalhos de preparação da Constituição de 1934, chegou a ser discutida 

uma proposta que limitava a indicação dos ministros do STF pelo Presidente da República a 

partir de uma lista quíntupla, composta por nomes indicados pelos professores de Direito, 

OAB, juízes federais e pelo próprio Tribunal. A proposta mereceu o libelo de João 

Mangabeira, que pelo seu valor histórico e forte conteúdo retórico-estratégico, merece aqui 

transcrição: 

O substitutivo, porém, cria para essas nomeações [dos membros do Supremo], um 

processo original, de que jamais, ao que nos parece, se cogitara na terra. 

Serão ellas feitas pelo "presidente da República, dentre cinco cidadãos indicados por 

escrutinios secretos: um pelas congregações dos professores de Direito; um pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados; um pelos juizes federaes; e dois pelo 

Supremo Tribunal." 

De sorte que, na composição de um órgão da eminencia politica do Supremo 

Tribunal se exclue a participação, e dahi a responsabilidade do Poder político que 

representa mais directamente a soberania popular, porque oriundo da manifestação 

directa das urnas. Por outro lado, como conferir a esses professores e advogados, por 

mais ilustres que sejam, a facilidade excelsa de intervirem, de qualquer modo, na 

composição do grande Poder político, de cujos decretos depende não raro a 

segurança do paiz, a estabilidade da paz e a projecção dos destinos nacionaes? Que 

títulos de competencia tinham elles recebido, para o exercicio dessa funcção sobre 

todas delicada, e que interessa directamente á soberania nacional? Demais, a 

innovação introduziria um novo elemento de corrupção na escolha dos juizes... 

Juizes indicados por advogados, pois o são quasi todos os professores, seriam juízes 

de conchavo, conluio e camarilha...Pois não são notorios, tanto nas congregações, 

como na Ordem, os seus corrilhos e as suas egrejinhas? 

Era dispôr de um desses egrejarios e ficar, desde logo, apto para indicar um 

Ministro. 

Teríamos então o candidato a cortejar os eleitores, ou o grande eleitor. E quando 

aquelle fosse um juiz? Que não faria o magistrado candidato, em benefício do 

advogado seu eleitor, e de cujo voto dependia? Poder-se-ia conceber transacção que 

mais desprestigiasse áquella magistratura suprema? Isto de juízes eleitos por 

advogados, que perante elles continuem a pleitear, só no reino do céo. Não é, não 

pode ser a formula dos interesses da terra. Também não é aconselhavel a indicação 

pelos membros do próprio Supremo Tribunal. Entre nós não tem provado bem. 

Sempre e sempre não se desempenhou bem dos seus deveres, ao indicar os nomes, 

dentre os quase [sic] o Presidente da República deveria escolher o juiz federal. [...]  

[...]Nem lucraria nada com isso a grandeza, a dignidade e a altidade do Supremo 

Tribunal [...] 
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[...] A indicação dos egrejarios, corrilhos e campanários não lhe dará jamais essa 

altitude. Sómente a Nação, por intermedio dos seus grandes orgãos, poderá tomal-o 

nos seus braços e eleval-o até o cimo dessa dignidade soberana.
279

 

Mangabeira não apenas questiona a exclusão do Poder Legislativo, como 

"representante da nação" no processo de escolha, como também desconfia do corporativismo 

e da defesa de interesses privados por parte dos advogados e dos professores, membros todos 

de "corrilhos e egrejinhas". Curiosa a sua crença em uma suposta isenção política e completo 

desinteresse por parte do Presidente da República no ato de escolha dos Ministros, mesmo 

sabendo que, como na Constituição atual, cabia-lhes a competência de julgar o chefe do 

Executivo e seus ministros.
280

 

Com efeito, o modo de acesso dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, embora 

tenha permanecido praticamente o mesmo desde a primeira constituição republicana, alheio 

ao passar do tempo e às modificações de mentalidade política, não encontra grandes 

oposições ou mesmo críticas severas entre os constitucionalistas brasileiros da atualidade, 

sendo poucos os autores que se levantam contra ele. 

Alexandre de Moraes dá a entender que o modelo atual de certo modo ameaça a 

legitimidade e restringe independência e imparcialidade da mais alta corte do país. Para ele, a 

desvinculação dos demais poderes por meio de um procedimento supostamente mais 

democrático permitiria ampliar os poderes da Corte sem os constrangimentos 

contramajoritários atuais. Como proposta, sugere a substituição do vago critério do notável 

saber jurídico por requisitos semelhantes ao da escolha para membros dos Tribunais pelo 

quinto constitucional (art. 94): qualificação profissional de bacharel em Direito, com 

exercício de, no mínimo 10 anos de atividade profissional como advogado, membro do 

Ministério Público ou magistratura, ou ainda, pela qualificação de jurista, comprovada pelo 

título de doutor em Direito.
281

 

Do mesmo modo, o penalista Luís Flávio Gomes critica o sistema atual, a que chama 

de "cooptação" retrógrada, ultrapassada e típica dos regimes autoritários. Segundo ele, seria 

necessário adequar o método de seleção dos juízes ao regime democrático, assegurando-se a 

pluralidade política. Quais as providências sugeridos pelo jurista? 

Em primeiro lugar, a ampliação de 11 para 12 Ministros, uma vez que "quanto mais 

debatida for uma questão constitucional, melhor e mais democrático será seu resultado final". 
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Mas, ainda segundo o autor, a forma mais democrática [sic] de composição do STF seria 

incluir a participação paritária e sequencial do próprio Supremo, da Câmara dos Deputados, 

da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público. Os juízes do STF apresentariam 

uma lista tríplice de juízes e as demais instituições, listas sêxtuplas de juristas, que seriam 

então reduzidas a listas tríplices pela Corte. Estas seriam encaminhadas ao Presidente da 

República para a escolha final, mantido o requisito de aprovação pelo Senado. Acresça-se a 

esse procedimento - propõe o advogado mineiro - a limitação da permanência por um tempo 

determinado, com a instituição do mandato.
282

 

 O modelo proposto não parece, ao contrário do que supõe o autor, capaz de gerar 

uma mudança tão profunda a ponto de superar o que ele designou de "crise do Supremo". 

Além do mais, propostas de "reforma" e "abertura" da jurisdição constitucional esbarram 

sempre nas mesmas pré-compreensões: a) de que o perfil de um membro da Corte tem como 

principal característica uma suposta formação técnica, vale dizer, de conhecimento dos textos 

jurídicos, b) de que esse conhecimento assegura imparcialidade e objetividade na 

concretização do texto constitucional; c) de que os problemas constitucionais são 

essencialmente problemas de competências dos juristas e d) de que juristas são os 

profissionais que atuam na advocacia, no Ministério Público e na Magistratura, só muito 

raramente assim concebidos os professores de Direito. É razoável questionar se um doutor em 

Filosofia do Direito, ou em qualquer das disciplinas zetéticas, fosse, segundo essas pré-

compreensões, caracterizado como portador de notável saber. 

Mais radical é a proposta de Martonio Mont'Alverne, ao sustentar a eleição direta dos 

membros do Supremo. Segundo ele, essa solução não apenas não encontra qualquer óbice 

constitucional (exigindo apenas uma alteração por emenda), como seria importante passo para 

deixar claro o aspecto político do trabalho da Corte.
283

 

O modelo prevalecente nos países de tradição romano-germânica foi concebido 

dentro de uma estrutura menos flexível de separação de poderes, na qual o juiz era visto como 

um funcionário do Estado, a quem cabia a aplicação de leis aprovadas pelo Poder Legislativo, 

"um paradigma de atuação em tudo mecânico e subordinado à legalidade estrita, que 

garantiria a neutralidade e a apoliticidade (aparentes) necessárias ao bom funcionamento do 

Estado."
284

 Diante das mudanças produzidas na teoria da interpretação jurídica e de suas 
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consequências no princípio da separação de poderes, de acordo com as quais os juízes deixam 

de ser vistos como meras bocas da lei para tornar-se atores políticos efetivos em uma 

comunidade, a proposta de eleição direta - sobretudo em relação à jurisdição constitucional - 

avulta como mecanismo mais coerente com a ideia de Estado Democrático de Direito. 

Questões como: "faz diferença quem são os juízes?", "fazem diferença as suas 

convicções pessoais, morais e políticas?, "faz diferença por quem e como foram nomeados" 

parecem, no contexto atual, dignas de serem apresentadas ao debate público, e não apenas 

submetidas às especulações de experts. 

3.1.2 Como funciona o controle de constitucionalidade no Brasil 

É possível afirmar que o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil 

encontra-se em processo de construção, tantas e tão importantes foram as modificações que 

sofreu desde a sua criação. Esse processo aponta para um progressivo fortalecimento político 

do Supremo Tribunal Federal, sendo possível afirmar que, tendo sido criado nos moldes do 

sistema americano, venha dando passos largos em direção ao chamado modelo europeu, que 

tem como principal representante o Tribunal Constitucional Alemão. 

O controle de constitucionalidade foi criado com a República, tendo sido introduzido 

pela primeira vez na Constituição de 1891 (arts. 59 e 60), com a adoção do controle incidental 

e difuso, nos moldes americanos, isto é, aquele que ocorre no curso de um caso concreto, 

podendo a inconstitucionalidade da norma ser declarada por qualquer juiz ou tribunal. Esse 

modelo permanenceu, com pequenas alterações, até a Constituição de 1988 e foi defendido 

por Ruy Barbosa como o mais apto a defender o texto constitucional: 

N'outros [países], emfim, a Constituição fortificou-se entre as suas próprias 

disposições, estendendo e levantando por toda a sua circumferencia o poder judicial 

como um dique de rochas, onde não se penetra senão por certas comportas, 

predispostas para esse effeito e solidamente defendidas contra as monções 

passageiras da poli-tica, ou da multidão : as reformas constituintes. Esta a situação 

os Estados Unidos, a nossa e a de varias republicas americanas.
285

 

A Constituição de 1934 inseriu uma modalidade de controle concentrado: a chamada 

representação interventiva. Por meio dela, a lei que decretasse a intervenção federal por 
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violação dos chamados princípios sensíveis (forma republicana representativa, independência 

e coordenação de poderes, temporariedade das funções eletivas, autonomia dos Municípios, 

garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público, dentre outras) precisava ter sua 

constitucionalidade submetida à Corte Suprema, mediante provocação do Procurador-Geral 

da República. 

A mesma Constituição de 1934 passou a exigir a maioria absoluta dos votos dos 

Tribunais para a declaração de inconstitucionalidade de lei ao ato do Poder Público, além de 

prever a suspensão, pelo Senado, de lei ou ato declarado inconstitucional, para que pudesse 

adquirir eficácia erga omnes.
286

 

A mudança seguinte seria mais significativa. Ela ocorreu em 1965, com a Emenda n. 

16 à Constituição de 1946, modificando o texto constitucional para criar a ação genérica de 

inconstitucionalidade. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal passava a ter competência de 

declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato federal, mediante representação do Procurador-

Geral da República. Essa mudança inseriu no Brasil o controle concentrado, nos moldes 

europeus, passando a conviver com o modelo americano de controle difuso. 

É importante lembrar que a instituição do controle concentrado no Brasil ocorreu 

durante o período autoritário da ditadura militar, não obstante os primeiros movimentos em 

torno da centralização do controle de constitucionalidade no STF possam ser encontradas 

desde a Constituição de 1934, na figura da representação interventiva. A importância deste 

último instituto na configuração do controle concentrado é realçada por um dos seus 

principais defensores, o Ministro Gilmar Mendes: 

Embora não tenha tido relevância prática, aludido instituto configurou o predecessor 

da representação interventiva, prevista na Constituição de 1946 e nas que lhe 

seguiram, e do próprio instituto da representação de inconstitucionalidade, 

introduzido pela Emenda Constitucional n. 16/65, que consagrou o controle abstrato 

do direito federal e estadual no Brasil.
287

 

A criação do controle de constitucionalidade representou, de fato, um 

recrudescimento da competência de controle da Corte para além dos dispositivos 

mencionados na Carta de 1934. Mas não só isso. Ele se seguiu - embora tão fato seja quase 

sempre omitido pelos autores que contam a história do controle de constitucionalidade no 

Brasil, ao autoritário AI-2, por meio do qual foram abolidos partidos políticos e suspensas as 
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garantias da magistratura, além de ter sido aumentado o número de Ministros da Corte, de 11 

para 16, com a criação de uma terceira turma. 

Qual a relação entre os dois eventos? Com a centralização do controle no STF, o 

governo do General Castelo Branco buscava dar o necessário ar de "tranquilidade para o 

trabalho em prol do desenvolvimento econômico e do bem-estar do povo" ao mesmo tempo 

em que garantia a própria autoridade, "condição essencial da ordem".
288

 Ainda em seus 

primeiros anos, o regime militar mantinha alguma preocupação de se mostrar em todo o seu 

radicalismo e violência, de modo a obter o apoio de setores não militares da sociedade. Uma 

certa aparência de vinculação à lei e à Constituição era, portanto, necessária aos planos do 

regime, autodeclarado Poder Constituinte Originário. 

Com a redemocratização, a Constituição de 1988 manteve o sistema híbrido, mas 

trouxe um conjunto de inovações, de importantes consequências práticas, que podem ser 

resumidos do modo seguinte: 

a) ampliação da legitimação ativa para a propositura de ADI (art. 103); 

b) a previsão do controle de constitucionalidade por omissão e do mandado de 

injunção (art. 103, §2º e art. 5º LXXI);  

c) a recriação da ação direta de inconstitucionalidade em âmbito estadual, chamada 

de representação de inconstitucionalidade (art. 125, §2º); 

d) previsão da arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §1º);  

e) a limitação do recurso ordinário a questões constitucionais (art. 102, III).
289

 

É reconhecido, no entanto, que a marca mais importante da Constituição de 1988, no 

que se refere ao controle de constitucionalidade, foi o fim do monopólio da legitimidade ativa 

exercida no regime anterior pelo Procurador-Geral da República. Na nova realidade, o 

controle concentrado passou a ser provocado por um extenso rol de legitimados, que vai do 

Presidente da República ao Conselho Federal da OAB e a confederação sindical ou entidade 

de classe de âmbito nacional. 

Em 1993, a Emenda Constitucional n. 03 criou a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade, que foi fortemente contestada pela literatura especializada, tendo sido, 

no entanto, considerada constitucional por ampla maioria do STF. Para Baracho Jr., a 

promulgação da EC 3/93 representou um impacto no modelo de controle de 
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constitucionalidade brasileiro, caracterizado pela conciliação dos sistemas difuso e 

concentrado, tendo iniciado um "processo de aproximação profunda da jurisdição 

constitucional brasileira em relação à alemã."
290

 

Em questão de ordem na ADC 1/93, que tinha por objeto a Lei Complementar n. 70, 

que instituiu contribuição para o financiamento da Seguridade Social, foi colocada em 

questão a constitucionalidade da EC 3/93 e a criação da nova modalidade de controle 

concentrado. O seu intuito declarado era o sanar uma situação de incerteza em torno da 

constitucionalidade de uma lei, evitando a proliferação de processos com respostas 

divergências por parte do Judiciário. A maioria dos ministros votou pela constitucionalidade 

da emenda, tendo o Ministro Marco Aurélio Mello proferido o único voto divergente. 

Para o relator, Ministro Moreira Alves, a ADC não representava uma ampliação 

indevida da competência da Corte, mas uma integralização do sistema de controle de 

constitucionalidade brasileiro, uma vez que na ADI não era possível o pedido pela 

constitucionalidade da lei impugnada, nem tampouco era autorizado ao Supremo tal 

declaração, como consectário da improcedência do pedido. À acusação de que a nova ação 

dava ao Supremo o poder de vincular todos os demais órgãos do Poder Judiciário, destruindo 

o controle difuso, o Ministro argumentou que o processo da ADC tinha caráter objetivo (sem 

partes), e que por isso tratava-se de coisa diversa. Como vantagens, ressaltou o papel da nova 

ação rumo ao aperfeiçamento rumo à unidade do sistema e ao combate à insegurança 

jurídica.
291

 

Não obstante a decisão do Supremo, autores como Baracho Jr. seguiram ressaltando 

o aspecto centralizador e restritivo da novidade em relação ao devido processo legal: 

O efeito erga omnes e vinculante da ação declaratória de consticionalidade limita a 

possibilidade dos demais órgãos do Poder Judiciário apreciarem a compatibilidade 

das leis com a Constituição, restringindo de forma significativa a jurisdição 

constitucional difusa e concreta no País.
292

 

As modificações mais recentes no sistema de controle de constitucionalidade 

brasileiro foram trazidas pelas leis 9.868, que dispõe sobre o processo e julgamento da ADI e 

da ADC e 9.882, que dispõe sobre o processo e julgamento da ADPF. Ambas os textos 

entraram em vigor em 1999. 
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Como salienta Baracho Jr., a primeira delas incorporou técnicas de concretização 

"importadas da Alemanha", como a pronúncia de nulidade sem redução de texto e a 

interpretação conforme. 

Ainda segundo o mesmo autor, a L. 9.882 tentou trazer para o Brasil ação 

semelhante à Verfassungsbeschwerde alemã, consignando a possibilidade de qualquer cidadão 

postular, diretamente perante o STF, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo que ferisse direitos fundamentais. Esse intuito, no entanto, teria sido frustrado pelo 

veto oposto pelo então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, à legitimação 

ativa dos cidadãos, restando legitimados os mesmos da ADI. 

Nas razões do veto, o Chefe do Executivo alegou razões pragmáticas para vedar o 

acesso de qualquer cidadão, sem maiores requisitos, à tão já demandada Corte: 

A disposição insere um mecanismo de acesso direto, irrestrito e individual ao 

Supremo Tribunal Federal sob a alegação de descumprimento de preceito 

fundamental por "qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público". A 

admissão de um acesso individual e irrestrito é incompatível com o controle 

concentrado de legitimidade dos atos estatais – modalidade em que se insere o 

instituto regulado pelo projeto de lei sob exame. A inexistência de qualquer requisito 

específico a ser ostentado pelo proponente da argüição e a generalidade do objeto da 

impugnação fazem presumir a elevação excessiva do número de feitos a reclamar 

apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, sem a correlata exigência de relevância 

social e consistência jurídica das argüições propostas. [...] De resto, o amplo rol de 

entes legitimados para a promoção do controle abstrato de normas inscrito no art. 

103 da Constituição Federal assegura a veiculação e a seleção qualificada das 

questões constitucionais de maior relevância e consistência, atuando como 

verdadeiros agentes de representação social e de assistência à cidadania. [...] 

Afigura-se correto supor, portanto, que a existência de uma pluralidade de entes 

social e juridicamente legitimados para a promoção de controle de 

constitucionalidade – sem prejuízo do acesso individual ao controle difuso – torna 

desnecessário e pouco eficiente admitir-se o excesso de feitos a processar e julgar 

certamente decorrentes de um acesso irrestrito e individual ao Supremo Tribunal 

Federal. Na medida em que se multiplicam os feitos a examinar sem que se assegure 

sua relevância e transcendência social, o comprometimento adicional da capacidade 

funcional do Supremo Tribunal Federal constitui inequívoca ofensa ao interesse 

público. Impõe-se, portanto, seja vetada a disposição em comento.
293

 

Assim, o tripé composto pela EC 3/93 e as leis supramencionadas representariam 

"uma situação bastante grave" de fragilização do controle difuso e fortalecimento do controle 

abstrato, sem que tenha sido aberta, como ocorre na Alemanha, uma via de acesso do cidadão 

à jurisdição constitucional, para o caso de lesão a direitos fundamentais in concreto.
294

 

Como mencionado, essas modificações, aliadas à criação da súmula vinculante pela 

Reforma do Judiciário, não aumentaram o controle externo pela sociedade, mas 
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representaram, ao contrário, um fortalecimento da jurisdição concentrada e um consequente 

empoderamento do STF, sempre em nome da segurança jurídica, celeridade e eficiência da 

prestação jurisdicional.  

A literatura constitucional especializada quase sempre celebra a ampliação desses 

institutos e procedimentos, como uma ampliação da força gravitacional da "Constituição 

Cidadã" sobre o ordenamento jurídico pátrio, como uma demonstração de um aumento de sua 

"força normativa" ou mesmo de uma "vontade de constituição" por parte de uma comunidade 

quase sempre alheia a tais questões. Olvidam, em regra, o outro lado da moeda: o 

agigantamento de uma instituição composta por onze pessoas, dotada de poder político 

igualmente extraordinário, sem gozar, no entanto, da mesma legitimidade dos demais agentes 

políticos, eleitos democraticamente. 

Criadas sob a fundamentação da eficiência, celeridade e segurança da prestação 

jurisdicional, as mudanças empreendidas, além de representar uma centralização exagerada de 

poder em um órgão contra-majoritário, termina ainda por representar uma perda considerável 

para a democratização do acesso à Justiça
295

, em um sentido qualitativo, como mostra o 

panorama delineado no tópico seguinte. 

 

3.2 O debate brasileiro em torno da legitimidade do STF 

Quem busca analisar o debate brasileiro em torno da legitimidade do STF pode 

chegar a, pelo menos, duas conclusões. 

A primeira é de que ele quase não existe, pois são poucos os autores que conseguem 

fazê-lo sem com que suas conclusões apenas "decorram" de autores e teorias produzidas em 

outras realidades nacionais, sobretudo nos Estados Unidos, por mais que o modelo brasileiro 

o tenha copiado. 

A segunda é a de que poucos autores parecem levar até as suas consequências mais 

radicais a crítica que muitas vezes fazem ao constitucionalismo tradicional e àquilo que se 

poderia chamar de um "constitucionalismo à brasileira". Isso parece decorrer das dificuldades 

de uma academia e de pesquisa jurídica que seja independente do Judiciário e dos órgãos 

institucionais. Esse aspecto já havia sido notado por Adeodato: 

No Brasil, o debate sobre a jurisdição constitucional é por vezes prejudicado em seu 

conteúdo doutrinário pelo fato de os envolvidos serem também litigantes perante as 
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cortes responsáveis pela decisão, o que tem levado a uma confusão de interesses que 

nada têm do distanciamento hermenêutico desejável.
296

 

 Faz falta aqui a existência de pesquisadores e professores profissionais, cujas 

carreiras não sejam apenas um apêndice de sua atividade como jurista praticante, mas que 

posa os instrumentalizar (e encorajar) a produzir trabalhos com maior compromisso 

heurístico. Obviamente, como visto, tendo interesse profissional em determinadas demandas e 

em certos órgãos, o nível de crítica tende a ser menor e mais "cauteloso". 

Em terceiro lugar, verifica-se uma certa mistura entre temas como judicialização da 

política, ativismo judicial e a crítica ao modelo tradicional de constitucionalismo. Como 

afirmado no capítulo 2, esses temas possuem origens, causas e consequências diversas, 

embora, pela proximidade com que se apresentam, tendam a ser confundidos. 

3.2.1 Estratégias de autolegitimação do STF 

Três estratégias podem ser apontadas como essenciais ao processo de legitimação 

social do STF: a TV Justiça, o amicus curiae e as audiências públicas. 

O Ministro Gilmar Mendes, na decisão aqui objeto de análise, afirmou 

explicitamente que tais expedientes fazem do STF uma instituição pelo menos tão 

democrática quanto o Parlamento: 

O Supremo Tribunal Federal demonstra, com este julgamento, que pode, sim, ser 

uma Casa do povo, tal qual o parlamento. Um lugar onde os diversos anseios sociais 

e o pluralismo político, ético e religioso encontram guarida nos debates 

procedimental e argumentativamente organizados em normas previamente 

estabelecidas. As audiências públicas, nas quais são ouvidos os expertos sobre a 

matéria em debate, a intervenção dos amici curiae, com suas contribuições jurídica e 

socialmente relevantes, (...) fazem desta Corte também um espaço democrático. Um 

espaço aberto à reflexão e à argumentação jurídica e moral, com ampla repercussão 

na coletividade e nas instituições democráticas.
297

 

Percebe-se que tais institutos cumprem, no discurso dos membros do Tribunal, um 

papel de autolegitimação, capaz de amainar o déficit democrático de que a Corte padece, ao 

realizar o controle de constitucionalidade das leis e dizer o que a Constituição diz. Para 

compreendê-las como instrumento de legitimação, é necessário entender o seu 

funcionamento, bem como as críticas que lhes são dirigidas pela comunidade jurídica e pela 

literatura especializada. 
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3.2.1.1 TV Justiça  

A criação da TV Justiça, sob os fundamentos explícitos de aumento da transparência 

dos trabalhos do Tribunal e do Poder Judiciário como um todo, parece ter os seus efeitos 

ainda insuficientemente estudados pela Dogmática Constitucional. 

Do ponto de vista de uma concepção retórica, no entanto, a existência de um 

instrumento de mídia que transmite em tempo real as sessões do Plenário tem um efeito 

importantíssimo: o de alterar o auditório, destinatário do discurso da Corte. Antes limitado às 

partes envolvidas no processo ou à comunidade jurídica especializada, os discursos dos 

Ministros passaram a ser não apenas vistos, mas direcionados a uma audiência muito mais 

ampla. 

Essa mudança tem efeitos consideráveis no uso da linguagem e de outros elementos 

retóricos (como, por exemplo, o aumento do pathos), mas também em aspectos formais como 

a extensão dos acórdãos. 

Iniciada na simbólica data de 11 de agosto de 2002, dia do advogado e da fundação 

dos cursos jurídicos no Brasil, a criação da TV Justiça é uma clara resposta ao que se 

convencionou chamar de crise do Poder Judiciário, considerado o menos transparente e 

democrático dos poderes. Em sua página digital, são afirmados como seus objetivos os de 

"informar, esclarecer e ampliar o acesso à Justiça, buscando tornar transparentes suas ações e 

decisões."
298

 

Curiosamente, a L. 10.461/2002, que reservou o canal para o Supremo Tribunal 

Federal, "para divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça", foi 

sancionada pelo Min. Marco Aurélio Mello, então Presidente da República em exercício, 

diante da ausência do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

A existência da TV Justiça e, sobretudo, a transmissão ao vivo das sessões plenárias 

do STF estão longe de contar com aprovação unânime. 

Vladimir Passos de Freitas aponta as vantagens da existência do canal: abordar os 

temas ligados ao Direito de modo direto e informal, propiciando aos leigos a oportunidade de 

conhecer as profissões jurídicas e o Poder Judiciário, além de difundir conhecimento e tratar 

de temas de interesse imediato da população.
299
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É o mesmo jurista, no entanto, que se diz contrário à transmissão ao vivo dos 

julgamentos do Supremo Tribunal Federal, os quais, segundo ele, "não têm contribuído para o 

aprimoramento das nossas instituições." 

O seu primeiro argumento incorre na falácia ad consequentiam: a transmissão dos 

julgamentos foi inventada no Brasil; se fosse boa, teria sido inventada antes em outros países. 

Como exemplos, cita sobretudo as Cortes dos Estados Unidos e Alemanha: 

Nos EUA os nove "Justices" sentam-se de frente para o auditório, não permitem 

fotos, ouvem as alegações, fazem perguntas aos advogados, recolhem-se e decidem. 

Resguardam-se, não exteriorizam suas desavenças, e gozam de um respeito extremo. 

Na Alemanha o Tribunal Constitucional Federal, com sede em Karlsruhe [...] é 

modelo para Cortes Constitucionais de todo o mundo. [...] Não há transmissões ao 

vivo dos julgamentos.
300

 

A seguir, o autor enumera novos argumentos. 

Para ele, a transmissão ao vivo faz com que os votos dos ministros tendam a ser mais 

longos, mesmo quando o caso não possua complexidade. É natural, assim, que os juízes se 

alonguem na argumentação, cientes de que já não falam apenas aos colegas. 

Com efeito, pesquisa empírica realizada por Felipe de Melo Ponte concluiu que o 

número médio de páginas dos acórdãos cresceu 58,7% após a criação da TV Justiça, em 

comparação com o período entre 1990 e 2002. Se antes da TV Justiça os acórdãos tinham 

uma extensão média de 18,16 páginas, entre 2003 e 2011 essa média passou para 28,82.
301

 

Outra desvantagem das transmissões seria a de que a exposição pública poderia 

agravar as divergências, conduzindo-as para o enfrentamento e as agressões verbais entre os 

ministros, o que transmitiria o efeito contrário: ao invés do aumento da confiança, a impressão 

de que os juízes são emocionalmente descontrolados. Esse abalo no ethos dos juízes seria 

prejudicial não apenas ao Supremo, mas a todos os magistrados. Estaria destruída a sua aura 

sobre-humana. 

Outro aspecto destacado é o de que a superexposição dos ministros terminaria 

fazendo com que eles adiantassem o seu posicionamento acerca de casos ainda pendentes de 

julgamento. De fato, é o que tem acontecido com certa frequência em entrevistas e palestras, 

nas quais os ministros se manifestam, quase sempre com alguma naturalidade, sobre aspectos 

pendentes de julgamento, ou sobre questões polêmicas que ainda sequer foram submetidas a 
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seu escrutínio. Assim, as transmissões, na opinião do professor paulistano, afetam uma das 

mais importantes virtudes dos que julgam: o distanciamento da praça pública.
302

 

As advertências não são absurdas, desde que se compartilhe do modelo de 

concretização e atividade judicante de quem as faz. Afirmá-las intuitivamente, entretanto, 

pouco contribui para o debate. Apenas por meio de pesquisa empírica, metodologicamente 

controlada e ainda por ser feita, será possível concluir pela relação entre as transmissões dos 

julgamentos e uma eventual perda de autoridade ou credibilidade do Supremo. 

A perspectiva dos ministros - pelo menos dos que estiveram vinculados à criação do 

canal - é, como visto, diversa. Acreditam que as transmissões, apesar do inconveniente de 

expor as entranhas da Corte, cumpre um papel, de longe mais efetivo, no processo de 

legitimação do seu trabalho. 

Em que medida, no entanto, é possível caracterizar a existência da TV Justiça como 

um mecanismo de autolegitimação do STF? Na medida em que "populariza" o conhecimento 

do Direito, fazendo com que as pessoas sem treinamento jurídico se sintam partícipes das 

instituições ou mesmo capazes de nelas interferir. A transmissão das sessões plenárias do 

STF, com as explicações do apresentador em linguagem não especializada nos intervalos, 

transmitem o sentimento de pertença, diluem o estranhamento e a impressão de que o 

Judiciário é uma "caixa preta", transmitindo o pathos da familiaridade. 

É inegável que a TV Justiça cumpre um papel de democratização da informação e do 

conhecimento jurídico, esclarecendo o significado de institutos e ampliando o conhecimento 

da comunidade dos direitos e garantias inscritos no texto constitucional. Isso não impede a 

crítica de que os programas mantêm um formato aristocrático e construído sempre do ponto 

de vista de um poder pouco acostumado à esfera pública. 

Uma grande vantagem da TV Justiça é, sem dúvida, uma certa dessacralização da 

mais alta Corte do país: 

No fundo, são não mais que seres humanos deixando vir à superfície do ser suas 

mais expressivas formas de humanidade: demonstram impaciência, dirigem palavras 

ríspidas uns aos outros, chamam de excelência a vítima de seus iminentes ataques 

verbais, adoram expor à fartura seus sofisticados conhecimentos linguísticos, 

carregam na impostação de voz como se fossem atores se apresentando diante de um 

júri artístico.
303

 

Ao invés da sisudez habitual e do linguajar afetado, os Ministros muitas vezes 

perdem o equilíbrio emocional, imprecam, ofendem uns aos outros, perdem-se em momentos 
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jocosos, demonstram cansaço, cochilam no Plenário, enfim, demonstram reações comuns a 

qualquer ser humano, perdendo a aura de deuses olímpicos, sem que isso lhes retire a 

autoridade de juristas competentes e respeitados. 

 

3.2.1.2 Amicus curiae 

Uma das consequências da natureza objetiva do controle concentrado de 

constitucionalidade é a vedação à intervenção de terceiros, uma vez nele não há conflito 

concreto de interesses e, portanto, partes litigantes. É exatamente o que dispõe o texto do 

caput do art. 7º da L. 9.868/99, que tratou do processo e do julgamento da ADI e da ADC 

perante o Supremo Tribunal Federal.
304

 

No entanto, o mesmo dispositivo criou a possibilidade de intervenção do amicus 

curiae, pessoas ou entidades representativas que, por autorização do relator, estão admitidas a 

participar do julgamento, com o intuito de prestar informações ou esclarecimentos, chamar a 

atenção para pontos importantes relacionados às matérias objeto de deliberação, ou mesmo 

esclarecer os eventuais posicionamentos ideológicos em disputa no caso. 

Desde a sua criação, a figura do "amigo da Corte" passou a ser celebrada pela 

literatura especializada brasileira como um símbolo de abertura e democratização da 

jurisdição constitucional, "um 'embrião', que pode florescer e se tornar um forte e saudável 

'fruto' da sociedade aberta."
305

 

Embora inspirado na tradição da Supreme Court americana, o instituto parece 

encontrar, no Brasil, sua justificação na noção häberleana de "sociedade aberta dos intérpretes 
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da constituição"
306

, como uma garantia de ampliação da legitimidade da Suprema Corte 

brasileira: 

Com efeito, o propósito do art. 7  ,   2   da Lei é claramente o de pluralizar o debate 

constitucional, permitindo que o Tribunal venha a tomar conhecimento, sempre que 

julgar relevante, dos elementos informativos e das razões constitucionais daqueles 

que, embora não tenham legitimidade para deflagrar o processo, serão destinatários 

diretos ou mediatos da decisão a ser proferida. Visa-se, ademais, a alcançar um 

patamar mais elevado de legitimidade nas deliberações do Tribunal Constitucional, 

que passará formalmente a ter o dever de apreciar e dar a devida consideração às 

interpretações constitucionais que emanam dos diversos setores da sociedade. (grifo 

nosso) 

Cumpre realçar o paradoxo da noção de 'democracia plural' implícita no texto: a 

pluralidade do debate constitucional no qual estão, em tese, 'envolvidas todas as pessoas e 

potências públicas que vivem sob o texto da Constituição', depende do reconhecimento da 

relevância da matéria e da representatividade de sua participação não por 11 Ministros, ou 

pela maioria deles (vez que a decisão que "admite" a manifestação dos amici, segundo o texto 

legal, é irrecorrível), mas por um único: o relator do caso. 

Mais do que a acriticidade que caracteriza boa parte da literatura que descreve e 

comenta textos de lei e jurisprudência no Brasil, chama a atenção o modo como os próprios 

Ministros do Supremo utilizam discursivamente o amicus curiae para anunciar um "reforço" 

de sua  própria legitimidade, como a assumir que ela estivesse de algum modo maculada. Foi 

assim, por exemplo, na ADI 2130, na qual o ministro relator utilizou-se da oportunidade de 

concessão de liminar para doutrinar acerca do significado político-jurídico da admissão do 

amicus curiae no sistema de controle normativo abstrato de constitucionalidade no Brasil: 

A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de 

controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das 

decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em 

obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização 

concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre 

sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação 

formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses 

gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de 

grupos, classes ou estratos sociais.
307
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Importa lembrar que a ação na qual se enxergavam "interesses gerais da 

coletividade" ou "valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais" tinha 

por objeto aumento da remuneração dos magistrados do Estado de Santa Catarina. 

Do ponto de vista de um olhar retórico, é fundamental perceber que a admissão como 

amicus curiae depende de um juízo avaliativo, pelo qual o relator decide se o postulante 

possui representatividade que o legitime a falar perante a Corte, que assim implicitamente se 

assume como legítima, sem que a ninguém represente [!]. 

Indícios de quão efetivamente a participação dos amici milita em prol da abertura 

democrática e do estímulo à pluralidade decantada pelos comentadores do trabalho da Corte e 

pelos próprios ministros devem ser buscados na amplitude da participação que lhes é 

reconhecida. Duas questões, nesse sentido, merecem consideração:  

1) Como visto, a participação do amicus curiae depende de juízo acerca da 

relevância da matéria
308

 e da representatividade do postulante, feito pelo relator. Em caso de 

negação da participação, é reconhecido ao interessado o direito a interpor recurso contra tal 

decisão? 

2) O amicus pode recorrer da decisão final da Corte? 

Em relação ao primeiro caso, sustenta Binenbojm, advogado militante perante o STF, 

que a previsão de irrecorribilidade prevista no §2º do art. 7.º da L. 9.868/99 refere-se apenas 

às decisões positivas, isto é, àquelas que sejam favoráveis à participação. Em relação 

àquel'outras, no entanto, que indeferissem o ingresso formal do amicus no processo, restaria 

pleno o direito ao recurso de agravo. Para sustentar essa posição, Binenbojm elenca três 

argumentos: 

Primeiro, pela utilização da regra hermenêutica [sic], segundo a qual as restrições 

devem ser interpretadas restritivamente. Se a regra é a recorribilidade, a irrecorribilidade deve 

ser interpretada restritivamente, isto é, para alcançar apenas as decisões de conteúdo 

positivo.
309
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O segundo argumento decorre da lógica e da sistemática processual [sic], afirmando 

que a decisão denegatória causa ao postulante um "agravo específico", que exigiria do 

Judiciário uma resposta, dependente de manifestação da parte interessada. 

O último argumento apela para uma "filtragem constitucional" do dispositivo, pelo 

uso de uma interpretação conforme a Constituição, "que prestigie o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, bem como a garantia do devido processo legal", permitindo assim o apelo ao 

Plenário, por meio do agravo de instrumento.
310

 

O Supremo Tribunal tem admitido reiteradamente a legitimidade recursal do amicus 

curiae, pelo manejo de agravo regimental, em caso de decisão que nega o seu ingresso na 

ação, a reconhecer a importância de uma certa amplitude aos debates nas ações de controle 

abstrato.
311

 

Resta a segunda questão, que diz respeito à possibilidade de o amicus recorrer de 

outras decisões da Corte. Neste ponto, apesar da afirmação de Binenbojm de que decorre da 

sua característica de terceiro interveniente especial o direito de "interpor qualquer recurso 

cabível, de acordo com a legislação processual"
312

, o STF tem negado toda e qualquer 

legitimidade recursal aos amigos, com exceção da já mencionada, relativa ao agravo 

regimental em caso de decisão denegatória de ingresso:
313

 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente no sentido de que não são 

cabíveis os recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual nos 

processos objetivos de controle de constitucionalidade, nesses incluídos aqueles que 

ingressaram nos autos na qualidade de amicus curiae, ou seja, colaboradores que 

trazem aos autos informações relevantes ou dados técnicos, se assim entender 

necessário o Relator.
314

 (grifo nosso) 

Assim, o já agora "não tão amigos" não detêm o direito de discordar das decisões, 

mesmo quando elas supostamente sejam contrárias aos seus interesses ou lhes acarrete algum 

prejuízo. Mas qual então o sentido mais importante dessa participação, uma vez ficado claro 

que ela não ocorre em função dos interesses dos amici, nem tampouco daqueles que são por 

eles representados? A resposta mais clara a esta pergunta foi dada pelo Ministro Celso de 

Mello, na ADPF em que se discutiu a legalidade das chamadas "Marchas da Maconha", 

manifestações públicas pela legalização da substância: 

                                                                                                                                                         
que o coloca em situação complicada, na condição de postulante, naqueles casos em que o Tribunal, como se 

verá logo mais, adota interpretação discordante: nesses casos, estará equivocado o Tribunal ou a "lógica"?  
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“Marcha da maconha” – pedido do amicus curiae para que seja estendida a decisão 

a fim de possibilitar o uso da maconha em determinadas situações – STF – 

impossibilidade do amicus curiae de estender os pedidos das partes – como terceiro 

interveniente, no processo de fiscalização normativa abstrata, ele não dispõe de 

poderes processuais que, inerentes às partes, viabilizam o exercício de determinadas 

prerrogativas unicamente acessíveis a elas, como o de delimitar o objeto da demanda 

– a intervenção do amicus curiae é voltada para proporcionar meios que viabilizem 

uma adequada resolução do litígio constitucional, pluralizando o debate e 

permitindo ao Supremo dispor de informações necessárias à resolução da 

controvérsia, conferindo legitimidade para suas decisões – atos permitidos ao 

amicus curiae: i) sustentação oral; ii) propor requisição de informações adicionais; 

iii) propor a designação de peritos; iv) propor a convocação de audiências públicas; 

v) recorrer da decisão que haja denegado seu pedido de admissão no processo.
315

 

Fica claro, assim, que o discurso em torno da participação do amicus curiae cumpre 

muito mais o papel retórico-estratégico de legitimar o trabalho do STF do que propriamente 

de promover uma "democratização" da jurisdição constitucional. E mesmo que se entendesse 

a ausência de reciprocidade de benefícios na relação entre a Corte e o amicus, talvez outro 

nome se adequasse melhor ao papel que, pelo menos no Brasil, desempenha.
316

 

Não é absurda a hipótese de que a participação de amici curiae tenha realmente 

consequências sobre a decisão tomada pelas Cortes. Não é, do mesmo modo, absurdo que os 

discursos sustentados pelos amigos das Cortes sejam efetivamente utilizados por elas na 

elaboração de suas decisões. Mas, o efeito mais importante para o que aqui se quer ressaltar, é 

o seu papel retórico-estratégico de legitimação democrática da corte, sustentando o discurso 

de que está, não obstante as limitações apontadas à atuação dos amici, aberta à participação 

dos cidadãos, o que teria o condão de amainar as dificuldades causadas pelo argumento 

contramajoritário. 

Apenas estudos empíricos detalhados sobre os tipos de casos em que são abertas as 

possibilidades de participação de amici curiae, qual o conteúdo dessas participações e qual o 

seu efeito irradiador nos conteúdos das decisões poderão mostrar a relação entre a existência 

do instituto e o grau efetivo de abertura causado por ele nas cortes constitucionais. 
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Releva ressaltar que não se está aqui fazendo uma crítica ao instituto, de relevância 

patente, mas tentando deixar transparente o papel que a sua existência cumpre nos discursos 

legitimadores do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando se trata de discursos dos juízes 

da Corte. 

 

3.2.1.3 Audiências públicas 

As audiências públicas completam a tríade das estratégias de autolegitimação do 

Supremo Tribunal Federal, ao lado do amicus curiae e da TV Justiça. 

Até o final do ano de 2013, já terão sido realizadas 16 audiências públicas, tendo 

ocorrido a primeira delas em 2007, por convocação do Ministro Ayres Britto, relator da ADI 

3510, cujo acórdão será objeto de análise empírico-retórica do discurso no tópico seguinte. 

Atualmente consideradas rotina no STF, as audiências públicas também foram 

instituídas pela L. 9.868/99, ao autorizar o relator de ADI's e ADC's a facultar a manifestação 

de pessoas com experiência e autoridade, “em caso de necessidade de esclarecimento de 

matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos 

autos”.
317

 A lei de 9.882/99, que cuida do processo relativo à ADPF, contém dispositivo 

semelhante. 

Posteriormente, emenda ao Regimento do STF estendeu a possibilidade de realização 

de audiências públicas aos demais tipos de ação de competência da Corte. A reforma incluiu 

ainda a disciplina do procedimento a ser observado nas audiências públicas, privilegiando a 

publicidade de todos os atos e procedimentos, bem como a garantia da pluralidade de opiniões 

e ideias. A convocação, lista de habilitados, notas taquigráficas, legislação correlata e peças 

processuais relativa à ação são disponibilizadas na Internet, na página do Tribunal.
318

 

Mas qual é o objetivo e as funções declarados das audiências públicas? Os textos 

normativos falam em "necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato e 

"notória insuficiência das informações existentes nos autos", de onde se pode depreender que 

a função dos participantes nas audiências públicas é algo meramente informativo, de resto, 

muito semelhante aos objetivos que justificam a inclusão de amicus curiae, analisada acima. 
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Na mesma linha traçada pelos outros dois dispositivos acima analisados, é possível 

atribuir às audiências públicas a função estratégica de autolegitimação do Supremo Tribunal 

Federal? O modo como os próprios Ministros do Supremo se manifestam sobre elas apontam 

para uma resposta positiva. 

Com efeito, as audiências públicas, assim  como o amicus curiae, fortalecem o 

argumento de que, quando invalida decisões normativas do legislador democrático, a Corte 

não o faz em nome próprio, mas em nome da Constituição, que é, no fundo, em nome do 

próprio povo, de onde, no discurso constitucional liberal, emana todo o poder político. A 

forma mais retoricamente efetiva de apresentar tal argumento é inserindo "o próprio povo"  no 

processo constitucional; dar-lhe a palavra, ainda que não seja a palavra final e ainda que, no 

momento das audiências públicas - pelo menos levando em conta as até aqui realizadas - 

poucos Ministros estejam presentes. 

É de ponto de vista que é possível compreender as manifestações do Ministro Gilmar 

Mendes na ADI 3510:  

As audiências públicas, nas quais são ouvidos os expertos sobre a matéria em 

debate, a intervenção dos amici curiae, com suas contribuições jurídica e 

socialmente relevantes, assim como a intervenção do Ministério Público, como 

representante de toda a sociedade perante o Tribunal, e das advocacias pública e 

privada, na defesa de seus interesses, fazem desta Corte também um espaço 

democrático. Um espaço aberto à reflexão e à argumentação jurídica e moral, com 

ampla repercussão na coletividade e nas instituições democráticas.
319

 (grifei) 

E o relator, Ministro Ayres Britto: 

Convencido de que a matéria centralmente versada nesta ação direta de 

inconstitucionalidade é de tal relevância social que passa a dizer respeito a toda a 

humanidade, determinei a realização de audiência pública, esse notável mecanismo 

constitucional de democracia direta ou participativa.
320

 (grifei) 

No discurso dos ministros, a realização de audiências públicas teria o condão de 

suprir o deficit de legitimidade da Corte, colocando-a não apenas em posição idêntica, mas até 

mesmo superior ao Parlamento. 

Ladeira levanta pelo menos três  problemas desse discurso: 

1) os participantes dos debates, que contribuíram com conhecimentos técnico-

científicos não fazem parte do corpo que toma a decisão; 

 2) mesmo que se admita que os 11 ministros possuem legitimidade para decidir a 

causa, essa legitimidade não decorre de qualquer representação, o que tornaria impossível 

afirmar uma situação de democracia representativa, tanto menos direta; 

                                                 
319

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3510. Relator Min. Ayres Britto. 
320

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3510. Relator Min. Ayres Britto. 



 152 

3) é o próprio STF, na pessoa do seu presidente ou do relator do processo, quem 

decide sobre quais representantes da sociedade civil poderiam participar do “notável 

mecanismo de democracia participativa”.
321

 Aqui, ao contrário do que ocorre com o amicus 

curiae, sequer se cogita de um suposto direito à participação, oponível à Corte, em caso de 

indeferimento da participação na audiência. 

Acrescente-se a isso a ideia - implícita - de que o atuar político se resume à 

demonstração de expertise, de onde o critério de legitimidade pudesse relacionar-se a uma 

tecnocracia, na qual pessoas mais dotadas de racionalidade e conhecimentos teriam o direito e 

mesmo o dever de decidir por todos. É nesse sentido que se pôde diferenciar a representação 

política do Parlamento da representação "argumentativa" (supostamente mais "racional) da 

Corte. Nesse mister, a exigência de notável saber jurídico, como visto, atende menos a uma 

exigência do trabalho de uma Corte Constitucional do que à necessidade de legitimar pela 

expertise àqueles que não a tem plenamente legitimada pela política. 

É fora de questionamento que as audiências públicas representam um instrumento de 

abertura da jurisdição constitucional e que aponta, de algum modo, para um processo menos 

hermético. Mas é altamente questionável se a simples autorização para que experts 

contribuam com os seus conhecimentos para a solução de casos pela Corte represente algo 

parecido com uma democracia, a menos que se a confunda com outros tipos de sistema 

político.322 

Sobretudo quando se compreende que os juízes não estão dispostos a "partilhar" a 

sua autoridade e poder com os demais participantes da "comunidade aberta dos intérpretes", 

mas, pelo contrário, fazem a todo tempo questão de lembrar que são eles - e mais ninguém - 

os guardiões da Constituição. 

Colocadas essas observações, urge que se inicie o processo, mais complexo de 

análise das decisões, quando será possível perceber os elementos de autolegitimação - e tantos 

outros - aqui apontados. 
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3.3. Análise retórica da argumentação do STF 

3.3.1. Retomando os fundamentos teórico-metodológicos da análise e conectando-os 

com os métodos e técnicas da AERD 

No último tópico do primeiro capítulo foram introduzidos os pressupostos teórico-

metodológicos da AERD - Análise Empírico-Retórica do Discurso, proposta nesta tese. 

Agora, é momento de retomá-los, não mais em abstrato, mas tendo diante de si o objeto de 

análise. 

Em ambos os casos, busca-se estudar as manifestações discursivas contidas nas 

decisões, nas quais os juízes constitucionais participam, direta ou indiretamente, do debate 

acerca da legitimidade da jurisdição constitucional em face do legislador democrático. A 

análise consistirá em mostrar de que modo esses discursos se conectam com o debate acerca 

da legitimidade democrática das Cortes Constitucionais. 

Foram escolhidas as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e do 

Bundesverfassungsgericht alemão, respectivamente: 

- ADI 3510/DF - 2008, que trata das pesquisas com células-tronco embrionárias, 

- BVerfGE 39, 1 (1975) - Schwangerschaftabbruch I, relativa aos casos de 

interrupção da gravidez.
323

 

As decisões não foram escolhidas de modo aleatório, mas adredemente. 

Em primeiro lugar, pela sua importância na jurisprudência de ambas as cortes. Por 

tratarem de temas polêmicos para a comunidade, as decisões atraíram visibilidade e 

projetaram as cortes como loci de participação no debate público em seus respectivos países. 

Em segundo lugar, pela natureza da temática, que exigiu dos Tribunais um confronto 

com o legislador democrático e lhes impôs a necessidade de dar respostas que fossem além da 

mera declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis atacadas. Por 

dizerem respeito a temas que não são meramente técnico-processuais, mas demandam 

escolhas axiológicas, as decisões tiveram a tendência de esticar ao máximo a tensão entre a 

aplicação e a criação de direito, o que funciona como um meio de contraste que facilita a 

expressão e, portanto, a percepção da participação dos juízes no debate sobre a legitimidade 

de seu mister, em sistemas políticos nos quais "todo o poder emana do povo". 
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Assim, de certo modo, as decisões encontram-se conectadas, tanto que, no 

julgamento da ADI no STF, a decisão do Tribunal alemão, aqui objeto de análise, é citada no 

voto do Ministro Gimar Mendes.
324

 

Uma vantagem analítica reside no fato de que as decisões se distanciam no tempo. 

Esse afastamento permite ao analista não apenas fugir do calor do momento, para o qual é 

impossível não tender para uma decisão, mas também ser capaz de detectar as possíveis 

consequências do quanto decidido. Esse distanciamento possibilita um tratamento mais 

sistematizado da análise, pois permite vislumbrar a decisão como um todo, como autêntico 

objeto de estudo, o que diferencia a análise dos comentários e posicionamentos "doutrinários" 

feitos ao longo de todo o processo, sobretudo na mídia impressa e digital. 

As dimensões dos textos, por outro lado, não desempenham um papel relevante na 

análise. Não obstante a decisão do STF seja considerada a mais extensa da história do STF e a 

do Tribunal Constitucional Alemão em nada distoe da normalidade, ambas permitem, como 

discursos, a análise em torno dos indicadores escolhidos. A complexidade do discurso não 

está, necessariamente, ligada à extensão do material analisado. Uma simples frase pode dar 

ensejo a complexas análises. Orlandi dá exemplo de uma análise de discurso feita a partir da 

mensagem: "Vote sem medo", inscrita em uma faixa preta, referindo-se à eleições em uma 

universidade.
325

 

Uma vez que a decisão do BVerfG não contém votos (com exceção dos divergentes), 

mas apenas um texto único, que representa o próprio Tribunal, assim também será 

considerado em relação ao STF, para efeito da análise, como se todos os votos fossem do 

Tribunal, sendo irrelevantes os atributos pessoais de cada Ministro. O ministro detém a fala, 

mas o discurso é da Corte. Mesmo porque vigora, como ressaltam os próprios juízes, o 

princípio da colegialidade. 

Importante ressaltar que não serão analisadas todas as ocorrências em que se detecta 

densidade retórica nas decisões, mas tão-somente aquelas que se relacionam com a hipótese 

de pesquisa. As ocorrências retóricas são, por óbvio, em número muito maior e de conteúdo 

importante, mas expô-las afastaria este estudo dos seus objetivos. 

Portanto, cumpre mais uma vez relembrar a hipótese aqui sustentada, de que é 

possível encontrar nas decisões momentos de defesa direta e indireta da legitimidade 

democrática da jurisdição constitucional pelos juízes da Corte, e que isso independe do fato 
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de a decisão final dar pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma atacada, 

tanto no Brasil quanto na Alemanha. 

No caso brasileiro, é fundamental ainda relembrar que os julgamentos são 

transmitidos ao vivo pela televisão e pela internet, o que amplia consideravelmente o 

auditório a quem são destinadas as performances dos juízes, como mencionado. 

A categoria de análise é assim, única: o debate acerca da legitimidade democrática 

dos juízes constitucionais, sobretudo quando, como nos casos analisados, está em jogo uma 

avaliação (jurídica, mas também axiológica) das decisões do legislador eleito. 

A hipótese é a de que, é bom que se lembre, ao contrário do que poderia pensar a 

concepção hermenêutica tradicional, as decisões são lugares não apenas de "aplicação 

silogística" do Direito, mas também de atuação política, no caso específico da tese, em torno 

da questão da legitimidade dos juízes constitucionais. A categoria de análise será desdobrada 

em 3 dimensões, as quais conterão, por sua vez, variados indicadores. 

 

3.3.2. Construção das dimensões e indicadores da análise 

Para analisar o uso de estratégias retórico-discursivas que insiram os juízes 

constitucionais no debate acerca de sua própria legitimidade, a AERD adotará, a partir do 

modelo de Katharina Gräfin von Schliefen, as dimensões de análise ethos, pathos e logos, que 

serão redefinidas para os objetivos do presente estudo e representadas pelas letras E, P e L, 

respectivamente. A partir daí, cada dimensão comportará indicadores, que permitirão 

determinar tanto a ocorrência como a frequência das manifestações que descrevem. 

Os indicadores são definidos a partir da leitura exploratória das decisões, i. e., 

indutivamente, sendo, a seguir, distribuídos entre as dimensões ethos (E), pathos (P) e logos 

(L). 

Para Aristóteles, ethos (E) refere-se ao caráter do orador, quando o discurso é 

proferido de modo tal que leva o receptor a crer que aquele é digno de crédito: "confiamos em 

pessoas de bem de modo mais pleno e mais prontamente  do que em oturas pessoas, o que é 

válido geralmente, não importa qual seja a questão [...]", ensina o Estagirita.
326

 Aqui, ethos 

(E) passará por uma ampliação em seu significado por incluir não apenas estratégias que 

busquem atribuir credibilidade mas, sobretudo, autoridade e legitimidade aos emissores, 

direta ou indiretamente. Os indicadores da dimensão ethos são os seguintes: 
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E1: demonstrações de erudição, por meio de citações de autores e trechos de obras 

da Literatura, Filosofia, História da Arte e da Música, dentre outros. Essas demonstrações têm 

o efeito retórico de deixar claro que os juízes não são "pessoas comuns", mas atores altamente 

qualificados intelectualmente, nas mãos de quem seria possível colocar, com segurança, as 

decisões mais importantes de um país; 

E2: Amplificação do valor da Constituição ou do caso em exame, como forma de 

promover uma conexão entre responsabilidade e poder; 

E3: Elogios e adjetivações aos outros membros da corte e demais participantes da 

relação processual, como forma de elogio do Tribunal e de si mesmo, como par; 

E4: remissões à legitimidade e à competência do Tribunal e defesa do campo 

jurídico, como nos casos em que os ministros defendem o campo jurídico-constitucional da 

interferência de outros atores e instituições ou quando citam a jurisprudência da própria Corte, 

transmitindo credibilidade e coerência. 

E5: Digressões para lecionar. Como se estivessem em uma sala de aula, os Juízes 

às vezes abrem longos parênteses para expor lições - muitas vezes elementares - de Direito, a 

deixar bastante claro que falam não para os pares, mas para um auditório mais amplo, 

composto pela comunidade jurídica e, no caso brasileiro, por todos os espectadores da TV 

Justiça. A demonstração de conhecimento jurídico, para além do necessário ao deslinde da 

causa garante, além da autoridade da função, uma legitimidade mais ampla aos ministros, em 

compensação - talvez na visão de alguns deles -  da legitimação eleitoral de que carecem. 

E6: Demonstração de expertise, acuracidade e conhecimento, com o efeito, 

consciente ou não, de associar competência gnoseológica a legitimidade política. 

E7: Advertência contra o legislador. Aqui, um modo indireto de argumentar em 

favor da própria credibilidade e legitimidade é alertar contra os perigos de uma realidade em 

que o legislador tenha a palavra final. 

Pathos (P) refere-se, em Aristóteles, às tentativas de persuasão por meio do despertar 

das emoções do auditório, já que "os julgamentos que emitimos variam segundo 

experimentamos sentimentos de angústia ou júbilo, amizade ou hostilidade"
327

. Essas 

emoções referir-se-ão também ao uso de um estilo que privilegia a harmonia sonora, a 

produção de imagens e sensações por meio do ritmo e da plasticidade das palavras, muitos 
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vezes recorrendo-se ao uso de figuras de linguagem.
328

 Pathos corresponderá aos seguintes 

indicadores: 

P1: Linguagem hiperbólica e argumento ad terrorem: utilização de linguagem 

perceptivelmente hiperbólica ou da utilização de argumentos que consistem em justificar a 

adoção de uma posição pelo incutimento de temor pelas consequências que poderão advir, 

caso vença a opinião contrária; 

P2: Personificação e prosopopeia: atribuição de características humanas a entes 

inanimados, ou o transporte para a cena de seres inanimados como instâncias de interlocução; 

P3: Ênfase e pergunta retórica, representada pelo uso de negrito, itálico ou pontos 

de exclamação ou por perguntas, cuja resposta o orador já conhece, mas que faz "com intuito 

expressivo e persuasivo"
329

. 

P4: Remissão à opinião pública, como forma de provocar sentimento de identidade 

e pertencimento em atores que não participam do processo de tomada de decisão nos 

Tribunais; 

P5: Uso de palavras vazias de conteúdo semântico: uso de expressões vagas, que 

provocam o assentimento por incompreensão, ou de fórmulas vazias, de conteúdo puramente 

estético, que geram simpatia e cumplicidade no auditório. 

Por fim, o logos (L) é, para o Filósofo, a organização do discurso, que se utiliza da 

demonstração da verdade, o do que parece ser a verdade apropriada ao caso concreto.330
 Aqui, 

L terá o seu sentido ampliado para abranger aquelas manifestações que focam no caráter 

objetivo e sistemático do discurso, dando a entender que a sua validade, organização ou 

coerência internas independem do orador. Ao contrário do ethos, tem a intenção de um retirar 

as luzes do emissor para colocá-las no discurso mesmo. Abrange: 

L1: argumentos de codificação: citações de textos de normas, sobretudo da 

constituição; 

L2: argumentos hermenêuticos, baseados na utilização explícita dos mecanismos 

jurídicos de acesso ao sentido dos textos, como os tradicionais métodos de interpretação 

jurídica; 

L3: Argumentos do cotidiano, decorrentes de experiências normais, senso comum 

ou pontos de vista espontâneos; 

                                                 
328

 "Podemos definir figuras de linguagem como formas simbólicas ou elaboradas de exprimir ideias, 

significados, pensamentos etc., de maneira a conferir-lhes maior expressividade, emoção, simbolismo etc., no 

âmbito da afetividade ou da estética da linguagem." Cf. AZEVEDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da 

língua portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2012, p. 483. 
329

 Reboul, Olivier. Introdução..., p. 251. 
330

 ARISTÓTELES. Retórica..., p. 46. 
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L4: Argumentos baseados em princípios gerais, sejam em relação aos chamados 

princípios do direito, conceitos e categorias da Teoria Geral do Direito, mas também 

doutrinas, correntes filosóficas e pontos de vista fundados em crenças metafísicas; 

L5: Deduções, muitas vezes com premissas ocultas, i. e., na forma de entimemas. 

A tabela abaixo permite uma visualização mais ampla dos indicadores produzidos: 

DIMENSÃO INDICADOR 

E
T

H
O

S
 

E1: Demonstrações de erudição 

E2: Amplificação do valor da Constituição ou do caso em 

exame 

E3: Elogios e adjetivações 

E4: Remissões  à legitimidade e à competência do Tribunal e 

defesa do campo jurídico 

E5: Digressões para lecionar 

E6: Demonstração de expertise, acuracidade e conhecimento 

E7: Advertência contra o legislador 

P
A

T
H

O
S

 P1: Linguagem hiperbólica e argumento ad terrorem 

P2: Personificação e prosopopeia 

P3: Ênfase e pergunta retórica 

P4: Remissão à opinião pública 

P5: Uso de palavras vazias de conteúdo semântico 

L
O

G
O

S
 L1: Argumentos de codificação 

L2: argumentos hermenêuticos 

L3: Argumentos do cotidiano 

L4: Argumentos baseados em princípios gerais 

L5: Deduções 
Tabela 1. Dimensões e indicadores da análise 

 

Colocados esses indicadores, o passo seguinte é verificar a sua ocorrência e 

frequência nas decisões estudadas. Ao final, é possível traçar um perfil da decisão, conforme 

haja uma prevalência de ethos, pathos ou logos. 

 

3.3.3 Análise do caso: a ADI 3510/DF - Pesquisas com células-tronco embrionárias 

É chegado o momento de analisar a primeira decisão, relativa à ADI 3510/DF, 

prolatada em 29 de maio de 2008, tendo o Ministro Carlos Ayres Britto como relator. 

A ação ingressou no STF no dia 30 de maio de 2005, movida pelo Procurador Geral 

da República, questionando a constitucionalidade do art. 5º da L. 11.105, de 24 de março de 

2005. 
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Esses dispositivos tratavam da utilizacão, para fins de pesquisa e terapia, de células-

tronco embrionárias, obtidas a partir de embriões produzidos por fertilização in vitro, e não 

utilizados no respectivo procedimento. 

O requerente sustentava que o uso de células embrionárias (ou pré-embrionárias) 

para fins de pesquisa científica violava os artigos 1º, III e 5º, caput da Constituição Federal, 

no que diz respeito à garantia de inviolabilidade do direito à vida e à dignidade da pessoa 

humana. 

O núcleo da impugnação estava centrado na ideia de que a vida humana começa na 

fecundação e que, portanto, a utilização do embrião para retirada de células-tronco, com sua 

consequente destruição, importaria na violação do direito à vida. Do mesmo modo, temia-se a 

produção e destruição em série de embriões para fins de pesquisa, o que violaria o princípio 

da dignidade humana, em sua formulação kantiana de tomar o ser humano como dotado de 

um valor absoluto, como fim em si mesmo.
331

 

O relator da ação, ministro Carlos Ayres de Brito, convocou audiência pública, 

ocorrida em 20 de abril de 2007, na qual foram ouvidos diversos especialistas no tema, 

indicados pela requerente e pelos defensores da lei impugnada, tendo sido transmitida ao vivo 

pela TV Justiça e pela Rádio Justiça. Além disso, o STF ouviu, na condição de amici curiae, 

as seguintes entidades: CONECTAS - Direitos Humanos; Centro de Direitos Humanos - 

CDH; Movimento em Prol da Vida - MOVITAE; ANIS - Instituto de Bioética, Direitos 

Humanos e Gênero e CNBB - Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. 

Dos 11 ministros, estiverem presentes à audiência pública Ayres Britto, Joaquim 

Barbosa, Ellen Gracie e Gilmar Mendes, além do então Procurador-Geral da República 

Roberto Gurgel. A então Presidente da Corte informou à audiência, no entanto, que todos os 

ministros ausentes teriam acesso às notas taquigráficas, áudio e vídeo do evento. 

A primeira sessão de julgamento da ação foi designada para o dia 05 de março de 

2008, oportunidade em que se manifestaram, além dos ministros e do Procurador-Geral da 

República, a CNBB, a Advocacia-Geral da União, o Congresso Nacional e os amici curiae. 

Apenas 2 juízes consideraram a ADI totalmente procedente (Menezes Direito e 

Ricardo Lewandovski), sendo que 6 outros consideraram-na improcedente na totalidade (o 

Relator, Carlos Aires Britto e os ministros e ministras Ellen Gracie, Cármem Lúcia, Joaquim 

Barbosa, Marco Aurélio e Celso de Mello) e  outros 3 ministros (Eros Grau, César Peluso e 

                                                 
331

 Na segunda formulação do imperativo categórico kantiano: "Age de tal forma que trates a humanidade, tanto 

na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim, e nunca simplesmente como 

um meio." Cf. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. de Filipa Gotschalk. 

Lisboa: Lisboa, 2003, p. 101. 
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Gilmar Mendes), embora tenham considerado a lei nominalmente como constitucional, 

fixaram condições por meio de técnicas como a interpretação conforme e até mesmo 

recomendações ao legislador, situação que gerou alguma polêmica no momento da declaração 

de resultado. 

Oficialmente, o então presidente Gilmar Mendes declarou a ação improcedente (e a 

lei, portanto, constitucional) por maioria de votos, tendo ficado vencidos, "parcialmente, em 

diferentes extensões", os Ministros Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, 

Cezar Peluso e Gilmar Mendes, ficando liberadas, sem restrições e nos termos da Lei de 

Biossegurança, as pesquisas com células-tronco embrionárias. 

Curioso ainda notar que dois juristas que participaram do processo, Dias Tofolli, pela 

Advocacia-Geral da União e Luís Roberto Barroso, como representante de amicus curiae, 

viriam a se tornar, em pouco tempo, Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Como o inteiro teor do acórdão é uma amálgama de votos e pequenos atos 

processuais, a indicação do número de páginas far-se-á pela numeração dos autos do 

processo, contida em números grandes, no canto superior direito da página, que vão de 134 a 

659 (525 laudas). As ocorrências serão indicadas pelo número da página respectiva, 

levando-se em consideração os seguintes critérios: 

a) em regra, a unidade de ocorrência corresponde ao parágrafo em que ela é 

identificada. Ocorrendo mais de uma vez na mesma página, o indicador será contabilizado em 

mais de uma vez. 

b) quando a identificação do indicador corresponde a uma ocorrência que se alonga 

por mais de uma página, sem que, no entanto, haja solução de continuidade, a ocorrência é 

contabilizada no intervalo das páginas. 

c) é possível que sejam identificados mais de um indicador em uma mesma página 

ou parágrafo, constituindo-se, nesses casos, ocorrências independentes. 

d) quando o indicador ocupa um parágrafo que se estende até a página seguinte, é 

contabilizado nos mesmo moldes de um intervalo. 

Uma visão global da decisão do STF pode ser obtida pela tabela abaixo, na qual 

foram destacados os votos dos ministros: 

 

Epígrafe Intervalo de páginas (134-659) 

1. Ementa 134-141 (8 laudas) 

2. Relatório (Aires Britto - Relator) 142-152 (11 laudas) 

3. Voto relator 153-207 (55 laudas) 

4. "Explicação" (Celso de Melo) 208-209 (2 laudas) 
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5. Pedido de vista do Ministro Menezes 

Direito 
210 (1 lauda) 

6. Pedido de antecipação de voto da 

Ministra Ellen Gracie Northfleet, então 

Presidente 

211-213 (3 laudas) 

7. Voto da Ministra Ellen Gracie 214-219 (6 laudas) 

8. Extrato de ata 220 (1 lauda) 

9. Voto-Vista do Ministro Menezes 

Direito 
221-306 (86 laudas) 

10. Debates  307-309 (3 laudas) 

11. Confirmação de voto (Aires Britto) 310-323 (14 laudas) 

12."Explicação" (Gilmar Mendes) 324 (1 lauda) 

13. Antecipação ao voto (Carmen Lúcia) 325 (1 lauda) 

14. Voto da Ministra Carmen Lúcia 326-371 (46 laudas) 

15. Antecipação ao voto (Lewandovski) 372-373 (2 laudas) 

16. Voto Ricardo Lewandovski 374-448 (75 laudas) 

17. Voto Eros Grau 449-460 (12 laudas) 

18. Voto Joaquim Barbosa 461-474 (14 laudas) 

19. Voto Cezar Peluso 475-524 (50 laudas) 

20. Explicação (Aires Britto) 525 (1 lauda) 

21. Extrato de ata 526-527 (2 laudas) 

22. "Esclarecimento" (Cezar Peluso) 528-529 (2 laudas) 

23. Confirmação de voto (Ellen Gracie) 530-531 (2 laudas) 

24. Esclarecimento (Lewandowski) 532-533 (2 laudas) 

25. Esclarecimento (Menezes Direito) 534-537 (3 laudas) 

26. Voto Marco Aurélio Mello 538-553 (16 laudas) 

27. Voto Ministro Celso de Mello 554-591 (38 laudas) 

28. Esclarecimentos e Debates 592-595 (4 laudas) 

29. Voto Ministro Gilmar Mendes 596-630 (35 laudas) 

30. Proposta (Peluso) 631-639 (9 laudas) 

31. Explicação (Celso de Mello) 640-657 (18 laudas)  

32. Extrato de Ata 658-659 (2 laudas) 
Tabela 2. Partes da decisão da ADI 3510-DF (2008) 

 

A análise consiste em ler as decisões através da chave de indicadores produzida, 

registrando e contabilizando as ocorrência relativas a cada um para, no último capítulo, expor 

e cotejar as conclusões e resultados obtidas tanto em relação ao Supremo Tribunal Federal 

quanto ao Bundesverfassungsgericht. 

Obviamente, que nem toda ocorrência de intensidade retórica será recortada da 

decisão, uma vez que só interessam à análise aquelas que apresentam uma frequência 

considerável. É o caso, por exemplo, da repetição como recurso estilístico, encontrada na fl. 

137:  o embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana  ou da 

metáfora da fl. 316: "sem o húmus do útero, não há nascituro". Por conta da baixa ocorrência, 

tais repetições não se encontram catalogadas como indicadores na análise. 



 162 

O número e a diversidade de indicadores por dimensão não é exaustiva, podendo ser 

ampliado com a realização de futuras análises, para fins comparativos - inclusive entre 

decisões de uma mesma Corte, em momentos e com composições diversas. Importante, no 

entanto, é que não seja perdido o seu caráter tópico-problemático, i. e., a criação de 

indicadores para as dimensões ethos, pathos e logos depende diretamente da hipótese adotado 

e mesmo do tipo de decisão a ser analisada. É preciso adaptar o tipo de anzol ao peixe que se 

quer pescar. 

Assim, é preciso revisar os indicadores e os seus significados no contexto da presente 

análise empírico-retórica. Serão indicados trechos, a título de exemplo, visando esclarecer o 

significado atribuído ao indicador. Os resultados relativos a cada decisão serão analisados no 

último capítulo. 

 

3.3.3.1 Dimensão Ethos 

O primeiro indicador de ethos (E1) consiste nas demonstrações de erudição, tão 

comuns no discurso jurídico, mas ainda mais fortes em um contexto judiciário em que a 

legitimidade do enunciador encontra-se questionada. A erudição funciona assim como uma 

demonstração de capacidade intelectual que, associada à uma virtude moral (notável saber e 

reputação ilibada), alimentam o argumento de que juízes não eleitos correm menos risco de 

errar. 

Como visto no capítulo 2, essa ideia corresponde aos outcome-related arguments 

mostrados por Waldron, os quais buscam encontrar a legitimidade da jurisdição constitucional 

na afirmação muito simples de que pessoas dotadas de maior conhecimento e expertise, em 

número pequeno e discutindo entre si sob regras aceitas por todos teriam reduzidas as 

possibilidades de erro. A esta altura, os argumento utilizados por Waldron são suficientes para 

mostrar que se trata de uma falácia a afirmação de que o risco de erro (sacrificar direitos sem 

promover outros) não é menor nas Cortes do que nos Parlamentos. 

Mas o mais importante aqui é perceber o modo como a relação entre erudição, 

respeitabilidade e legitimação dos ministros, relação manuseada por eles mesmos em seus 

votos, contribuem por promover a crença na menor falibilidade e, com isso, funcionar como 

argumento em favor de sua legitimidade. Já aqui, surge como pano de fundo uma concepção 

gerencial de democracia, que associa legitimidade política a eficiência administrativa. 

As demonstrações de erudição ocorrem das formas mais amplas possíveis. Envolvem 

conhecimentos de literatura brasileira e universal, filosofia, música e ciências, permitindo, por 
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exemplo, ao Ministro Carlos Aires Britto, em apenas um parágrafo, citar Protágoras, 

Fernando Pessoa, Tom Zé e Ana Carolina: 

Um microcosmo, então, a se pôr como  a medida de todas as coisas , na sempre 

atual proposição filosófica de Protágoras (485 410 a.C.) e a servir de inspiração para 

os compositores brasileiros Tom- é e Ana Carolina afirmarem que  O homem é 

sozinho a casa da humanidade . E Fernando Pessoa dizer, no imortal poema 

 TABACARIA :  Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada.   

parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo". (173) 

Pode-se questionar - e não é esse o objetivo deste trabalho - a necessidade 

argumentativa de, para justificar a afirmação da possibilidade de que a vida humana comece 

no momento em que se unem um óvulo e um espermatozóide, o Ministro Relator afirmar que 

 Tal como se dá com a desconcertante aritmética do amor: um mais um, igual a um, segundo 

figuração que se atribui à inspirada pena de Jean Paul Sartre.  (173). Mas o efeito retórico-

estratégico das demonstrações de erudição não se encontra no conteúdo mesmo da 

enunciação, senão no efeito de caráter, conhecimento e, em uma palavra, confiabilidade, que 

dá a seu autor. 

Um dos maiores desafios na análise é detectar as estratégias retóricas indiretas, isto 

é, aquelas que buscam afirmar a legitimidade do guardião pela afirmação da importância do 

objeto guardado, ou a importância do juiz pela grandeza do caso colocado diante dele, a exigir 

julgamento. É essa amplificação do valor da Constituição ou do caso em exame o que 

constitui o segundo indicador de ethos da análise (E2). Ele ocorre de modo quase sempre sutil  

e é necessário estar atento ao seu efeito retórico, mesmo que isso não seja intencional no 

discurso do enunciador. 

Na primeira sessão de julgamento da ADI 3510, após o voto do Relator, o Ministro 

Menezes Direito pediu vista dos autos, faculdade autorizada pelo Regimento Interno da Corte 

(art. 134, caput). Tal pedido motivou a Ministra Ellen Gracie, então Presidente, a antecipar o 

seu voto, sob o argumento de que o decurso do tempo poderia servir de desestímulo às 

pesquisas com células-tronco, uma vez que o processo já se encontrava então há quase 3 anos 

a tramitar no STF. Tal argumento serviu de admoestação ao colega, pelo que foi ele 

posteriormente defendido pelos pares, como o fez Eros Grau: 

Consumiremos, na prolação de nossos votos, as horas necessárias ao correto 

desempenho do nosso ofício. Nobre ofício, em especial quando diante de matéria 

dotada de complexidade, qual a de que ora cogitamos. Não há nem deve haver 

limitação de tempo para a prolação de nossos votos. Estou certo de que falo, neste 

momento, por toda a Corte, que aqui está para prestar acatamento à Constituição, 

não à comodidade dos interessados. (449) (Grifei) 
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O efeito retórico-estratégico é simples na afirmação indireta da própria legitimidade: 

não se atribuiria ofício tão nobre a pessoas vulgares. A amplificação da importância do mister 

constitucional, aqui, coloca os ministros como senhores do tempo, avessos a quaisquer 

consequências prejudiciais, decorrentes de sua demora. À defesa do pedido de vista do 

Ministro Menezes Direito, correu pari passu à exaltação do valor da causa e da indireta 

importância daqueles a quem ela foi submetida, como no final de seu voto enunciou o 

Ministro Celso de Mello: 

Concluo o meu voto, Senhor Presidente. E, ao fazê-lo, registro o caráter histórico 

deste memorável julgamento, seguramente o mais importante de todos os que o 

Supremo Tribunal Federal já realizou. Também desejo destacar a excelência e a 

solidez de todos os votos aqui proferidos, dentre eles o do eminente Relator e o do 

eminente Ministro MENE ES DIREITO, que instaurou, com brilhante 

fundamentação, a divergência no exame da presente causa. (590) 

O terceiro indicador de ethos consiste nos elogios e adjetivações (E3). O elogio, 

feito pelos ministros de modo quase sempre veemente e exagerado, aos colegas, opera o efeito 

retórico de projetar, naquele que faz o elogio, as características por ele imputadas a um par. 

Em outras palavras, no exercício da função delicada que exercem, a adjetivação elogiosa aos 

colegas ganha ares de autoelogio. Os exemplos são abundantes, a ponto de serem 

responsáveis pelo segundo maior número de ocorrências, dentre os indicadores produzidos. 

De César Peluso para Aires Britto: "...o voto de Sua Excelência foi, além de erudito e 

brilhante, alentado..." (308). 

De Aires Britto para Ellen Gracie: "...como disse a ministra Ellen Gracie, no seu 

luminoso voto..."(317). 

De Ricardo Lewandowski para Celso de Mello: "De fato, em notável voto proferido 

(...), o Ministro Celso de Mello defendeu, com o brilhantismo que lhe é peculiar..." (399-400) 

Quem assiste ao julgamento tem a impressão de que a prolação de votos nada tem a 

ver com a busca da melhor solução para o caso, mas como um pretexto para exibir erudição, 

disputar conhecimento e praticar egolatria, a atrair os elogios dos pares e a admiração da 

audiência. 

Mas os elogios e adjetivações não se restringem aos membros do Tribunal. Eles 

alcançam as entidades e os experts que foram selecionados pelo próprio Supremo Tribunal, 

por meio do Relator da ADI. Esses atores selecionados ou aceitos, mereceram o louvor do 

Ministro: 

Mas debates vocalizados, registre-se, em arejada atmosfera de urbanidade euníssono 

reconhecimento da intrínseca dignidade da vida em qualquer dos seus estádios. 

Inequívoca demonstração da unidade de formação humanitária de todos quantos 
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acorreram ao chamamento deste Supremo Tribunal Federal para colaborar na 

prolação de um julgado que, seja qual for o seu conteúdo, se revestirá de caráter 

histórico. (152) 

O indicador E4, o mais abundante em ocorrências, amalgama as remissões à 

legitimidade e a competência do Tribunal e defesa do campo jurídico. Tanto no caso das 

pesquisas com células-tronco, como nos de aborto, os tribunais constitucionais são forçados a 

trabalhar com conceitos de alto nível de vagueza, que necessitam ser concretizados diante de 

situações concretas, mesmo quando se está a fazer controle abstrato de constitucionalidade 

das normas. Nesses casos, os limites entre a mera densificação de uma decisão legislativa 

prévia e a tomada de decisões ex nihil torna-se por demais tênue. Verifica-se, assim, uma 

tendência a que a legitimidade da Corte permaneça em suspenso, a suscitar um debate 

paralelo ao caso em exame - essa a tese do presente trabalho. 

As ocorrências nas quais há remissão à legitimidade do STF são inúmeras, tendo no 

Ministro Gilmar Mendes o seu defensor mais encarniçado: 

  em momentos como este que podemos perceber, despidos de qualquer dúvida 

relevante, que a aparente onipotência ou o caráter contra-majoritário do Tribunal 

Constitucional em face do legislador democrático não pode configurar subterfúgio 

para restringir as competências da Jurisdição na resolução de questões socialmente 

relevantes e axiologicamente carregadas de valores fundamentalmente contrapostos. 

(...) 

Muito se comentou a respeito do equívoco de um modelo que permite que juízes, 

influenciados por suas próprias convicções morais e religiosas, dêem a última 

palavra a respeito de grandes questões filosóficas, como a de quando começa a vida. 

(...) 

Certamente, a alternativa da atitude passiva de self restraint ou, em certos casos, de 

greater restraint (...) teriam sido mais prejudiciais ou menos benéficas para a nossa 

democracia. O Supremo Tribunal Federal demonstra, com este julgamento, que 

pode, sim, ser uma Casa do povo, tal qual o parlamento. Um lugar onde os diversos 

anseios sociais e o pluralismo político, ético e religioso encontram guarida nos 

debates procedimental e argumentativamente organizados em normas previamente 

estabelecidas. As audiências públicas, nas quais são ouvidos os expertos sobre a 

matéria em debate, a intervenção dos amici curiae, com suas contribuições jurídica e 

socialmente relevantes, assim como a intervenção do Ministério Público, como 

representante de toda a sociedade perante o Tribunal, e das advocacias pública e 

privada, na defesa de seus interesses, fazem desta Corte também um espaço 

democrático. Um espaço aberto à reflexão e à argumentação jurídica e moral, com 

ampla repercussão na coletividade e nas instituições democráticas. (597-598) 

E a decisão sobre a própria legitimidade veio em frase lapidar:  Não há como negar, 

portanto, a legitimidade democrática da decisão que aqui tomamos hoje. (600) 

A realização de audiências públicas e a participação de amici curiae, embora 

utilizados discursivamente como elementos de autolegitimação da Corte, tem também um 
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outro lado: o de se constituir como ameaça ao monopólio dos juristas nos embates sobre o 

sentido das palavras. Não à toa - e estão também contabilizados neste mesmo indicador E4 - 

os ministros deixam claros, em discursos mais ou menos espontâneos, quais os limites em que 

os não juristas devem permanecer, em uma demonstração daquilo que Marilena Chauí 

chamou de "o discurso competente"
332

. Aqui, é preciso colocar o Direito, mais até que a 

ciência, sua coirmã racional, como centro de autoridade e racionalidade por excelência, 

mesmo que, por concessão, tenham sido ouvidos representantes de outros campos como a 

Religião e a Filosofia. 

A defesa do campo jurídico fica clara no discurso da Ministra Ellen Gracie: 

A matéria de que aqui se cuida tem traços que a distinguem daquelas que 

comumente são trazidas a este Supremo Tribunal, donde a enorme gama de 

opinamentos – legítimos, seja realçado – de todos e que poderiam, eventualmente, 

fazer supor que a condução das idéias e definições desta Casa seguiriam opções 

forjadas segundo fatores momentâneos externos. (326) (Grifei) 

"Fatores momentâneos externos" seriam todos os pontos de vista, interesses e 

discursos daqueles que foram chamados a "legitimar" o debate exatamente por serem 

portadores de interesses, pontos de vista e discursos ligados à causa. 

Mas a defesa do campo também pode ser dar de outro modo, pela exaltação das 

qualidades do juiz e de uma suposta racionalidade jurídica, o que leva a pensar e decidir de 

modo diferente dos demais partipantes da "sociedade aberta dos intérpretes". Nesse sentido, a 

manifestação da Ministra Cármen Lúcia: 

Entretanto, as manifestações, dotadas – repito de profunda, legítima e compreensível 

emoção a envolver o tema e as suas conseq ências sociais, não alteram, não desviam 

– nem poderiam – o compromisso do juiz do seu dever de se ater à ordem 

constitucional vigente e de atuar no sentido de fazê-la prevalecer. 

Aqui, a Constituição é a minha bíblia, o Brasil, minha única religião. Juiz, no foro, 

cultua o Direito. Como diria Pontes de Miranda, assim é porque o Direito assim quer 

e determina. O Estado é laico, a sociedade é plural, a ciência é neutra e o direito 

imparcial. Por isso, como todo juiz, tenho de me ater ao que é o núcleo da indagação 

constitucional posta neste caso: a liberdade, que se há de ter por válida, ou não, e 

que foi garantida pela lei questionada, de pesquisa e terapia com célulastronco 

embrionárias, nos termos do art. 5. , da Lei 11.050 2005. (327) 
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O "aqui" pode ser entendido de duas formas: a) como o campo jurídico, sobretudo o 

do juiz, que se distingue dos campos da ciência e da religião e b) como parte do STF, 

contraposta ao estilo sincrético do Ministro Aires Britto, que entende ser mais adequado para 

a solução das lides constitucionais um estilo argumentativo mais sóbrio e menos "colorido" de 

metáforas e figuras retóricas. 

A Ministra avança com a reprodução de lugares-comuns, cuja justificação exigiria 

pelo menos alguns parágrafos mas que, enunciados de forma genérica e ad latere como " O 

Estado é laico, a sociedade é plural, a ciência é neutra e o direito imparcial  garantem-lhe um 

ethos de neutralidade e ponderação. 

A defesa do campo e a afirmação da maior importância do Direito nem sempre é tão 

veemente, explícita e consciente. Em seu voto, o Ministro-Relator Aires Britto certamente não 

percebeu que, ao listar os campos do conhecimento envolvidos na audiência pública por ele 

convocada, grafou apenas um com inicial maiúscula: 

...confirmo o que já estava suposto na marcação da audiência em que este Supremo 

Tribunal Federal abriu suas portas para dialogar com cientistas não pertencentes à 

área jurídica: o tema central da presente ADIN é salientemente multidisciplinar, na 

medida em que objeto de estudo de numerosos setores do saber humano formal, 

como o Direito, a filosofia, a religião, a ética, a antropologia e as ciências médicas e 

biológicas, notadamente a genética e a embriologia...(151-152) (Grifei) 

A defesa do campo diz muito acerca da estratégia de autoafirmação da legitimidade 

do Supremo Tribunal, por meio das estratégias retóricas de atribuição de sentido a noções 

como participação e democracia. 

Não faltam exemplos no voto do Ministro Ayres Britto, curiosamente tido como o 

que mais se afasta de uma argumentação que pudesse ser considerada estritamente jurídica: 

Categoria exclusivamente jurídica, porquanto não-versada pelas ciências médicas e 

biológicas, e assim conceituada pelo civilista Sílvio Rodrigues (in Direito Civil, ano 

de 2001, p. 36):  Nascituro é o ser já concebido, mas que ainda se encontra no 

ventre materno". (169) 

Obviamente que a categoria nascituro não é exclusiva do campo jurídico mas, pelo 

contrário, origina-se na prática médica e na Biologia, sendo daí transplantada para as 

legislações. Aqui, o Ministro como que avoca para si o poder, a propriedade sobre as palavras 

e os seus significados, como que a dizer: "aqui, as palavras nos pertencem!" 

O próximo indicador de ethos consiste nas digressões para lecionar (E5). Em um 

país no qual a confusão entre Academia e Judiciário tem tido papel importante para 

deslegitimar o professor de Direito (aquele/a que é "só" professor/a), não é menos verdade 

que a docência ainda funciona como elemento legitimante, a conferir um certo status social. 
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As digressões para lecionar feitas pelos Ministros ao longo do julgamento, muitas vezes tendo 

como objeto conceitos e categorias elementares para iniciados, deixam claro que o auditório 

não é composto pelos pares, mas pelo grande público escondido simbolicamente nas câmeras 

da TV Justiça. Essa "performatividade" dos julgamentos não precisa ser vista como aspecto 

negativo - como se houvesse situações em que um julgamento não é performático -, mas é um 

indício importante de que a legitimidade do Supremo Tribunal Federal está longe de depender 

apenas dos juristas, e de que a mídia e a opinião pública desempenham papel importante no 

modo como as questões são decididas na Corte. 

Assim, o Ministro Menezes Direito mostrou-se competente professor de Introdução 

ao Direito e Direito das Obrigações (291); a Ministra Cármem Lúcia, de Direito 

Constitucional e Direito Humanos (355-362). O Ministro Lewandovski proferiu importantes 

lições de lógica analítica e lógica dialética (397-399) e o Ministro Eros Grau teve excelente 

oportunidade de divulgar suas pesquisas sobre Hermenêutica e Filosofia da Linguagem (454-

455). O Ministro Gilmar Mendes também não perdeu a oportunidade de transmitir conceitos 

importantes acerca da construção teórica em torno do princípio da proporcionalidade no 

Direito Alemão (607-609). 

Do ponto de vista da Dogmática Jurídica e dos contrangimentos que ela impõe ao 

julgador, tais digressões só podem ser vistas como teratologias, desvios de percurso que em 

muito pouco contribuem para o deslinde da causa. Mas a sua inserção no corpo dos votos, 

apesar de tornar a decisão final extensa e de leitura enfadonha e inacessível à "sociedade 

aberta de intérpretes da Constituição", deixa clara em que elementos a Corte busca a noção do 

que considera ser a base da sua legitimidade. 

O penúltimo indicador de ethos cumpre função semelhante: indica demonstrações 

de expertise, acuracidade e conhecimento jurídico (E6). Aqui, cumprem papel importante 

as ocorrências em que os Ministro citam a si mesmos (236, 273, 335), em obras detalhadas 

sobre o tema em debate. 

O último indicador de ethos tem função negativa: (E7) Advertência contra o 

legislador. Refere-se aos momentos em que os Ministros não fazem remissões diretas à 

própria legitimidade, senão que advertem contra os riscos de deixar ao legislador a palavra 

final em termos de constitucionalidade das leis:  Por isso que, diante do risco ou do perigo de 

excesso do poder do legislador, consignaram os tribunais: não há um direito absoluto do 

embrião frente ao da  dona  ou mulher que o abrigue. (320-321) ou na citação, feita pelo 

Ministro Gilmar Mendes, do trecho em que Ronald Dworkin afirma, referindo-se aos Estados 



 169 

Unidos, que possuem uma realidade mais justa do que se tivessem deixado questões 

importantes nas mãos de decisões majoritárias. (598) 

 

3.3.3.2 Dimensão Pathos 

Embora corresponda a uma quantidade de ocorrência relativamente menor, se 

comparada às outras duas, a dimensão do pathos refere-se a um conjunto de indicadores que 

buscam provocar emoção na audiência, por meio da utilização de argumentos e figuras 

retóricas conhecidas dos juristas. 

O primeiro indicador da dimensão do ethos corresponde ao uso de linguagem 

hiperbólica e do argumento ad terrorem, que cumprem, na decisão, o mesmo efeito 

amplificador de categorias como E2 - Amplificação do valor da Constituição ou do caso e E7 

- Advertência contra o legislador, só que, aqui, através do uso de figuras e linguagem 

conotativa. 

Ele ocorre, por exemplo, quando o Ministro Menezes Direito utiliza-se da associação 

entre sombra e mal, para realçar os perigos da manutenção da Lei de Biossegurança: "A 

manipulação genética e a produção da raça pura, no fantasma da geração artificial da vida, são 

perigosas sombras para o existir do homem." (268) (grifei). Ou quando assumidamente 

aterroriza os pares com a possibilidade de, uma vez aceita a constitucionalidade da lei, seja 

ela destinada à produção de seres mitológicos (não se sabe bem com que finalidade): 

Assim é que, hoje, busca-se proteção contra as manipulações genéticas, antevistas 

por Aldous Huxley em seu livro Admirável Mundo Novo (1930), as quais permitem, 

por exemplo, criar clones humanos e de animais, e em tese até mesmo - seja-me 

permitido o argumento ad terrorem - centauros, minotauros e sátiros, além de outros 

seres fantásticos, imaginados pela Mitologia Grega... (388) 

 Ou ainda, quando a Ministra Cármem Lúcia inverte o argumento, para dizer que o 

atentado contra a dignidade humana está em não utilizar os embriões para salvar vidas, 

descartando-os: 

A utilização das células-tronco embrionárias, não aproveitadas no procedimento de 

implantação, travada assim para a sua potencial transformação em vida futura de 

alguém, poderá ter o destino da indignidade, que é a sua remessa ao lixo. E o mais 

nobre e o mais grave: lixo de substância humana. (362) (grifei) 

A utilização de personificações e prosopopeias (P2) cumpre funções semelhantes, 

de cativar a audiência, de modo a reforçar o efeito persuasivo do discurso ou de desviar a 

atenção para as decisões que vão sendo tomadas. O Ministro Aires Britto menciona uma um 

"papel de liderança do útero materno" ou da "antiga e insondável experiência afetivo-
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racional" [!] deste com o cérebro da mulher (149; 150); ou de como o embrião prefere o  

"materno e criativo aconchego do útero" à "gélida solidão" do confinamento in vitro. 

O emprego de ênfases e perguntas retóricas (P3) (a que se destina a criar um efeito 

enfático, não visando necessariamente uma resposta) é algo também recorrente nos votos, 

como se pode perceber no exemplo abaixo: 

Será razoável acreditar que a ciência tudo pode e que por isso não se há de impor 

limites, sem falar naqueles limites éticos que são essenciais à convivência social? 

Será que devemos pôr no plano mais geral de absoluta liberdade das pesquisas do 

poder dito incontrastável da ciência ou da proibição terminante delas, a catalogar os 

que se alinham na primeira como vanguardistas e os que se encontram na segunda 

como obscurantistas? Será que devemos fechar nossos olhos para os que na dor, no 

sofrimento, na angústia, juntam a fé para que um caminho seja descoberto curando 

os enfermos que estão próximos de nós? Será que devemos, nessa hora, liberar uma 

paixão sem prover uma razão? (264) 

P4, o quarto indicador de pathos, refere-se às remissões à opinião pública, seja 

como instância de controle da Corte, seja como alvo de um discurso legitimador, como o da 

Ministra Ellen Gracie:  

Afinal, pesquisa científica diz com a vida, com a dignidade da vida, com a saúde, 

com a liberdade de pesquisar, de se informar, de ser informado, de consentir, ou não, 

com os procedimentos a partir dos resultados obtidos com as pesquisas. Logo, diz 

respeito diretamente a todos e todos têm o legítimo e democrático interesse e direito 

de se manifestar. (326) 

Levando a sério a opinião pública, o Ministro César Peluso sentiu-se no dever de 

evitar mal-entendidos quanto ao seu posicionamento: 

Eu li entre envergonhado e, de certo modo, entristecido -, nos jornais da minha terra, 

dos quais sou assinante há muitos anos, notícias sobre o julgamento e, emparticular, 

sobre o meu voto, as quais me justificaram fundado temor de haverem induzido a 

opinião pública em erro grave. (528) 

O Ministro Marco Aurélio, no entanto, foi o que mais manifestou preocupação com 

uma possível discrepância entre a decisão da corte e a opinião pública: 

No Brasil, pesquisa efetuada em janeiro último pelo Instituto Ibope revelou o 

pensamento da população e este deve ser sopesado neste julgamento. O índice dos 

que se manifestaram em apoio ao uso de células-tronco embrionárias desconsiderada 

a parcela dos que não opinaram chegou a 95 . (551) 

Sob uma Constituição que faz o poder emanar do povo e em um julgamento 

transmitido para todo o país, a referência não é algo inesperado, sobretudo quando a Corte, 

mesmo sem ter recebido qualquer autorização direta, alega falar em nome dele. 

Outro conjunto de estratégias retóricas muito comum na linguagem jurídica, não 

apenas forense, mas também acadêmica, é o uso de palavras vazias de significado com a 

intenção de angariar simpatia ou ocultar dissenso. 



 171 

Assim, o Ministro Aires Britto tentou encontrar um consenso que pudesse superar 

dissensos que não poderiam ser mais profundos como os que foram esgrimidos na audiência 

pública:  

Mas debates vocalizados, registre-se, em arejada atmosfera de urbanidade euníssono 

reconhecimento da intrínseca dignidade da vida em qualquer dos seus estádios. 

Inequívoca demonstração da unidade de formação humanitária de todos quantos 

acorreram ao chamamento deste Supremo Tribunal Federal para colaborar na 

prolação de um julgado que, seja qual for o seu conteúdo, se revestirá de caráter 

histórico. 

Aqui, a estratégia de delinear consensos que não existem tem clara intenção 

legitimadora: é muito mais simples atribuir ao STF a função de mero enunciador de um 

consenso do que a de um conjunto de pessoas que se colocam para decidir a delicada questão 

axiológica de quando se inicia a vida. É o mesmo o sentimento provocado na audiência 

quando, ao invés do desacordo, o Ministro-Relator faz menção a um "constitucionalismo 

fraternal": 

O que já significa incorporar às imperecíveis conquistas do constitucionalismo 

liberal e social o advento do constitucionalismo fraternal, tendo por finalidade 

específica ou valor fundante a integração comunitária.  ue é vida em comunidade 

(de comum unidade), a traduzir verdadeira comunhão de vida ou vida social em 

clima de transbordante solidariedade. (200) 

Essa estratégia retórica terá importante papel ao transmitir a imagem da decisão 

menos como uma decisão que opta por um valor e mais como um árbitro promotor de um 

consenso solidário. Ao invés de decidir em um clima de desacordos morais, o Supremo adota 

a função agregadora, como o pai que concilia e resolve uma briga entre irmãos. 

 

3.3.3.3 Dimensão Logos 

As manifestações de logos podem ser resumidas por tentativas de atribuir aos 

discursos um caráter objetivo, lógico, sistemático, livre de pressupostos e neutrais 

axiologicamente, seja atribuindo-os a textos, a regras hermenêuticas ou princípios gerais, seja 

à sabedoria popular ou ao senso comum (normalmente tido por bom senso). 

As ocorrências dessa dimensão dão ao discurso um cunho de objetividade e 

reflexividade da linguagem que, no dizer de Torquato Castro Jr., "tem um importante valor 

persuasivo no que concerne à perpetuação de certas crenças teóricas dos juristas, as quais sõa 

havidas como tendo central papel funcional para o direito."
333
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O primeiro indicador, dos argumentos de codificação, registra as ocorrências nas 

quais os juízes utilizam textos normativos para confirmar, reforçar ou mesmo substituir os 

seus próprios posicionamentos. Falas do tipo "não sou eu quem estou dizendo, é a 

Constituição" são típicas desse discurso de retirada de cena do intérprete, do sujeito da 

interpertação, com o intuito de legitimar um lugar de fala que se pressupõe neutro e isento de 

valores. Obviamente, não foram registradas as referências à lei cuja constitucionalidade está 

em debate, nem aos dispositivos constitucionais perante os quais a inconstitucionalidade é 

invocada. Uma síntese dessa postura pode ser vista na afirmação do Min. Aires Britto: 

Olha, não estou falando de filosofia nem teologia, nem de ciência pura, nem de 

pesquisa básica, estou falando da Constituição brasileira. Estou desfilando pela 

passarela da Constituição, de ponta a ponta, para, na Constituição, buscar os 

fundamentos de meu voto...(317) 

Aqui, a Constituição é colocada como um texto dotado de uma vontade monolítica, 

unívoca e totalizante, ao contrário dos discursos "parciais" de filósofos, teólogos e mesmo 

cientistas. 

O segundo indicador de logos envolve os aqui chamados argumentos 

hermenêuticos. Eles incluem a invocação de aforismos como "in claris cessat interpretatio" 

e dos tradicionais métodos de interpretação. No entanto, sob a forte influência da 

jurisprudência do BVerfG, centrou-se fundamentalmente na chamada interpretação 

conforme (519), na ponderação de bens (585) e na aplicação da máxima ou princípio da 

proporcionalidade. 

A proporcionalidade desempenha aqui importante papel: tido como um instrumento 

para sopesar princípios de forma objetiva e supostamente racional, ela sequer propicia um 

mecanismo de decisão para a pergunta sobre se é ou não aplicável a um caso específico. Se, 

por um lado, o Ministro Gilmar Mendes entender tratar-se de uma questão que  envolve uma 

análise segundo parâmetros de proporcionalidade. (608), o Ministro Peluso, por outro lado, 

"infere" que "sob nenhum aspecto esta causa envolve conflito de normas ou de princípios 

constitucionais, nem, por conseguinte, necessidade de recurso ao critério mediador da 

proporcionalidade..."(518). Não obstante esses limites, o proporcionalidade, como outros 

métodos e técnicas de interpretação - aqui tratados como estratégias retóricas - são 

mencionados pelos Ministros como solução para dar à decisão um verniz objetivo. 

O terceiro indicador de logos engloga os argumentos do cotidiano (L3), de 

fundamental importância persuasiva quando alguém se dirige a um auditório tão amplo como 

o público da TV Justiça. Dizer que "uma andorinha só não faz verão" para afirmar que o 

óvulo fecundado não há como gerar um ser humano fora do útero materno (178); ou que 
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"ilusão não é esperança" (328) ou que "o grão tem que morrer para germinar" (351) não 

apenas comunicam melhor o mensagem do emissor, mas geram a impressão de que um tal 

discurso tem, ao menos em seus fundamentos, sua base em um saber comum. 

Os argumentos baseados em princípios gerais (L4) cumprem a função de garantir 

solidez e objetividade ao discurso, a deixar transparecer a sua coerência, bem como a solidez 

de seus fundamentos e a sua vinculação a blocos de ideias disseminados, ou seja, algo diverso 

da "mera opinião". Inclui desde noções metafísicas (de resto, muito frequentes diante de 

temas como os que foram objeto das decisões) como o princípio de causalidade (275), ideias 

muito gerais tidas como princípios gerais de direito (351-352; 368), regras lógicas (257), 

teorias ou doutrinas filosóficas e religiosas (219). 

O último indicador envolve as deduções (L5), conclusões enunciadas pelos 

Ministros a partir de premissas muitas vezes não expressas (entimema).  

Foi por meio de uma dedução que o Ministro Menezes Direito justifica o seu voto  

pela procedência da ADIN e a consequente inconstitucionalidade da Lei de Biossegurança. A 

premissa oculta do raciocínio que faz na p. 255 é a afirmação kantiana de que o ser humano, 

sendo portador de dignidade, não pode ser utilizado como meio, ainda que seja para salvar 

outro ser humano. A segunda premissa colocada pelo Ministro afirma que o embrião é um ser 

humano e portanto, portador de dignidade, não poderia ser destruído, ainda que para fins 

terapêuticos. Assim: 

P1: Todo ser humano possui dignidade. 

P2: O embrião é um ser humano. 

Logo, o embrião possui dignidade. 

O Ministro acreditou que o seu único ônus argumentativo estaria em convencer que o 

embrião, mesmo congelado ou inviável, é um ser humano. Por essa razão, buscando conduzir 

o debate em torno dessa premissa. Supôs que todos os Ministros aceitariam a afirmação 

kantiana contida na primeira premissa, o que não aconteceu. Vários deles adotaram o 

princípio utilitário de que é possível destruir uma vida, cuja viabilidade ou êxito encontra-se 

em dúvida, para propiciar tratamento de eficácia promissora a um número maior de seres 

humanos. A Ministra Cármem Lúcia foi ainda mais longe, ao afirmar que a primeira premissa 

não tinha um sentido absoluto, uma vez que o próprio ordenamento jurídico já a teria 

relativizado, ao permitir a geração de um número de embriões maior do que aquele que seria 

efetivamente utilizado pelo casal doador. 

Assim, se a Constituição, através da ideia de "paternidade responsável" e do 

"planejamento familiar" teria autorizado o descarte de embriões, o princípio de utilidade (por 
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ela equivocamente chamado de dignidade) compelia a decidir, entre a destruição e a sua 

utilização para pesquisas, pela segunda opção. 

Mais adiante, o Ministro utiliza-se novamente de uma dedução, na forma do 

argumento a minori, ad maius. Ao responder à acusação de que o embrião não podia ser 

confundido com um ser humano, pois, no processo de divisão celular, ele poderia originar 

dois ou mais seres gêmeos, argumentou o Ministro: se o Direito protege o embrião que pode 

vir a ser um sujeito, com tanto mais razão deve proteger aquele que pode vir a se tornar dois! 

(278) 

Com a revisão dos indicadores e exposição aplicada de seu significado na 

ocorrências do texto encerra-se a primeira parte da AERD. A segunda parte, na qual serão 

analisados os resultados, a partir da quantidade de ocorrências identificadas, será produzida 

no último capítulo. 

Cumpre, no entanto, uma última reflexão antes de finalizar este capítulo. 

No capítulo 1, afirmou-se a conflituosidade como característica essencial de uma 

teoria retórica, para a qual a realidade é constituída pelas narrativas sobre ela. Também o 

direito e as questões a ele ligadas estão impregnadas de dissenso e conflito. Essa tensão surge 

em vários momentos na decisão do STF, quando os próprio Ministros colocam em dúvida a 

autoridade ou legitimidade da Corte para julgar o caso, para adentrar a esfera do legislador 

democrático ou para produzir regras com eficácia erga omnes, atuando como típico legislador 

positivo. Ela é mais difícil de ser percebida no BVerfG, que não publica os votos de cada juiz, 

com exceção, nos últimos anos, dos divergentes. 

Essas ocorrências, embora de número reduzido, podem ser encontradas sobretudo no 

voto do Ministro Eros Grau, mas, ainda que em número e intensidade menores, em outros 

momentos da decisão. Alguns exemplos são elencados a seguir. 

A Ministra Ellen Gracie foi a primeira a suscitar a controvérsia: 

Buscaram-se neste Tribunal, a meu ver, respostas que nem mesmo os constituintes 

originário e reformador propuseramse a dar. Não há, por certo, uma definição 

constitucional do momento inicial da vida humana e não é papel desta Suprema 

Corte estabelecer conceitos que já não estejam explícita ou implicitamente 

plasmados na Constituição Federal. Não somos uma Academia de Ciências. A 

introdução no ordenamento jurídico pátrio de qualquer dos vários marcos propostos 

pela Ciência deverá ser um exclusivo exercício de opção legislativa, passível, 

obviamente, de controle quanto a sua conformidade com a Carta de 1988. 

(...) 

Não há como negar que o legislador brasileiro, representante da vontade popular, 

deu resposta a uma inquietante realidade que não mereceu maiores considerações na 

peça inicial da presente ação direta. [referindo-se à possibilidade, por meio da 

fertilização in vitro, de realizar o sonho de milhares de pessoas com dificuldade de 

gerar filhos pelo método tradicional.] (214- 215) 
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O Ministro Marco Aurélio, após o voto de Meneses Direito, no qual este propõe uma 

ampliação de dispositivo penal que sequer era objeto da ADIN, questiona a possibilidade não 

apenas de o Supremo legislar, mas de criar tipo penal: 

Presidente, uma explicitação apenas quanto ao alcance do voto de Sua Excelência. 

Pelo que percebi, haveria, no bojo, a própria criação de um tipo penal, pela decisão 

do Tribunal? (...) Porque, pelo que percebi, o artigo 5o somente contempla um tipo 

penal, se houver a comercialização.  uer dizer, passaríamos a ter o tipo penal pelo 

não-respeito à decisão do Tribunal quanto à interpretação conforme. Poderíamos 

chegar a esse ponto? (307-308) 

Já a Ministra Cármem Lúcia utilizou um argumento que diz muito sobre a sua 

concepção de democracia, muito mais pelo que omite do que pelo que afirma. Segundo ela: 

Talvez não seja o Judiciário o foro adequado para debater esse tormentoso tema, 

visto não estar aparelhado e nem vocacionado para entreter discussões que, no 

fundo, têm um caráter eminentemente metafísico, com relação às quais as 

instituições acadêmicas e as escolas de teologia, com certeza, encontram-se melhor 

preparadas. (396) 

A Ministra afirma que o tema é "tormentoso" e reconhece que ele deveria ficar a 

cargo de experts, encontráveis em "instituições acadêmicas" e "escolas de teologia". Mas 

afirmar a necessidade de tomar decisões em torno de temas sobre os quais não há acordo é 

apenas uma primeira necessidade da vida social. A segunda necessidade decorre da 

constatação de que, apesar dos desacordos, certas decisões simplesmente precisam ser 

tomadas. Ao olvidar essa segunda consequência, a Ministra passou ao largo da pergunta à 

questão: havendo desacordo em torno de uma questão "tormentosa" com é a do início da vida 

e tendo ela, não obstante, que ser decidida, é o Supremo Tribunal a instituição mais legítima a 

fazê-lo, em um regime democrático? 

A resposta do Ministro Menezes Direito a tais provocações foi mais pragmática. Ao 

ser acusado pela Ministra Ellen Gracie de que as condicionantes que havia desejado inserir no 

texto da Lei de Biossegurança estariam "excendendo, em muito, ao mandato que é conferido a 

este Supremo Tribunal Federal" (530), o Ministro reconheceu a invasão das competências 

legislativas, mas sustentou uma dupla justificação pragmática: 

a) Em primeiro lugar, que não estaria sendo ele o primeiro a adentrar a esfera de 

competência do legislador democrático. Segundo Direito, o STF,  ...nos últimos tempos, tem 

estabelecido às diversas leis que examinam condicionantes quase que adentrando ao campo 

do legislador no concernente a algumas atividades." (532) 

b) Segundo, que tal "invasão" seria consentânea com os "novos tempos" pelos quais 

estaria passando o Supremo, ao assumir um "novo protagonismo". Tal postura se justificaria 
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como única solução para sanar atecnias e vaguezas permitidas pelo legislador, sendo ainda 

importantes para o "avanço do conhecimento" no campo da pesquisa. (533) 

O Ministro dá a entender, sob o pressuposto implícito de que ele próprio - e a Corte - 

possui qualificações gnoseológicas (e por que não dizer, morais) do mais alto nível, que o 

Supremo deve trabalhar para completar o trabalho não apenas do Parlamento, mas, em termos 

éticos, dos próprios cientistas. 

A resposta dada por ele à Ministra Ellen Gracie é composta por um complexo de 

pathos (em que apela para a importância da opinião de todos na construção de uma sociedade 

"democrática") e ethos (quando, apesar disso, diz não se importar com o modo como os 

outros atores do jogo democrático interpretarão suas decisões): 

Não me preocupam, sob nenhum ângulo e de nenhuma forma, as interpretações que 

possam surgir a respeito do voto de cada um de nós, seja pela imprensa, seja pelos 

cientistas, seja pelos advogados, porque isso faz parte do jogo democrático, faz parte 

da sociedade plural. E nós temos, necessariamente, obrigação moral, para não dizer 

uma obrigação ética, que é superior, de respeitar essas opiniões, de respeitar essas 

interpretações, porque é através dessas interpretações e dessas opiniões que nós 

vamos construindo uma sociedade mais livre, mais justa, na qual as pessoas possam 

realizar, na integralidade da sua natureza, a bem-aventurança desse dom da vida. 

(535-536) (grifei) 

Nos debates finais, o Ministro Marco Aurélio demonstra cautela ao utilizar as 

técnicas da interpretação conforme, importada do Bundesverfassungsgericht alemão: 

...sempre vejo com restrições a denominada interpretação conforme à Constituição. 

  que há o risco de, a tal titulo, redesenhar-se a norma em exame, assumindo o 

Supremo - contrariando e não protegendo a Constituição Federal - o papel de 

legislador positivo. (538) 

Marco Aurélio criticou severamente os acréscimos e aditamentos que os ministros 

anteriores fizeram na lei, por meio de técnicas de interpretação como a mencionada 

interpretação conforme, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto e 

mesmo julgamento pela improcedência "com adições". Para ele, o uso dado pela Corte a esses 

instrumetos estariam servindo de pretextos para legislar e, com isso, violar a competência 

constitucional do Tribunal para fazer o controle de constitucionalidade das leis: 

Também não cabe ao Supremo, ao julgar, fazer recomendações. Não é órgão de 

aconselhamento. Em processo como este, de duas, uma: ou declara a 

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, total ou parcial, do ato normativo 

abstrato atacado. Nestes praticamente dezoito anos de Tribunal, jamais presenciei, 

consideradas as diversas composições, a adoção desse critério, a conclusão de 

julgamento no sentido de recomendar esta ou aquela providência, seja ao Poder 

Legislativo, seja ao Executivo, em substituição de todo extravagante. (538-539) 

Assim, Marco Aurélio faz um contraponto às posturas incisivas dos demais 

Ministros, lembrando a importância de a Corte respeitar o trabalho do legislador eleito 
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democraticamente, já que a lei foi aprovada, lembra ele, por 96% dos Senados e 85% dos 

deputados. (541) 

Conclui-se, pela leitura dos trechos acima, que a legitimidade da Corte para decidir 

questões que melhor caberiam a um órgão eleito está longe de ser unanimidade entre os seus 

próprios membros. Essas manifestações, no entanto confirmam a hipótese de pesquisa, de que 

o Supremo Tribunal Federal, para além da simples declaração de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade de normas, utiliza os julgamentos para inserir-se no debate acadêmico 

sobre a legitimidade da jurisdição constitucional. 

Como mencionado, a análise paralela de decisão de um Tribunal de outro país 

cumpre a função desejada de provocar estranhamento em torno de práticas que o tempo 

ajudou a cristalizar e naturalizar. 

Analisar o texto de uma decisão tão rica em argumentos e elementos retóricos como 

a ADI 3510 e deparar-se com a riqueza de pontos de vista suscitados por debates sobre vida e 

morte, o valor do ser humano e que faculdades lhe atribuem a tão propalada dignidade, o 

valor da ciência e os limites do conhecimento humano, tornam difícil uma postura isenta. 

Em virtude disso, o pesquisador deve lutar contra a tentação de se envolver no mérito 

da questão, ou mesmo de posicionar-se quanto a questões relativas a várias disciplinas, teorias 

e posições morais e ideológicas, permanecendo fiel à hipótese de trabalho e ao instrumental 

metodológico propostos. Em curtas palavras: é impossível passar imune à leitura minuciosa 

de uma decisão como a que foi aqui objeto de análise, e a tentativa de rigor metodológico não 

se deve a qualquer fetiche por exatidão ou verdade dos dados, senão pela preocupação em 

torná-la - a análise - compreensível e, a partir daí, criticável. 

Como terceira dimensão da retórica (R3), i.e., como instrumento de análise empírica 

de discursos jurídicos, a pesquisa coloca o pesquisador no mercado dos sentidos e nas lutas 

pela realidade. Com isso, não desqualifica o trabalho da retórico, mas relembra a lição mais 

fundamental a que a análise conduz: de que, da retórica, ninguém escapa. 
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CAPÍTULO 4 

A JURISPRUDÊNCIA DO BUNDESVERFASSUNGSGERICHT E O DEBATE 

ALEMÃO EM TORNO DA LEGITIMIDADE DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 
Das Gericht verdankt seine intellektuelle Autorität dem Dialog mit der 

Wissenschaft und der öffentlichen Meinung. Sein besonderes Ansehen 

resultiert aus dem Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen, obgleich 

deren Verhältnis zu dem Grundgesetz und seinen Institutionen keine 

Liebe auf den ersten Blick gewesen ist. 

 

Jutta Limbach 

 

 

A principal justificativa para o estudo de outros sistemas jurídicos e outras realidades 

político-institucionais é promover uma visão em perspectiva de um determinado modelo - no 

caso, o brasileiro - que se pretende estudar, de modo a desnaturalizar argumentos que buscam 

fundamentar o status quo pelo mero apelo à tradição. Se as análises de contexto jurídico-

políticas de outros países têm alguma vantagem, esta é a de salientar que a produção jurídica 

de uma dada realidade é sempre baseada não apenas em decisões, mas também em discursos 

hegemônicos que intentam legitimar as escolhas feitas. Por outro lado, permitem identificar 

características comuns em institutos e instituições, que se fazem presentes em realidades 

distintas, a mostrar a relativa independência que possuem entre si. 

Comparar metodologicamente realidades - no sentido retórico exposto no capítulo 1 - 

tão diversas como as de Brasil e Alemanha, não é o objetivo dos capítulos seguintes.
 334

 

Antes, este capítulo buscará, em um primeiro momento, as condições de surgimento do 

BVerfG, sua composição e procedimentos, para posteriormente investigar o modo como essa 

realidade tem promovido o debate acerca de sua legitimidade e, voltando à tese aqui 

sustentada, identificar, como a Corte interfere no debate acerca de sua própria legitimidade, 

durante o julgamento de casos importantes, assim considerados pela literatura especializada e 

por comentadores privilegiados do trabalho do Tribunal. 

A razão de escolher um tribunal estrangeiro como mirante, lugar de olhar, a partir do 

qual deve ser analisado o Supremo Tribunal Federal e sua prática retórica deveu-se à intenção 

de evitar o localismo e tentar adotar uma visão menos parcial de uma realidade da qual o 
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pesquisador participa de modo mais próximo. Não se trata de buscar neutralidade, mas de 

provocar estranhamento. 

Do mesmo modo, essa escolha não deve conduzir a um olhar colonizado, que vê no 

outro o norte idealizado para onde devem convergir as instituições pátrias, uma vez atingido o 

estado ótimo de seu desenvolvimento. As instituições são fruto da História e da construção 

política de um povo e serão tanto mais autênticas e, portanto, sólidas, quanto mais refletirem 

essa história.  

No entanto, e isso vale tanto para as instituições como para os seres humanos, a 

melhor forma de se compreender é por meio do olhar do outro. Parafraseando Marx, as 

instituições se reconhecem primeiro em seus semelhantes, a não ser que se suponha que 

venham ao mundo como encarnação de alguma natureza metafísica, para quem basta o "eu 

sou eu".
335

 

A partir disso, o Tribunal Constitucional Federal Alemão (doravante, BVerfG) foi 

escolhido por três motivos básicos. 

Primeiro, pela influência que teve nas cortes constitucionais do mundo ocidental. 

Baseado, ainda que com algumas diferenças, no modelo kelseniano da Constituição Austríaca 

de 1920, o BVerfG serviu, desde o fim da II Guerra Mundial, de modelo para diversos países 

europeus, inclusive no que se refere à Reclamação Constitucional, a Verfassungsbeschwerde, 

inexistente no Brasil. Para Favoreau, não é mais possível conceber um sistema constitucional 

que não possua a justiça constitucional, sendo que, na Europa, todas as novas constituições 

preveem a existência de uma Corte Constitucional.
336

 

Em segundo lugar, pela importância de sua jurisprudência para o STF, sobretudo em 

relação às técnicas de interpretação adotadas pelo Tribunal brasileiro. Nos últimos anos, 

muito em razão da influência de alguns ministros
337

, tem havido uma intensa transposição de 
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conceitos e técnicas de decisão produzidos pelo BVerfG, além da constante citação, durante 

julgamentos, de sua jurisprudência. 

Por último, pela sua importância intrínseca na cultura constitucional alemã, na fase 

atual do constitucionalismo ocidental. Conforme se verá no decorrer deste capítulo, o 

Tribunal Constitucional adquiriu desde sua criação em 1951, rara autoridade e legitimidade 

perante a sociedade alemã. Como afirma Mendes, "é díficil encontrar um setor da vida 

pública que não tenha sido afetado por uma decisão do Tribunal Constitucional" sendo que 

muitas de suas decisões encontram-se no centro do debate de importantes questões 

públicas.
338

 

Para a ex-presidente do BVerfG, Jutta Limbach (1994-2002), o BVerfG indicou, nos 

60 anos de sua existência, o modo como a Lei Fundamental deve ser entendida, obtendo, com 

isso, atenção e respeito. Principalmente por meio de suas decisões acerca dos direitos 

fundamentais, o Tribunal conseguiu fazer com que a Lei Fundamental ganhasse contornos 

definidos e se enraizasse na cultura política alemã.
339

 Como centro de produção de conceitos e 

metodologia de trabalho no Direito Constitucional, qualquer discussão sobre esse tema deve 

passar, ainda que brevemente, por uma análise da história, da organização, funcionamento e 

argumentação da Corte germânica. 

Este capítulo busca chamar a atenção para o equívoco da importação, por outros 

países, de uma retórica de fortalecimento do Tribunal Constitucional, sem que estejam 

presentes as mesmas condições de seu surgimento no contexto alemão. Com efeito, supondo-

se o conflito entre o constitucionalismo tradicional e o princípio democrático, a criação de 

uma jurisdição constitucional, institutos e técnicas de interpretação nos moldes alemães, 

decorrente sobretudo de uma desconfiança de uma composição parlamentar historicamente 

determinada, colocaria em desequilíbrio a tensão dialética, em detrimento da democracia. 

Esse equívoco é resultado, por um lado, de uma compreensão ainda eurocêntrica do 

Direito, que imagina o desenvolvimento histórico do Direito do Velho Continente como algo 

a ser perseguido pelo mundo inteiro, não obstante os muito diferentes contextos sócio-

políticos e, por outro, na crença metodológica causalista de que a repetição de uma 

experiência jurídica e política gerará sempre, onde quer que seja, os mesmos resultados. A 

exposição feita nesse capítulo quer chamar a atenção para esses equívocos. 

O capítulo está organizado de acordo com a seguinte estrutura. 
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Uma primeira parte, de caráter explanatório, informará sobre o Tribunal 

Constitucional Federal Alemão, o contexto de sua criação, o seu modo de organização e 

funcionamento e, por fim, o sistema de controle de constitucionalidade. 

Após isso, analisar-se-á o debate, cujas bases foram expostas no capítulo 2, acerca da 

legitimidade, aqui especificamente dirigida ao BVerfG, encerrando-se com um estudo das 

estratégias de autolegitimação adotadas pelo Tribunal dentro e fora dos julgamentos. 

Por fim, por meio de pesquisa empírica, buscar-se-á em decisões importantes do 

Tribunal Constitucional, os momentos em que e os argumentos por meio dos quais ele afirma 

a sua autoridade diante do legislador democrático, participando, direta ou indiretamente, da 

discussão em torno de sua própria legitimidade democrática.  

 

4.1 A organização do BVerfG e o sistema de controle de constitucionalidade alemão 

 

4.1.1 Um tribunal filho da história: condições de surgimento 

A criação e o perfil do BVerfG está diretamente ligado ao fatos que marcaram o fim 

da II Guerra Mundial, do sistema nacional-socialista e a repartição do território alemão entre a 

então União Soviética, os Estados Unidos, França e Reino Unido, sendo que a porção do 

território reservada aos três últimos constituiu a chamada Alemanha Ocidental ou República 

Federal da Alemanha. 

Por imposição americana, a Lei Fundamental, que viria a se tornar a Constituição 

Alemã, deveria conter uma Carta de Direitos, estruturar o Estado como uma federação e 

instituir um modelo de jurisdição constitucional semelhante ao austríaco, que tivesse o 

BVerfG como órgão responsável pela proteção dos direitos fundamentais e da própria Lei 

Fundamental (Grundgesetz).
340

 

O Tribunal Constitucional foi instalado pela Lei Fundamental de Bonn, tendo 

entrado em funcionamento em 28 de setembro de 1951. 

O modelo adotado pela Suprema Corte americana exerceu grande influência, desde 

os debates da Assembleia Constituinte, sobre o que viria a ser o Tribunal Constitucional 

Alemão.
341

 No entanto, afirma Mendes, essa influência não se deixa perceber por propostas 
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concretas, mas na ideia de construção de uma jurisdição constitucional sólida, dotada de 

amplas competências.
342

 

Limbach lembra que, na cerimônia de abertura do Tribunal, Theodor Heuss, primeiro 

presidente da nova República, Konrad Adenauer, primeiro chanceler e o Governador 

(Ministerpräsident) de Baden-Würtemberg, Reinhold Maier ressaltaram a missão histórica do 

Tribunal diante do pano de fundo da barbárie nacional-socialista. Para Adenauer, a missão do 

Tribunal deveria ser despertar novamente no povo alemão a convicção de que "o Direito 

representa o único fundamento duradouro e sólido de um povo e da sociedade humana". Para 

Heuss, o reconhecimento dos direitos fundamentais e da dignidade humana expressava a 

necessidade vital de um povo que tinha deixado para trás de si a experiência da tortura e da 

vergonha. Em seu discurso, o primeiro presidente do Tribunal, Hermann Höpker-Aschoff, por 

um lado, advertia contra a crença de que disputas políticas poderiam ser decididas por via 

judicial e, por outro, deixava clara a sua intenção de não atuar, no exercício de suas funções 

como juiz, como se legislador fosse.
343

 

Limbach ressalta que a valorização dos direitos fundamentais, em especial a 

dignidade da pessoa humana, bem como a criação de órgãos tão poderosos como o BVerfG 

foram respostas históricas a sistemas de governo autoritários e totalitários, tanto depois da II 

Guerra Mundial quanto após a queda da "Cortina de Ferro" do comunismo europeu. Nessas 

situações, como também nos casos de guerras de independência ou colapso de ditaduras ao 

redor do mundo, é momento de constituir os novos poderes do Estado, quando então os 

acontecimentos revolucionários exigem que o problema das fronteiras do poder estatal sejam 

repensadas em seus fundamentos.
344

 

Mesmo assim, as competências do BVerfG, no que diz respeito às modalidades de 

controle de constitucionalidade, ultrapassaram até mesmo as daquela que lhe serviu de 

modelo, a Suprema Corte dos Estados Unidos, primeira no mundo a adotar medidas de 

controle das leis e atos do executivo. Isso porque as competências da Suprema Corte, ao 

contrário do BVerfG, não são limitadas a questões constitucionais. Ela reúne tanto funções de 

Tribunal Constitucional como de Corte Suprema, i e., como última instância responsável pela 

unidade da ordem jurídica. 

O Conselho Parlamentar encarregado de elaborar a Lei Fundamental chegou mesmo 

a discutir a possibilidade de juntar em um só órgão ambas as funções. A opção de mantê-lo 
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com a exclusiva função de Corte Constitucional deveu-se muito mais a razões de ordem 

pragmática que principiológica. Temia-se a criação de um tribunal hipertrofiado, com um tal 

acúmulo de competências (e, portanto, de trabalho) que o impedisse de exercer com eficiência 

a enorme função histórica que lhe era confiada. Outra razão, esta de cunho político, era a 

tentativa de fazer, em um Estado marcado pela divisão territorial do pós-guerra, uma espécie 

de "afago federalista", propiciando a diferentes Estados (Länder) a possibilidade de sediar um 

tribunal superior. Assim, além de Karlsruhe, Leipzig (Bundesverwaltungsgericht), Erfurt 

(Bundesarbeitsgericht), Kassel (Bundessozialgericht) e München (Bundesfinanzhof) sediam 

tribunais superiores federais.
345

 

Assim, é possível compreender que a criação de uma jurisdição constitucional foi 

uma resposta clara a uma das maiores barbáries da História, associada à desconfiança em um 

Parlamento que não conseguiu impedir a ascensão dos nazistas. 

Até que ponto e por que mereceriam os juristas tal confiança ou até que ponto o 

Parlamento não teria permitido menos do que a sociedade alemã permitiu são questões 

inevitáveis. Mas não é objetivo desse capítulo respondê-las. O último capítulo desta teste 

buscará elementos para tal. 

 

4.1.2 Organização administrativa e funcionamento do Tribunal 

A atividade do Tribunal é regida pela Lei Fundamental (Grundgesetz, art. 93 e 94). O 

art. 94, 2 da Lei Fundamental previu a aprovação de um lei federal que disciplinasse os 

detalhes da organização e o processo do Tribunal, o que ocorreu em maio de 1951 

(Bundeverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG). Regras processuais suplementares, de 

administração e organização foram introduzidas pelo Regimento Interno do Tribunal 

(Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts - BVerfGGO). 

O Tribunal é um órgão constitucional autônomo administrativa e financeiramente, 

não estando submetido a nenhum dos poderes do Estado. 

O BVerfG é composto por 16 juízes, com um presidente e um vice-presidente, e está 

dividido em dois Senados (Senate)
 346

, com oito membros cada um. O 1º Senado decide sobre 
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questões de direitos fundamentais e o segundo sobre matéria de organização estatal. Nos 

últimos anos o 2º Senado absorveu algumas competências do primeiro, em razão da 

sobrecarga de trabalho. Em caso de divergência entre os dois Senados, a decisão cabe ao 

Pleno.
347

 

Três juízes de cada Senado, ou seja, seis, no total, devem ser Juízes Federais com, 

pelo menos, três anos de atuação em uma das cinco jurisdições superiores da Federação. Os 

outros 10 juízes (cinco em cada Senado) devem ser escolhidos entre pessoas com idade 

superior a 40 anos, que estejam aptas a exercer as funções de magistrado, i.e., personalidades 

políticas ou universitárias que tenham sido aprovadas nos dois exames nacionais 

(Staatsexamen). 

Nos termos da Lei Fundamental, metade dos membros do Tribunal é eleita pela 

Câmara dos Deputados (Bundestag) e a outra metade pelo Conselho Federal (Bundesrat, 

equivalente ao Senado Federal no Brasil). A escolha é feita a partir de listas elaboradas pelo 

Ministério da Justiça, contendo, de um lado, os nomes de todos os juízes federais e, de outro, 

os postulantes que são apresentados por um grupo parlamentar do Bundestag, do Governo 

Federal (Bundesregierung) e governos dos Estados (Länder).  

No Bundesrat, a escolha é feita em escrutínio direto e por maioria de 2/3 dos 50 

membros. No Bundestag, é eleita uma comissão de 12 membros, escolhidos 

proporcionalmente à representação partidária, responsáveis por eleger os juízes, também pelo 

quorum de dois terços. 

Ou seja: cada uma das câmaras legislativas elege 2 Juízes Federais mais 2 Juízes não 

federais para um Senado e 1 Juiz Federal mais 3 Juízes não federais para o outro Senado. Por 

fim, Presidente e Vice-Presidente são eleitos por ambas as câmaras legislativas.
 348

 

A contrário do que ocorre no Brasil, os juízes do Tribunal
349

 têm mandato de 12 

anos, que se encerra uma vez atingida a idade limite de 68 anos, sendo vedada a recondução. 

As decisões do Tribunal são tomadas pelos Senados ou pelas Câmaras (Kammern), nas quais 

aqueles se dividem. O presidente do Tribunal dirige o segundo Senado e o Vice-Presidente, o 

primeiro. Além da solução de competências administrativas, o Pleno decide apenas os casos 

nos quais há discordância entre os dois Senados. 
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As competências do BVerfG, bem mais restritas que a do STF no Brasil, estão 

previstas na Lei Fundamental e englobam os seguintes procedimentos:  

a) Controle abstrato de normas (Abstraktes Normkontrolverfahren); 

b) Controle concreto de normas (Konkretes Normkontrolverfahren); 

c) Verificação normativa (Normverifikationsverfahren); 

d) Reclamação Constitucional (Verfassungsbeschwerde); 

e) Litígios entre órgãos estatais (Organstreitverfahren); 

f) Litígios entre a União e os Estados-Membros (Bund-Länder-Streitverfahren) 

g) Proibição de partido político (Parteiverbotsverfahren). 

Importante ressaltar a possibilidade de qualquer cidadão interpor uma Reclamação 

Constitucional perante o BVerfG. Embora essa reclamação destine-se, a princípio, a defender 

direitos individuais ameaçados de lesão, a tendência do Tribunal é a de aproveitá-los para 

fazer um controle efetivo da constitucionalidade das normas. A quase totalidade das ações 

julgadas pelo Tribunal é composta desse tipo de ação, sendo que mais de 99% dos casos são 

examinados por seções de três juízes, que decidem rejeitá-los.350 

Prevista no art. 93, (1), 4a e 4b GG c/c §90 BVerfGG, a princípio, qualquer pessoa, 

inclusive estrangeiro residente, pode propor a Reclamação, desde que seja titular de um 

direito fundamental violado. No caso de direitos fundamentais restritos a cidadãos alemães, 

são apenas eles os titulares de legitimidade ativa para a Reclamação (como, p. ex., a liberdade 

de reunião (Versammlungsfreiheit), prevista no Art. 8 (1) da Lei Fundamental. 

Não há necessidade de representação por advogado, nem tampouco o pagamento de 

custas processuais. Mesmo no caso de menores de idade, não é automática a obrigatoriedade 

de tutor ou curador, o que dependerá exclusivamente da análise de cada caso.
351

 

São as seguintes as condições da Reclamação Constitucional: 

a) possibilidade de violação de direito fundamental; 

b) o prejuízo deve ser próprio, atual e direto; 

c) necessidade de proteção; 

d) subsidiariedade do pedido; 

e) obediência às formas e prazos exigidos; 

f) juízo prévio de admissibilidade (Annahmeverfahren). 
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Presentes esses requisitos, a Corte não tem poder discricionário de julgar ou não a 

Reclamação.
352

 

A exposição de alguns elementos essenciais da Reclamação Constitucional 

justificou-se pela quantidade e importância que ela possui na jurisprudência do BVerfG. Não 

obstante, o procedimento que mais condensa elementos do debate sobre a legitimidade da 

jurisdição constitucional é o controle de constitucionalidade dos atos do Parlamento, para o 

qual cumpre agora voltar a atenção. 

 

4.1.3 Como funciona o controle de constitucionalidade na Alemanha 

O controle de constitucionalidade alemão difere do judicial review estadunidense 

principalmente em dois pontos: 

1) Enquanto que nos Estados Unidos uma questão constitucional caracteriza-se 

como incidente processual, na Alemanha, embora uma questão incidental possa 

surgir no procedimento regular de um caso, via de regra é necessária a instituição de 

um procedimento especial perante o BVerfG, não como incidente, mas como 

questão central. 

2) O BVerfG, não obstante seja a mais alta corte de justiça do país, não é uma corte 

de apelação, i. e., não integra a estrutura organizacional do poder judiciário, tendo a 

última palavra acerca da intepretação da Lei Fundamental.
353

 

Assim, ao contrário, por exemplo, do modelo brasileiro, na Alemanha o sistema de 

controle de constitucionalidade é concentrado, i. e., de competência exclusiva do BVerfG, 

ainda que ele decorra de um incidente em um caso concreto. Ao contrário do modelo 

americano, na Alemanha, um juiz singular não pode deixar de aplicar uma norma por 

considerá-la inconstitucional. 

Os legitimados para propor o controle abstrato no sistema alemão são em número 

bem menor do que no Brasil: apenas o Governo Federal (Bundesregierung), os governos 

estaduais (Landesregierungen) ou um terço dos membros do Bundestag (Câmara Federal) 

podem interpô-lo, o que é, no entanto, compensado pela existência da Reclamação 

Constitucional (Verfassungsbeschwerde), inexistente no modelo brasileiro.
354
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Embora não tenha adotado o controle difuso, existente nos Estados Unidos e no 

Brasil, o sistema alemão admite o controle de constitucionalidade concreto, pelo qual todo 

juiz singular tem a competência de realizar o teste de constitucionalidade 

(Prüfungskompetenz), mas não possui a competência para deixar de aplicar uma norma 

constitucional. Cumpre-lhe, nesses casos, suspender o processo e apresentar a questão ao 

BVerfG, para que ele decida sobre a constitucionalidade da norma em questão. 

Chama a atenção Martins para o fato de que tal envio não pode ser feito pelas partes, 

tratando-se, também aqui, e de algum modo, de um controle abstrato, já que a corte não se 

manifesta acerca do mérito do caso singular, não havendo, do mesmo modo, partes ou 

contraditório.
355

 

Por seu turno, o juiz do caso deve preencher dois requisitos, para que a proposição 

do controle concreto seja aceita: 

a) deve estar convencido da inconstitucionalidade da lei a aplicar. Não são 

suficientes meras dúvidas ou divergências de opinião. O juiz deve apresentar essa "certeza" 

em sua peça de apresentação (Richtervorlage), devendo demonstrar também que uma 

interpretação conforme não é possível. 

b) Deve provar ainda que a decisão acerca da constitucionalidade da norma alegada é 

essencial para o deslinde da causa no processo originário. 

Martins chama a atenção para o fato de que, embora não haja partes nem 

contraditório, é comum que a minoria derrotada no Parlamento se utilize (legitimamente, 

segundo ele) da ação, dando à argumentação um caráter-jurídico constitucional . Em nota de 

rodapé, cita Hillgruber: "De resto é legal e legítimo, do ponto de vista constitucional, que uma 

minoria parlamentar que é fraca no processo legislativo parlamentar [sic] tente transformar 

uma derrota política sofrida em Berlin em uma vitória jurídica em Karlsruhe."
356

 

O autor ressalta ainda que as decisões por controle abstrato estão entre as mais 

importantes do TCF, sendo relativamente poucas em termos quantitativos. Entre 1951 e 2002 

foram julgados apenas 89 processos de controle abstrato; em 1998, 2 processos; em 1999, 4; 

nenhum em 2000; 2 em 2001 e 6 em 2002.
357

 

No entanto, não há dúvida de que os processos de controle de constitucionalidade são 

aqueles que colocam em polos opostos legislador e Tribunal Constitucional, uma vez que 
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cumpre a este, ao declarar inválida uma lei, interpretá-la como sendo contrária ao texto da 

Constituição. 

Por isso, é comum se reconhecer que o controle de constitucionalidade, ainda mais 

quando feito de modo tão predominante como no caso do BVerfG, soa como antidemocrático. 

Ver-se-á, no entanto que, colocadas de lado as tecnicalidades processuais, o debate sobre essa 

legitimidade democrática é feito de modo ainda marginal na Alemanha, em comparação ao 

que ocorre nos Estados Unidos e mesmo no Brasil. Será esse o tema do tópico seguinte. 

 

4.2 O debate alemão em torno da questão da legitimidade da jurisdição constitucional 

4.2.1 O Tribunal do Povo 

Ao contrário do que se possa pensar, o debate atual acerca da legitimidade da 

jurisdição constitucional na Alemanha está longe dos principais temas a ocupar os 

publicistas
358

 e muito menos a população.  

Pesquisa de opinião publicada no Jornal Die Zeit, em 09 de julho de 12, mostra o alto 

índice de aprovação e confiabilidade da população alemã no Tribunal Constitucional de 

Karlsruhe. 40% dos entrevistas disseram depositar "grande" e "muito grande" confiança na 

Corte, o que a coloca em segundo lugar (atrás apenas um ponto percentual atrás do Governo, 

com 41%) e muito à frente do 14% que afirmaram o mesmo em relação ao Parlamento. 

Como chama a atenção Möllers, a criação de um Tribunal Constituição não é 

necessariamente uma decorrência da existência de uma constituição escrita e está longe de ser 

pacífica na Teoria Constitucional. De uma mirada comparativa, pode-se constatar que isso 

depende de qual é a importância dada por uma comunidade política ao seu texto 

constitucional: se ela o vê como um texto jurídico que deve ser dado em confiança a um 

tribunal (como ocorreu no pós-guerra alemão e como é comum na maioria das experiência 

pós-autoritárias) ou como um documento político fundante, um programa ou conjunto de 

diretrizes cuja realização compete acima de tudo ao legislador eleito democraticamente, como 

nos "Estados das Revoluções Atlânticas".
359

 

Retomando Marcuse e Horkheimer, Maus falará criticamente em uma “sociedade 

órfã” (eine vaterlose Gesellschaft), composta por sujeitos infantilizados, sem consciência das 

relações de dependência recíproca e reificados pelos mecanismos funcionais da sociedade 
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industrial moderna.
360

 Ela acusa Dworkin de, com sua reaproximação entre Direito e Moral, e 

ainda que com boas intenções, ao mesmo tempo encobrir e estimular um decisionismo 

judicial, na medida em que imuniza a atividade judicial contra a crítica: 

Quando a Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância moral da 

sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de controle social – controle ao 

qual normalmente se deve subordinar toda instituição do Estado em uma forma de 

organização política democrática.
361

 

Essa "leitura moral da Constituição" libera o Poder Judiciário de qualquer vinculação 

legal que pudesse legitimá-lo na soberania popular, como pensado pelos fundadores do 

discurso constitucional, sobretudo Sieyès. A autora denuncia assim, o modo como o Tribunal 

Constitucional Alemão tem se colocado acima da Constituição, dizendo obedecer a princípios 

de um direito suprapositivo, desenvolvido de modo autorreferente pelo próprio Tribunal e 

mostra como essa conexão entre discursos substancialistas, teorias hermenêuticas e 

circunstâncias políticas levaram ao nacional-socialismo, o qual, não por acaso, propunha o 

fortalecimento e a independência dos juízes na aplicação do Direito. Assim, os juízes 

passaram a ser responsáveis por levar uma concepção "saudável" do Direito a um povo 

doente.
362

 

Essa supervalorização do Judiciário, de resto retomada após a guerra, correspondeu a 

um processo de degradação da imagem do Parlamento: o deficit jurídico de suas discussões, a 

estrutura negociada de suas decisões, a falta de coerência e unidade das diversas leis, tudo 

isso em contraponto à função do Judiciário de organizar o sistema jurídico de forma neutra, 

distante das disputas partidárias, de forma a garantir a unidade do Direito, tido como 

patrimônio dos juristas.
363

 

O fato de que o acesso ao Tribunal está aberto a qualquer cidadão, o qual, por meio 

da Reclamação Constitucional (Verfassungsbeschwerde) pode, sem a intervenção de 

advogado e sem qualquer custo, fazer valer os seus direitos fundamentais, reforça a 

compreensão, quase inconstestável, de que se trata de uma "Corte do Povo". Ao longo de 62 

anos de existência foram propostas exatas 194.005 Reclamações (até o final de 2012), o que 

representa um total de aproximadamente 96,5% de todos os processo julgados pelo Tribunal, 

sendo que, menos de 3% destas obtêm êxito. 
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Mesmo após a sua enorme popularidade, a justificativa para uma ação tão agressiva 

por parte do Tribunal não deixa de ser discutida pela literatura especializada, nem tampouco o 

dispensa de adotar estratégias de legitimação. 

 

4.2.2 A judicialização da política na Alemanha e o debate da literatura especializada 

Embora o número total de processos de controle concreto e abstrato de 

constitucionalidade atinjam apenas um percentual de menos de 2% do total de processos 

recebidos pelo Tribunal Constitucional Alemão desde a sua função, a Corte tem provocado 

um impacto muito maior na esfera política alemã do que o sugerido por esses números. 

Nesse aspecto, a Corte desenvolveu técnicas para escapar da simples afirmação de 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, evitando a declaração de nulidade 

total de uma norma, preferindo o uso de técnicas tais como a “declaração de nulidade parcial 

quantitativa”, que consiste em ‘riscar’ partes do texto, e qualitativa (sem redução de texto), 

que se refere a casos específicos de aplicação da norma (soweit). Muito utilizada é a 

interpretação conforme a Constituição (verfassungskonforme Interpretation)
364

, por meio da 

qual o Tribunal evita declarar a inconstitucionalidade de uma norma, determinando que, em 

havendo mais de uma interpretação possível, que se dê preferência àquela que for mais 

correspondente às normas constitucionais, ou melhor dizendo, ao sentido que ele - Tribunal - 

atribuir a essas normas. 

Nesse ponto, a interpretação conforme é ainda mais limitadora do que a declaração 

de inconstitucionalidade, pois enquanto esta deixa espaço para a nova regulamentação 

legislativa, aquela termina por reduzir o poder de decisão política do Parlamento, atribuindo a 

textos significados muitas vezes não desejados ou previstos pelos representantes do povo. 

Enquanto a invalidação peremptória de uma lei deixa ao legislativo uma margem de atuação, 

pois uma nova lei pode ser criada, "técnicas" como a "interpretação conforme terminam por 

reduzir o poder de tomar decisões do Parlamento.
365

 

Esse efeito da interpretação conforme passa quase sempre despercebido pela 

literatura e pelos comentadores, uma vez que o discurso hegemônico a justifica exatamente 

com o objetivo oposto: o de deixar clara uma deferência pelo "legislador", aqui reificado em 
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texto. Mais uma vez aqui, a confusão hermenêutica entre texto e norma leva a equívocos e 

mal-entendidos: acredita-se que o respeito ao legislador consista em preservar a pura forma, o 

puro texto, enquanto se impõe a ele uma única norma, um único significado e, mesmo assim, 

prévio e descolado do contexto de aplicação. 

Obviamente, e não é necessário repeti-lo aqui, somente uma teoria hermenêutica 

muito simples negaria a qualquer ato de intepretação um aspecto criativo. E isso porque, 

como visto, não há atribuição de significado fora de um contexto retórico. O que chama 

atenção em muitos casos é o modo como o Tribunal argumenta em relação ao tipo de decisões 

que produz, assumindo o papel de conduzir valorativa e politicamente os textos e seus 

significados, utilizando o legislador como mero pretexto para suas decisões. 

Landfried observa que, ao invés de existir uma deferência do Tribunal pelo 

legislador, tem ocorrido exatamente o contrário, servindo o conjunto de decisões como 

limitador prévio daquilo que será discutido pelos representantes do povo. Então, o problema 

não é a falta de obediência pelos membros do Parlamento, mas exatamente o seu excesso.
366

 

Segundo ela, uma vez que o Tribunal tem uma legitimidade democrática limitada, é 

prejudicial à democracia que ela decida com frequência sobre questões de política e, por meio 

de uma densa rede de interpretações do texto constitucional, reduza as alternativas políticas de 

gerações futuras. A autora compartilha aqui da opinião de John Hart Ely
367

: contanto que os 

juízes não decidam sobre valores em disputa e conceitos políticos, e contanto que eles 

controlem "processos legítimos" ao invés de "resultados legítimos", o controle judicial é 

compatível com a democracia. Como proposta concreta, a autora sugere a sua utilização dessa 

distinção para estabelecer uma interpretação mais flexível do equilíbrio de poder entre Corte e 

Parlamento, um equilíbrio ainda pode se mostrar compatível com o princípio da democracia. 

Assim, no que disser respeito a decisões sobre a legitimidade dos processos de 

tomada de decisão, o Tribunal Constitucional tem amplas competências, e as fronteiras entre 

os dois poderes operam a seu favor; no que disser respeito à legitimidade dos resultados 

(como no caso da decisão sobre o aborto), a Corte tem competências restritas, e os casos de 

fronteira devem ser decididos em favor do Parlamento. 

Nos casos em que um Tribunal Constitucional decide sobre a legitimidade dos 

resultados, devemos aplicar critérios estritos para julgar se o específico julgamento orientado 
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para valores era necessário e adequado, ou se se tratou de uma transgressão de competência. 

Esses critérios poderiam ser: 

a)  primeiro, o comprometimento da decisão com o texto constitucional. 

Embora muitos dispositivos da Constituição sejam abertos a diferentes interpretações, é 

preciso ter em mente que também há muitos dispositivos de contornos nítidos. Um 

documento pode não nos dizer o que ele deveria dizer, mas pode nos precaver de fazer 

afirmações que não podem ser feitas com base nele. Assim, a Constituição talvez possa dizer 

o que o legislador não está autorizado a fazer.  

b) segundo, a racionalidade do argumento. Frequentemente, argumentos 

irracionais e falhas metodológicas podem ser indicadores de que era desnecessário para a 

Corte tomar uma decisão orientada para valores. 

c) terceiro, o sistema constitucional de separação de poderes. Uma teoria da 

interpretação constitucional que busca um equilíbrio entre Parlamento e Corte não pode ser 

derivada de um ponto de vista subjetivo ou de um consenso social existente, mas tem que ser 

construída a partir do texto e da gênese da Constituição. 

Como a Corte é também uma criadora de políticas, é preciso estar atento à sua 

legitimidade democrática restrita. É competência do Parlamento dar forma a políticas e à 

Política. Ele também é melhor qualificado que a Corte para adaptar as leis às mudanças 

sociais e para iniciar a mudanças sociais por meio de um processo de tentativa e erro. Além 

disso, é importante que os juízes não tenham muita influência na produção de políticas e 

definição de valores.
368

 

A essa altura do estudo, parece claro que o receituário de Landfried utiliza-se de uma 

terminologia e de conceitos incompatíveis com uma teoria retórica do Direito, cujas bases 

foram estipuladas no primeiro capítulo. Textos claros e autoctonemente significativos, 

racionalidade de argumentos, crença em um sentido único da história, negação da influência 

de preferências pessoais e menosprezo pela importância da opinião pública são elementos 

que, no contexto dessa tese, são mais valorizados (ainda que de uma perspectiva heurística) 

que desprezados. Mas talvez seja possível levá-la em conta, no momento de pensar como uma 

tal teoria retórica do Direito pode se posicionar em torno do problema enfrentado, o que será 

feito no último capítulo. 
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4.2.3 Estratégias de autolegitimação do BVerfG 

Uma tentativa de colocar-se como uma instituição legitimada democraticamente é 

afirmar que, embora seus membros não sejam eleitos pelo povo, é em nome dele que eles 

falam. É o que dispõe o §25 da Lei do Bundesverfassungsgericht (BVerfGG)
369

. Essa retórica 

encontra-se simbolizada no início da decisão, lida em voz alta na abertura de cada sessão 

destinada à apresentação oral do que foi decidido, uma vez que são tornados públicos os 

debates entre os juízes. Esse fato foi constatado pessoalmente em visita de campo, na sessão 

do dia 25 de julho de 2012. No texto da decisão, cuja cópia foi entregue a todos os presentes, 

encontra-se a expressão, gravada logo abaixo da águia-símbolo da República (que também 

está insculpida em alto-relevo na parede atrás dos assentos dos juízes), da expressão 

mencionada: 

 
Figura 2. A águia-símbolo da República Alemã e a expressão obrigatória "Em nome do Povo". 

 

Martins chama a atenção para a declaração, feita em 1952 da Status-Denkschrift, 

publicado pelo Tribunal, de que os juízes do BVerfG estariam "municiados com a mais alta 

autoridade, chegando a um nível muito diferente de todos os demais tribunais e juízos". Nessa 

ocasião, foram elencadas algumas importantes decorrências desse status: os juízes do BVerfG 

não são considerados funcionários públicos, não se aplicando a eles nem a lei do 

funcionalismo, nem a lei dos juízes em geral; não estão submetidos a qualquer outro órgão, 

têm plena autonomia orçamentária, tema em relação ao qual apresentam as suas pretensões 

diretamente ao Parlamento, independentemente do Governo Federal.
370

 

Ainda no que concerne à visão que o Tribunal tem de si mesmo, poucas linhas de 

texto renderiam material suficiente para inúmeras análises de discursos. Em sua página na 

Internet, o Tribunal faz questão de afirmar: 
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Desde a sua fundação no ano de 1951, o Tribunal tem contribuído para proporcionar 

prestígio e eficácia à ordem livre e democrática. Isso vale sobretudo para a aplicação 

dos direitos fundamentais. (...) Suas decisões são inatacáveis.(...) O trabalho do 

Tribunal Constitucional tem, além disso, efeitos políticos. Isso fica especialmente 

claro quando o Tribunal declara uma lei inconstitucional. Mas o Tribunal não é um 

órgão político. Seu critério é tão somente a Lei Fundamental. Questões de 

conveniências política não desempenham nenhum papel para o Tribunal. Ele apenas 

determina os limites constitucionais do espaço de decisão política. A limitação do 

poder do Estado é uma característica do Estado de Direito.
371

 

Qual a razão para que o Tribunal adote um discurso como esse? A quem ele é 

dirigido? A análise desse pequeno excerto pode revelar muito acerca das estratégias de 

autolegitimação utilizadas pela Corte. 

Um primeiro elemento pode ser encontrado na primeira oração: "desde sua fundação 

no ano de 1951". Ao mostrar que o Tribunal é quase tão antigo quanto a República alemã, o 

texto reforça as noções de continuidade, unidade e tradição, a dizer que, em seus mais de 60 

anos de existência, e malgrado a inúmera quantidade de juízes que já teve, o Tribunal esteve 

sempre e da mesma forma comprometido com a sua função de proteção da ordem 

democrática e livre. Entra em cena o topos fundamental de que a perenidade das instituições 

está acima dos indivíduos e que, portanto, as críticas feitas por estes têm valor sempre menor 

que a grandeza daquela. 

Essa ideia conduz então à afirmação seguinte, de que o Tribunal possui a última 

palavra em questões constitucionais (que são, em última instância, questões políticas) e que, 

nesse âmbito, suas decisões são inatacáveis. Apesar de soar como um "Roma locuta, causa 

finita", é óbvio que a palavra inatacável (unanfechtbar) refere-se à impossibilidade de 

recursos jurídicos, mas tem o poder de tornar a crítica pública tão útil quanto os comentários 

televisivos de futebol à arbitragem, após  terminada a partida. 

Prudentemente, o Tribunal não remete esse ato protolegitimador ao texto da Lei 

Fundamental. Isso porque, como salienta Jestaedt, nem o Conselho Parlamentar (der 

Parlamentarische Rat) que redigiu a Lei Fundamental, nem a Lei do Tribunal Constitucional 
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(Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG) passaram da exposição de regras muito básicas 

sobre a organização e as competências do Tribunal.
372

 

Essa posição é posta pelo Tribunal sobretudo pela pretensão de ser ele não apenas 

um, mas "o" guardião da Constituição, no sentido mais imponente do termo. Não obstante o 

texto da Lei Fundamental, em pelo menos duas passagens (Art. 20, Abs. 3 e Art. I, Abs. 3), 

afirma serem todos os poderes do Estado vinculados e submetidos a ela, o 

Bundesverfassungsgericht não titubeia em afirmar-se, por ato unilateral, como seu guardião-

mor.
373

 Consequência disso é que, "independentemente dos casos concretos julgados pelo 

Tribunal e do alcance da força do direito, da lei ou de outras fontes vinculantes, não são 

possíveis interpretações ou formas de manejo ou extração de efeitos da Lei Fundamental 

contra ou mesmo sem a bênção de Karlsruhe."
374

 

No que diz respeito à natureza de seu trabalho, procura deixar claro que, ainda que 

suas decisões, sobretudo quando declaram a inconstitucionalidade de uma lei, possam ter 

efeitos políticos, ele próprio, o Tribunal, não é um órgão político, tendo como único critério a 

Constituição. Essa afirmação corresponde, a um só tempo, a uma pretensão de neutralidade 

política e de superioridade de suas decisões em relação àquelas do Parlamento e, de certo 

modo, de superioridade das decisões jurídicas em relação às políticas. Um novo reforço de 

neutralidade política é feito quando diz que a Lei Fundamental é o único critério que observa 

na tomada de decisões, estando completamente alheio a questões pragmáticas e de 

conveniência política. 

Como assinala Landfried, a afiliação política dos juízes não parece ter desempenhado 

até hoje um papel decisivo na Corte.
375

 Mas a autora mesma reconhece que, em alguns casos 

importantes, como foi o da regulamentação do aborto, abaixo analisada, os posicionamentos 
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políticos tiveram um peso importante.
376

 Além disso, o Tribunal trata o texto constitucional 

como algo portador de sentido em si mesmo, cabendo-lhe simplesmente enunciá-lo e anunciá-

lo aos cidadãos e demais poderes do Estado. Essa transparência semântica, denunciada pela 

teoria retórica da interpretação, pode ser vista como um forma de blindagem contra as 

preferências políticas do Tribunal e de sua reafirmação como "boca da Lei Fundamental". 

Por fim, ao afirmar que o papel do Tribunal limita-se a fixar os limites da atuação 

dos demais poderes do Estado e que essa limitação é uma característica do Estado de Direito, 

ele antecipa a defesa a críticas a uma veemente atuação que, como visto no capítulo 2, não 

condiz (ao menos não de forma tão pacífica) com a ideia de um Estado democrático. 

Observa-se, assim, que o texto é, a um só tempo, uma tentativa de reforçar a própria 

autoridade e também é uma estratégia de defesa contra os questionamentos acerca da 

legitimidade do Tribunal e do seu valor democrático. 

Ainda em relação à crítica de autoatribuição de poderes, Martins faz menção à 

decisão de 1982 - BVerfGE 60, 175 (213), na qual o BVerfG se intitulou "senhor do seu 

próprio processo", "nos limites de vínculos legais." O autor ressalta que os problemas ligados 

à assunção dos títulos de “senhor da constituição” e “senhor do processo” foi intensificada 

pelas teses da autonomia do direito constitucional ligadas a Peter Häberle e seus conceitos de 

“constituição como processo público”, “constituição do pluralismo” e “sociedade aberta dos 

intérpretes da constituição”, cultuados de forma um tanto acrítica no Brasil. 
377

 

Martins está longe, no entanto, de ver a atuação incisiva do Tribunal como algo 

negativo. Para ele, às autoatribuições de poderes pelo Tribunal corresponde “uma autoridade, 

derivada de sua, em geral, clara e consistente jurisprudência”, tendo coragem de decidir 

“quando a instância política parecia querer ‘lavar as mãos’, transferindo questões políticas 

incômodas ao crivo do controle de constitucionalidade.”, ainda que muitos falem em um 

Estado jurisdicional” (Jurisdiktionsstaat) ou em “juridicização da política” (Verrechtlichung, 

Juridifizierung oder Justizialisierung der Politik), fundada na desautorização do legislador. E 

continua:  

A conseqüência é talvez que o TCF [aqui, BVerfG] tenha avocado, sim, muita 

responsabilidade para si, invadindo a esfera do legislador de uma forma positiva, ou 

seja, não por meio do tradicional instrumento da cassação, mas da criação de pautas 

positivas da atividade legiferante.
378
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Embora possa ser compreendida em termos históricos, a avaliação da influência do 

BVerfG dentre as instituições alemãs depende do modo como seja concebida a relação entre 

constitucionalismo e democracia e mesmo, como já salientado, do conteúdo semântico que se 

atribua a esta. 

 

4.3 Estrutura das decisões do Tribunal Constitucional 

 

Nos termos do §25 Lei do Tribunal Constitucional (BVerfGG - 

Bundesverfassungsgesetz), a Corte decide, salvo deliberação em contrário, com base em uma 

audiência oral, a menos que todas as partes interessadas expressamente renunciem a ela. 

Embora de acordo com a previsão normativa, essa devesse ser a regra, ela tem sido, na 

prática, excepcional.
379

 

Há dois tipos de decisão: um Urteil, que se segue a uma audiência pública 

(Mündliche Verhandlung), onde os argumentos são sustentados oralmente e uma Beschluss, 

onde a audiência não ocorre. Como foi possível constatar in loco
380

, ao participar da 

enunciação de uma Urteil, a "argumentação em nada se parece com a sessão de debates 

abertos, como ocorre no Supremo Tribunal Federal.  Trata-se tão somente da leitura alternada, 

por parte dos membros do Senat, da decisão ou de trechos desta. Não há, em regra, debates, 

comentários, em uma sessão austera e sóbria, para a qual é possível a entrada de qualquer 

pessoa e mesmo a presença de emissoras de TV e Rádio, com a finalidade de divulgação para 

o público, podendo o Tribunal restringi-la, em casos especiais.
381

 

Quanto à estrutura, as decisões possuem um corpo principal, ou decisão 

propriamente dita, e dois acessórios acidentais, as ementas (Leitsätze) e os votos dissidentes 

(Sondervoten ou abweichende Meinungen). 

As ementas (Leitsätze) não são vinculantes, mas se constituem como uma síntese da 

fundamentação do Tribunal, servindo como introdução ao conteúdo da decisão. As opiniões 

ou votos dissidentes (abweichende Meinungen) foram introduzidas na reforma de 1970 do 

BVerfGG (Lei do Tribunal Constitucional), que também tornou possível a publicação do 

“placar” das votações. ( 30 Abs. 2) 
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A publicação dos votos discordantes constituía-se como um instituto jurídico 

estranho à tradição da jurisdição na Alemanha, antes de ter sido inserto na Lei de 1970, 

inexistindo até hoje nos demais Tribunais. Essa iniciativa gerou polêmica em torno do 

questionamento de se a publicação dos votos vencidos não poderia representar uma excessiva 

exposição dos dissensos internos, o que poderia enfraquecer a autoridade da Corte. 

Schlaich e Korioth, no entanto, são de opinião diversa. Segundo eles, a publicação 

dos votos discordantes e a divulgação do placar da decisão são expressões de um "pluralismo 

nos métodos e nos resultados da interpretação constitucional, às vezes posta em dúvida no 

Direito Constitucional", mostrando que os sentidos do texto constitucional estavam em 

discussão internamente no Tribunal e fazendo com que uma futura mudança na linha de 

decisão apareça como possível. Por outro lado, se era temido um enfraquecimento da 

autoridade do Tribunal e de suas decisões por meio da divulgação dos votos dissidentes, ele 

não pode ser notado até o momento. Pelo contrário: 

...a revelação de diferentes pontos de vista e fundamentações deixa claro que as 

decisões do Tribunal, embora representem a palavra final sobre o caso, não são 

contudo a [única] interpretação subjacente à Constituição. Por fim, um voto 

discordante pode também deixar claro que a maioria tem as melhores razões em seu 

favor.
382

 

Constata-se assim que a divulgação dos votos dissidentes parece ter seguido a 

mesma linha retórico-estratégica adotada com a transmissão dos julgamentos no Brasil, qual 

seja, a de promover uma certa "humanização" da Corte, deixando transparecer que ela não 

aceita a atribuição de dar a única palavra, embora lhe seja atribuída a competência de dar a 

última interpretação sobre o sentido da Lei Fundamental em cada caso. 

Ao contrário, no entanto, do que ocorre no Brasil, as discussões e votações do 

BVerfG permanecem secretas.
383

 

O corpo principal das decisões é formado pelos Gründe (motivos, razões), que 

possuem uma estrutura própria, cujas subdivisões são indicadas pelas primeiras letras do 

alfabeto. 

a) A primeira parte da fundamentação contém normalmente a descrição do 

processo original, referências à petição do reclamante ou tribunal/juiz 
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apresentante e às manifestações de todas as partes envolvidas no processo, 

sendo normalmente indicada com a letra A. Também nessa primeira parte, 

podem ocorrer eventuais relatos sobre o processo legislativo que deu origem à 

norma atacada. Tal observação é importante porque apresenta níveis de 

intensidade retórica praticamente nulos, uma vez que o Tribunal costuma 

descrever as manifestações com o máximo de fidelidade, inclusive por meio do 

uso do discurso indireto (Konjunktiv I); 

b) Sob a letra B ocorre frequentemente o exame de admissibilidade, que se inicia 

com a conclusão, v.g., pela sentença “a Reclamação Constitucional é   não é 

admitida” (Die Verfassungsbeschwerde ist / ist nicht zulässig); 

c) Em C vem normalmente o julgamento do mérito, também começando pela 

conclusão. Tanto quanto a anterior, essa parte pode vir subdividida em várias 

partes; 

d) Eventuais regras sobre a execução ou pagamento de custas e honorários são 

fixadas nas partes “D” e, quando necessário, “E”; 

e) Ao final disso, é possível que o BVerfG anuncie o “placar” da votação; 

f) E, fechando o corpo da decisão, o nome e assinatura de todos os juízes que 

participaram do julgamento, incluindo os votos discordantes.
384

 

 

4.3.1 Análise do caso: BVerfGE 39, 1 - Schwangerschaftsabbruch I (1975)  

Dentre as várias decisões nas quais a questão da legitimidade da jurisdição 

constitucional encontrava-se, direta ou indiretamente em debate - o que normalmente ocorre 

quando estão em discussão leis que concretizam valores abstratos contidos na Lei 

Fundamental, a primeira decisão do BVerfG sobre o aborto está entre as mais significativas.
 

385
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Nela está clara a argumentação constante - ainda que em termos mais comedidos do 

que costuma ocorrer no STF brasileiro - sobre os limites democráticos da atuação do Tribunal 

em sua função de guardião da Lei Fundamental (Grundgesetz - GG). 

Em 18 de junho de 1974, o Parlamento aprovou a 5ª Lei de Reforma ao Código 

Penal (5. StrRG), apoiada pela coalizão de partidos SPD/FDP, dando nova regulamentação ao 

aborto. Até então, tal ato era tipificado como crime, sendo que as exceções eram analisadas a 

partir de argumentos baseados em princípios gerais como o estado de necessidade, até então 

não positivados.
386

 

O §218 da Lei de Reforma inovou quanto aos seguintes dispositivos: 

a) Ausência de imposição de pena. O §218 I determinou que a interrupção da 

gravidez feita até o 13º dia após a concepção não constituía ilícito penal. Após esse período, 

seria punido com a pena privativa de liberdade de até três anos ou multa. 

b) Solução do Prazo (Fristenlösung). O aborto, praticado por um médico, com a 

concordância da grávida, não seria punível, desde que ocorrido nas primeiras 12 semanas 

desde a concepção (§218a). 

c) Não punibilidade por razões médicas e "eugênicas". Segundo o §218b, o 

aborto não seria punido, mesmo quando praticado após a 12ª semana, quando, de acordo com 

os conhecimentos da ciência médica: 

i. a interrupção da gravidez fosse indicada para evitar perigo à sua vida ou perigo de 

um severo dano ao seu estado de saúde, desde que o perigo não pudesse razoavelmente ser 

evitado de outra forma; 

ii. houvesse sérias razões para crer que a criança, em razão de disposição hereditária 

ou influências danosas antes do nascimento, sofreria de deficiência insanável em seu estado 

de saúde, de tal gravidade que não fosse exigível da mulher o prosseguimento da gravidez, 

desde que não se tivessem passado mais de 22 semanas da concepção; 

d) Aborto sem aconselhamento. O §218c determinava que aquele que praticasse o 

aborto sem que a grávida tivesse passado por serviço de consultoria e aconselhamento junto a 

órgão público especializado ou se consultado social e medicinalmente junto a um médico, 

seria punido com a pena privativa de liberdade no máximo de um ano ou multa, se o caso não 

fosse punível nos termos do §218.
387

 

Em síntese, a lei estabelecia que o aborto seria legal se praticado: 

                                                 
386

 MARTINS, Leonardo (Org.). Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. 

Montevideo: Konrad Adenauer, 2005, p. 266; SCHWABE, Jürgen (Org.). Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts. Studienauswahl: Band 1-100. 7. ed. Hamburg: Jürgen Schwabe, 2000, p. 68-72. 
387

 Martins, Leonardo (Org.). Cinquenta anos..., p. 266-267. 
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a) com o consentimento da mãe; 

b) por médico credenciado; 

c) dentro das 12 primeiras semanas de gravidez; 

d) desde que, antes de realizá-lo, a mulher tivesse passado por uma sessão de 

aconselhamento médico, psicológico e de assistência social. 

Mesmo após a reforma, o abortamento continuou a ser punido criminalmente, se 

realizado após o 3º mês de gravidez, à exceção de casos como os de gravidez decorrente de 

aborto, incesto ou qualquer outra razão que justificasse a destruição do feto. 

Até 193 deputados da coalizão democrata cristã dos partidos CDU/CSU, mais os 

governadores de cinco Estados-Membros (Länder)
388

, moveram ação de controle abstrato de 

constitucionalidade perante o BVerfG, alegando que a nova lei feria o direito à vida, inscrito 

no Art. 2º da Lei Fundamental. No dia 21 de junho de 1974, três dias após a data da entrada 

em vigor da lei, o Tribunal Constitucional já lhe suspendia a vigência, por despacho 

provisório.
389

 

Na decisão de 25 de fevereiro de 1975, o Tribunal afirmou que o direito à vida 

merece proteção especial, mesmo contra a vontade da mãe e durante todo o período da 

gravidez. Assim, a garantia do art. 2º da Lei Fundamental não admitiria nenhuma distinção 

entre os estágios de desenvolvimento da vida antes do nascimento. O direito à intimidade da 

mulher não lhe autorizava, a priori, de violar o direito à vida do feto. 

Fazendo, entretanto, distinção clara entre desautorizar e criminalizar o aborto, os 

juízes decidiram que, embora não haja um direito a abortar, o direito da mulher de realização 

de uma vida digna também deveria ser levado em conta. 

A sanção penal parecia ser uma punição por demais severa, para ser aplicada nos 

mais diferentes casos. O legislador poderia, segundo a Corte, exprimir a desaprovação 

constitucional à interrupção da gravidez por outros meios que não a ameaça da sanção penal, 

desde que o conjunto dos meios de proteção da vida do nascituro fosse correspondente ao 

valor do bem jurídico vida, assegurado na Lei Fundamental. Apenas em casos extremos, 

quando todos os demais meios de proteção se mostrassem insuficientes, teria o legislador o 

dever de proteger a vida do feto com o rigor da lei penal. 

Em todo caso, seria inexigível o prosseguimento da gravidez, quando isso acarretasse 

risco de vida para a gestante ou perigo de dano grave ao estado de saúde desta. Além dessas 
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 Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland e Schelswig-Holstein. 
389

 A lei foi anulada sem nunca ter operado seus efeitos, o que configura uma caso claro de controle preventivo, 

ainda que após a aprovação da norma. 
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previsões gerais, o Tribunal afirmou a liberdade do legislador de incluir a previsão de outros 

casos em que o direito da mulher estivesse ameaçado de forma suficientemente séria para 

tornar aceitável o sacrifício do direito à vida do nascituro. 

A conclusão do Tribunal foi de que a lei impugnada não estaria apta a proteger os 

direitos do nascituro, na extensão exigida pela Lei Fundamental, porque limitava tal proteção 

ao prazo de 12 semanas (Fristenlösung), sem estabelecer uma diferenciação explícita entre 

casos em que o aborto era permitido e as exceções que era autorizado, além de estabelecer um 

mecanismo de aconselhamento que não tinha a função clara de evitar o ato, uma vez que 

permitia a um mesmo médico o aconselhamento e a realização do procedimento abortivo.
390

 

Com essa decisão - e em razão dela - o legislador aprovou uma lei em maio de 1976, 

que não punia os casos permitidos por lei, além de outros, onde fossem verificadas situações 

de extrema dificuldade social ou psicológica, casos nos quais, mesmo após as tentativas de 

dissuasão por parte dos aconselhadores, a manutenção da decisão da mulher pelo aborto 

deveria ser respeitada. 

Após a reunificação, em 1991, foi necessário buscar uma solução para o problema 

ocasionado pelo fato de que nos estados da antiga Alemanha Oriental (Deutsche 

Demokratische Republik - DDR) o aborto era permitido, ao passo que nos estados da 

Alemanha Ocidental (Bundesrepublik Deutschland - BRD) podia ser punido, ainda que sob 

certas circunstâncias, nos termos da lei aprovada em 1976.
391

 

Em junho de 1992, o Bundestag aprovou uma lei que permitia o aborto até o terceiro 

mês de gravidez, após uma consulta compulsória. Novamente cerca de 200 deputados da 

coligação conservadora CDU/CSU arguiram a inconstitucionalidade da lei. O Tribunal 

decidiu, em maio de 1993, que era constitucional não punir o aborto após a consulta. 

Na opinião dos juízes, no entanto, isso não deveria significar uma legitimação do 

aborto, mesmo após a consulta. Por maioria de seis contra dois votos, a Corte decidiu que 

nem todo e qualquer aborto feito após a consulta seria punível, mas, ao mesmo tempo, que tal 

ato não poderia ser aceito como legítimo pela ordem jurídica, não podendo assim ser pago 

pelo seguro social. 

Em ambos os casos, fica clara a invasão da esfera legislativa pelo Tribunal, já que 

tais decisões não decorrem da Lei Fundamental. A maioria dos juízes não quis aceitar a 
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 Participaram da decisão os juízes componentes do 1º Senat: Dr. Benda, Rittersprach, Dr. Haager, Dr. Böhmer, 

Dr. Faller, Dr. Brox, Dr. Simon e Rupp-v. Brünneck, os dois últimos autores do voto discordante. 
391

 Sobre as diferenças contextuais entre as duas realidades, sobretudo em relação ao papel da religião e do lugar 

de mulher no mercado de trabalho, cf. BANASZAK, Lee Ann. East-West differences in German abortion 

opinion. The Public Opinion Quarterly, Vol. 62, n. 4, 1998, p. 545-582. 
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decisão política do parlamento, segundo a qual dependia apenas da vontade da mulher decidir 

acerca do aborto, após feita a consulta. 

A questão de se uma determinada medida é adequada para a garantia de um direito 

previsto na constituição é de competência do Parlamento, não da Corte. Foi exatamente o que 

afirmaram a juíza Rupp-von Brünneck e o juiz Simon, autores do voto discordante na decisão 

Schwangerschaftsabbruch I, aqui também analisado. 

Como visto, ao contrário da decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro, a 

decisão do BVerfG não possui votos ou manifestações individuais de seus juízes, com 

exceção do voto discordante ao final, assinado pelos juízes supramencionados. Em razão 

disso, será adotada a paginação da coletânea oficial 

(Bundesverfassungsgerichtentscheidungen), cujos números de página, vez que não 

correspondem a uma versão digitalizada da decisão, encontram-se em inserções ao longo do 

texto, precedido pela palavra Seite (página, em alemão), do n.º 1 a 95. Qualquer conferência 

pode ser feita na versão impressa das decisões em anexo.  

Do mesmo modo como foi feito com a decisão do Supremo Tribunal Federal, aqui 

decidiu-se apresentar a estrutura de tópicos e subdivisões da decisão, para facilitar uma 

visualização global: 

 

Parte da decisão Número de página correspondente 

Leitsatz (ementa) S. 1 

Entscheidungsformel S. 2-3 

Gründe (Fundamentos) 

A.  

 I. 

S. 3-18 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

 II. 

S. 18-23 
  1. 

  2. 

  3. 

 III.  

S. 23-33   1. 

  2. 

 IV. S. 33 
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B. 

S. 33-35 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

C.  

 I. 

S. 35-42 
  1. 

  2. 

  3. 

 II.  

  1. 

S. 42-44   2. 

  3. 

 III. 

S. 44-51 
  1. 

  2. 

  3. 

D.  

 I. S. 51 

 II. 

S. 52-64 
  1. 

  2. 

  3. 

 III. S. 65-66 

 IV. S. 66-68 

E. S. 68 

Abweichende Meinung (Voto discordante) 

A. 

S. 69-73 
 I. 

  1. 

  2. 

 II.  

S. 73-77   1. 

  2. 

B.  

 I. 

S. 77-91 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

 II. 

S. 92-94   1. 

  2. 

 III. S. 94-95 

 IV. S. 95 
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TOTAL 95 páginas
392

 

Tabela 3. Estrutura da decisão BVerfGE 39, 1 (1975) 

Os indicadores e os critérios de indicação das ocorrências observará os mesmos 

critérios da análise feita na decisão do Supremo Tribunal Federal, no capítulo anterior. Será 

feita a tradução das passagens utilizadas com fins exemplificativos, mantida o trecho original 

em alemão em nota de rodapé. 

 

4.3.1.1 Dimensão Ethos 

Como visto, o BVerfG goza de considerável prestígio perante a população, em 

comparação com os demais órgãos constitucionais alemães. Esse prestígio, ao menos 

levando-se em conta a decisão analisada, não parece ter sido gerado pelos discursos de 

autolegitimação da Corte, pela utilização de argumentos da dimensão ethos. Mesmo 

considerando-se um questionamento constitucional em que estava em jogo tema tão sério 

quanto o das células-tronco, por poucas vezes, o Tribunal fez referências ou exaltações a sua 

própria autoridade. 

Não se encontra na argumentação do BVerfG, como ad nauseam estão presentes no 

acórdão da ADI 3510 do STF, demonstrações de erudição (E1), elogios e adjetivações (E3), 

demonstrações de expertise, acuracidade e conhecimento (E6), nem tampouco advertências 

perceptíveis contra qualquer perigo que possa representar o legislador democrático (E7). 

Da dimensão ethos foram produzidos algumas ocorrências, citas abaixo como 

exemplos. 

Pelo menos em uma oportunidade, o BVerfG amplificou o valor da decisão a ser 

tomada no caso a ele submetido, o que contribui para realçar-lhe a autoridade: 

A questão do tratamento jurídico da interrupção da gravidez tem sido discutida 

publicamente há décadas, sob múltiplos pontos de vista. De fato, esse fenômeno da 

vida social levanta variados problemas de ordem biológica, principalmente genética, 

antropológica, médica, psicológica, social, sócio-política e, ainda, éticos e moral-

teológicos, que tocam a questão fundamental da existência humana. (35-36) 

(tradução livre)
393

 

                                                 
392

 Relembre-se que o número de páginas da decisão do Tribunal Constitucional não guardam correspondência 

com o número de folhas, mas sim com as indicações insertas no corpo do texto. 
393

 " Die Frage der rechtlichen Behandlung des Schwangerschaftsabbruchs wird in der Öffentlichkeit seit 

Jahrzehnten unter mannigfachen Gesichtspunkten diskutiert. In der Tat wirft dieses Phänomen des Soziallebens 

vielfältige Probleme biologischer, insbesondere humangenetischer, anthropologischer, ferner medizinischer, 

psychologischer, sozialer, gesellschaftspolitischer und nicht zuletzt ethischer und moraltheologischer Art auf, die 

Grundfragen menschlicher Existenz berühren." 
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A afirmação parece ainda mais deslocada quando se atenta para o fato de que o cerne 

da questão está muito mais ligado ao papel do Direito Penal na proteção de certos bens 

jurídicos, do que propriamente questões de ordem filosófica ou científica. 

Do mesmo modo, as referências à legitimidade do Tribunal surgem sempre de modo 

indireto, sobretudo quando a decisão salienta o papel por ele desempenhado na construção do 

ordenamento jurídico alemão. Aqui, importa chamar a atenção para a constante referência às 

decisões anteriores e mais importantes da corte, como é o caso nesta passagem: 

De acordo com a permanente jurisprudência do Bundesverfassungsgericht, as 

normas de direito fundamental contêm não apenas direitos subjetivos de defesa dos 

indivíduos contra o Estado. Eles corporificam, do mesmo modo, uma ordem 

objetiva de valores como decisão constitucional fundamental que é válida para todo 

ordenamento jurídico e serve de diretriz e impulso para o Legislador, a 

Administração Pública e o Poder Judiciário. (41) (tradução livre)
394

 

Aqui, a principal referência é ao caso Lüth (BVerfGE 7, 198), julgado em 1958, por 

meio do qual o Tribunal produziu a noção de direitos fundamentais como ordem objetiva 

de valores, que daí se espalhou por vários países, inclusive fora do continente europeu.
395

 

Em relação às digressões para lecionar, também pouco frequentes, pode ser citado 

como exemplo o trecho da página 45, no qual o Tribunal expõe lições sobre o papel e os 

limites do Direito Penal nas sociedades modernas, bem como sobre a eficácia prática da 

ameaça penal e as possibilidades de substituição das penas por outros tipos de sanção jurídica. 

 

4.3.1.2 Dimensão Pathos 

A decisão do BVerfG também não pode ser considerada como sendo repleta de 

pathos. Algumas ocorrências, no entanto, por sua raridade, terminam por dizer muito acerca 

do estilo sóbrio e austero do Tribunal. Curiosamente, mesmo considerando-se que as decisões 

apresentam normalmente um caráter baseado em logos, com linguagem predominantemente 

técnico-jurídica, o que as tornam praticamente impenetráveis para quem não possui 

treinamento jurídico, elas não têm, por isso, o poder de afastar a confiança que os alemães 

têm em Karlsruhe.  

                                                 
394

 " Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts enthalten die Grundrechtsnormen nicht 

nur subjektive Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat, sondern sie verkörpern zugleich eine objektive 

Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt und Richtlinien 

und Impulse für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung gibt." 
395

 Cf. Reis, Isaac. Entre Cronos e Kairos... 
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Como exemplo de pathos, produziu-se na decisão a ocorrência do argumento ad 

terrorem (P1), no que se refere às menções ao nacional-socialismo e à política de extermínio 

de seres humanos levada a efeito pelo III Reich. 

Logo no início da fundamentação propriamente dita, o Tribunal  

A explícita e em si mesma compreensível admissão do direito à vida na Lei 

Fundamental - diferentemente do que ocorreu, por exemplo, na Constituição de 

Weimar - explica-se principalmente como reação ao "extermínio de vidas indignas 

de serem vividas", à "solução final" e ao "aniquilamento" que foram perpetrados 

pelo regime nacional-socialista como medida de Estado. (36) (tradução livre)
396

 

E mais adiante: "Na Lei Fundamental encontram-se subjacentes princípios de 

organização do Estado, que apenas podem ser explicados pela experiência histórica e pela 

disputa intelectual e ética com o anterior sistema do nacional-socialismo." (67) (tradução 

livre)397 

O uso do parâmetro da desconsideração do direito à vida pelos nazistas funciona, 

sobretudo na Alemanha, como argumento ad terrorem, a enfatizar, nesse caso, de modo um 

tanto hiperbólico, que o aborto deve ser criminalizado, sob pena de se colocar a vida e a 

dignidade humanas em risco. Esse paralelo com os nazistas mereceu dos juízes que redigiram 

o voto discordante uma advertência: 

Um ponto de vista oposto não pode ser justificado pelo fato de que a inclusão do 

Art. 2, Parágrafo 2 da Lei Fundamental [Direito à vida e à integridade física] 

provém da indiscutível reação à ideologia e à práxis desumana do regime nacional-

socialista (...). Essa reação refere-se à destruição em massa de vidas humanas pelo 

Estado nos campos de concentração, à esterilização e interrupção forçada de 

gravidez oficialmente ordenadas em doentes mentais, a experimentos médicos com 

seres humanos contra a sua vontade e às inúmeras medidas do governo que 

deixaram expresso o desprezo pela vida individual e pela dignidade humana. 

Retirar daí conclusões para a avaliação constitucional de um ato de supressão do 

feto praticado não pelo Estado, mas pela grávida mesma ou por terceiro com o 

consentimento dela, é algo ainda mais fora de lugar do que [supor que ] o regime 

nacional-socialista tivesse retirado a sua ideologia política biológica e demográfica 

de um ponto de vista rigoroso. (76) (tradução livre) 
398

 

                                                 
396

 "Die ausdr ckliche Aufnahme des an sich selbstverständlichen Rechts auf Leben in das Grundgesetz anders 

als etwa in der Weimarer Verfassung erklärt sich hauptsächlich als Reaktion auf die  Vernichtung 

lebensunwerten Lebens , auf  Endlösung  und  Liquidierung , die vom nationalsozialistischen Regime als 

staatliche Ma nahmen durchgef hrt wurden." 
397

 "Dem Grundgesetz liegen Prinzipien der Staatsgestaltung zugrunde, die sich nur aus der geschichtlichen 

Erfahrung und der geistig-sittlichen Auseinandersetzung mit dem vorangegangenen System des 

Nationalsozialismus erklären lassen." 
398

 "Diese Reaktion bezieht sich auf die Massenvernichtung menschlichen Lebens von Staats wegen in 

Konzentrationslagern und bei Geisteskranken, auf behördlich angeordnete Sterilisierungen und 

Zwangsabtreibungen, auf medizinische Versuche mit Menschen gegen deren Willen und auf die in zahllosen 

anderen staatlichen Maßnahmen zum Ausdruck kommende Mißachtung des individuellen Lebens und der 

Menschenwürde. 
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Embora em número reduzido, o BVerfG também fez remissões à opinião pública 

(P5). Isso ocorreu em pelo menos duas situações, uma ao final da decisão e a outra, no voto 

discordante. 

No primeiro caso, o Tribunal rechaçou o argumento de que deveria se deixar 

influenciar por políticas "liberalizantes" e "modernizadoras" em relação à criminalização do 

aborto, tomadas por outros "países democráticos do mundo ocidental nos tempos modernos". 

A resposta foi contundente. Depois de afirmar que essas políticas não têm o poder de 

influenciar a decisão, já que as prescrições jurídicas que valem naqueles países são diferentes 

entre si e, sobretudo, diferentes das que vigiam na Alemanha Ocidental. Nesta última, a Lei 

Fundamental teria erigido uma ordem jurídica ligada a valores, que colocava no centro o 

indivíduo humano e sua dignidade. Essa "decisão fundamental da Constituição" vincula a 

todos os poderes. Também em relação às supostas "transformações gerais" na opinião pública 

- caso ela pudesse ser determinada - não seria capaz de mudar nada a esse respeito.(67) 

A segunda ocorrência de remissão à opinião pública é mais cautelosa, falando-se 

mesmo no resgate de uma credibilidade na ordem jurídica: "Neste contexto geral, a 

"contenção da epidemia de aborto" é não apenas um "desejado objetivo sócio-político", mas 

também no sentido de oferecer urgentemente uma melhor proteção da vida e [promover] o 

resgate da credibilidade na ordem jurídica."(84) (tradução livre)
399

 

Não foram produzidas ocorrências quanto aos indicadores P2, P3 e P6. 

 

4.3.1.3 Dimensão Logos 

As manifestações de logos preponderam na análise retórica da decisão do BVerfG. 

Como visto, elas representam tentativas retóricas de transmitir objetividade, coerência e 

neutralidade. Essas menções, no entanto, servem muitas vezes para referenciar ideias ou 

conceitos que não se encontram nos textos mesmos, mas naquilo que o próprio Tribunal diz 

                                                                                                                                                         
Hieraus Schlußfolgerungen für die verfassungsrechtliche Bewertung einer nicht vom Staat, sondern von der 

Schwangeren selbst oder mit ihrem Willen von Dritten vorgenommenen Abtötung der Leibesfrucht zu ziehen, ist 

um so weniger am Platze, als das nationalsozialistische Regime entsprechend seiner biologisch- 

bevölkerungspolitischen Ideologie gerade dazu einen rigorosen Standpunkt eingenommen hatte." 
399

 "In dieser Gesamtsituation ist die "Eindämmung der Abtreibungsseuche" nicht nur ein "gesellschaftspolitisch 

erwünschtes Ziel" (D II 2 b), sondern gerade auch im Sinne eines besseren Lebensschutzes und zur 

Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der Rechtsordnung dringend geboten." 
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ou constrói a partir deles.
400

 Tanto assim que a maior parte das ocorrências encontram-se no 

indicador princípios gerais, seguido pelos argumentos hermenêuticos, como se pode constatar 

nos exemplos abaixo. 

A Corte não utiliza com muita frequência argumentos de codificação (L1), com 

exceção das menções à jurisprudência do próprio Tribunal, que não foram incluídos neste 

indicador. Em todo caso, pode-se encontrar exemplos nas páginas 36 e 67. No primeiro 

exemplo, a ocorrência refere-se à abolição da pena de morte (Art 102 da Lei Fundamental) 

como sinal da deferência do texto constitucional pela vida humana; no segundo, aparece sob a 

forma indireta de "decisão fundamental da Constituição" (Grundentscheidung der 

Verfassung). 

Já os argumentos hermenêuticos (L2) são mais frequentes e variados. Vão desde a 

utilização de recursos semânticos de interpretação literal, como na tentativa de esmiuçar o 

conceito de "vida" contido na Lei Fundamental (37) ou na busca pelo sentido literal de 

"todos" (jeder) no dispositivo: "Todos têm direito à vida e à integridade física" (37), passando 

pela conhecido recurso à "interpretação extensiva" (extensive Auslegung) e histórica (45-46) 

até a utilização, mais sofisticada de princípios tais como os do "sopesamento menos gravoso 

entre posições constitucionalmente protegidas" (Prinzip der schonendsten Ausgleichs 

konkurrierender grundgesetzlich geschützer Positionen) (43) ou ao ainda mais conhecido 

"princípio da proporcionalidade" (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit) (71). 

Como argumento do cotidiano (L3), o que inclui concepções retiradas do senso 

comum, produziu-se a ocorrência da página 42, na qual o Tribunal afirma que 

"Indubitavelmente, o elo natural da vida por nascer com a mãe funda um relacionamento de 

tal modo especial, para o qual não há paralelo em outros fatos da vida" (tradução livre, 

grifei).
401

 O recurso a um naturalismo certamente questionável cumpre a função retórica de 

promover um causalismo diante do qual o aborto aparece como estorvo e perversão de uma 

natureza perfeita. 

O indicador mais rico em ocorrências na decisão do BVerfG foi o L4, referente aos 

argumentos baseados em princípios gerais. Aqui, ressalta-se uma característica do modo 

argumentativo da corte que é partir sempre de afirmações abstratas e gerais para, a partir 

                                                 
400

 Cf. Sobota. Katharina. Sachlichkeit..., p. 137-138: "Der ontologisierende Redner erklärt mit Vorliebe gesetzte 

[sic], das heißt vor allem gesetzliche Normen zu seinen Prämissen un präsentiert die übrigen Maximen nach 

Möglichkeit in der Zuordnung auf eine positiv-rechtliche Textstelle." 
401

 "Unzweifelhaft begründet die natürliche Verbindung des ungeborenen Lebens mit dem der Mutter eine 

besonders geartete Beziehung, für die es in anderen Lebenssachverhalten keine Parallele gibt." 



 210 

delas, buscar solução para o caso concreto, em um típico exercício silogístico que muito 

influenciou o raciocínio jurídico no mundo ocidental. 

Nesse mister, a dignidade da pessoa humana parece ser o princípio geral (embora 

de conteúdo semântico extremamente impreciso) mais utilizado pela Corte, embora a sua 

fundamentação por vezes restrinja-se a enunciações categóricas do tipo: "Onde existe vida 

humana, há que se falar em dignidade humana, não sendo decisivo se o portador dessa 

dignidade é consciente dela e sabe como defendê-la" (41) (tradução livre).
402

 

Outros argumentos serão sustentados pela referência a princípios gerais ligados aos 

fins do Estado (44), ao dever natural da mãe de proteger a vida em desenvolvimento (45), à 

defesa das tradições jurídicas alemãs (46), ao princípio democrático (71), da justiça social 

e da liberdade (71), além de, novamente, o princípio da proporcionalidade, guindado a 

princípio sustentador do Estado de Direito. (47) 

Como exemplo do último indicador (L5 - deduções) menciona-se a ocorrência da 

página 43: "Um sopesamento que garanta tanto a proteção à vida do nascituro quanto deixe à 

grávida a liberdade de interromper a gravidez não é possível, uma vez que a interrupção da 

gravidez significa sempre a destruição da vida do primeiro." (tradução livre)
403

. Note-se que, 

aqui, ficou oculta a premissa que diz sobre o próprio significado de sopesamento (Ausgleich), 

qual seja, o de que ele implica o não sacrifício total de qualquer dos bens colidentes. Assim, o 

dupla sistema de implicações conduz à conclusão do Tribunal:  

P1: Sopesamento implica o não sacríficio in totum de um dos bens colidentes; 

P2: A interrupção da gravidez implica a destruição da vida do nascituro; 

Logo, não é possível um sopesamente neste caso. 

Com isto, encerra-se a fase de coleta de dados em relação aos indicadores produzidos 

pela Análise Empírico-Retórica do Discurso, por meio dos quais ficou clara a natureza 

retórica das decisões, tanto no Brasil quanto na Alemanha, ainda com contornos e 

intensidades diferentes. 

Cumpre, no entanto, perquirir sobre o modo como o Tribunal se relaciona, por meio 

da decisão com o Parlamento. 

Quanto a esse ponto, foi possível constatar que, malgrado seja detentor de 

legitimidade social e credibilidade maior que o Parlamento e apesar de representar uma das 

                                                 
402

 "Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenw rde zu; es ist nicht entscheidend, ob der Träger 

sich dieser W rde bewu t ist und sie selbst zu wahren wei ." 
403

  "Ein Ausgleich, der sowohl den Lebensschutz des nasciturus gewährleistet als auch der Schwangeren die 

Freiheit des Schwangerschaftsabbruchs belä t, ist nicht möglich, da Schwangerschaftsabbruch immer 

Vernichtung des ungeborenen Lebens bedeutet." 
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instituições mais politicamente poderosas da Alemanha, o Bundesverfassungsgericht 

contrapõe a sua atuação veemente em produzir a Lei Fundamental a partir do texto de 1949, 

uma atitute discursiva de respeito ao legislador e, por que não dizê-lo, de uma significativa 

prática de self-restraint (    st  s  r n un ). 

Assim, embora tenha reconhecido, na primeira decisão sobre o aborto, que o direito à 

vida deve ser protegido de maneira eficaz, o Tribunal respeitou a disciplina dada pelo 

legislador, naquilo que considerou desmerecedor da declaração de nulidade. 

Por toda a decisão, é constantemente repetida a cantilena  "isto é objeto de decisão 

do legislador", como se o Tribunal, ciente de sua legitimidade democrática reduzida, não por 

força do deficit de apoio popular, mas por conta do desenho institucional mesmo, 

constantemente declarasse a sua consciência em manter-se dentro de certos limites, ainda que 

esses limites sejam por ele mesmo traçados ou ainda que tal atitude de self-restraint se 

encontre mais no discurso que na prática. 

Como mencionado no voto dissidente dos juízes Rupp-v. Brünneck e Simon: 

A autoridade do Bundesverfassungsgericht para anular decisões do legislador 

parlamentar exige um uso restrito, se se quiser evitar um deslocamento de poder 

entre órgãos constitucionais. O comando de autocontenção judicial (judicial self-

restraint), que já foi qualificado como o "elixir da vida" da jurisdição do 

Bundesverfassungsgericht (...), vale, sobretudo, não quando se trata da defesa contra 

intrusões do poder estatal, mas quando as prescrições para a organização da ordem 

social, [ainda que] passando pelo controle judicial de constitucionalidade, devam ser 

feitas pelo legislador imediatamente legitimado [para tal] pelo povo. Aqui, o 

Bundesverfassungsgericht não deve sucumbir à tentação de assumir a função dos 

órgãos que lhe incumbe controlar, ficando a jurisdição constitucional, a longo prazo, 

ameaçada de extinção.(69-70) (tradução livre)
404

 

E, logo adiante: 

O conceito de decisão sobre valores objetivos não pode transformar-se em um meio 

para transferir para o Tribunal Constitucional funções legislativas específicas para o 

desenvolvimento de uma determinada ordem social. Do contrário, a Corte estaria 

sendo lançada em um papel para o qual não é competente, nem está equipada. (72) 

(tradução livre)
405

 

                                                 
404

 "Die Befugnis des Bundesverfassungsgerichts, Entscheidungen des parlamentarischen Gesetzgebers zu 

annullieren, erfordert einen sparsamen Gebrauch, wenn eine Verschiebung der Gewichte zwischen den 

Verfassungsorganen vermieden werden soll. Das Gebot richterlicher Selbstbeschränkung (judicial self-restraint), 

das als das "Lebenselexier" [sic] der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bezeichnet worden ist (...), 

gilt vor allem, wenn es sich nicht um die Abwehr von  bergriffen der staatlichen Gewalt handelt, sondern wenn 

dem Volk unmittelbar legitimierten Gesetzgeber im Wege der verfassungsgerichtlichen Kontrolle Vorschriften 

für die positive Gestaltung der Sozialordnung gemacht werden sollen. Hier darf das Bundesverfassungsgericht 

nicht der Versuchung erliegen, selbst die Funktion des zu kontrollierenden Organs zu übernehmen, soll nicht auf 

lange Sicht die Stellung der Verfassungsgerichtsbarkeit gefährdet werden." 
405

 "Der Gedanke der objektiven Wertentscheidung darf aber nicht zum Vehikel werden, um spezifisch 

gesetzgeberische Funktionen in der Gestaltung der Sozialordnung auf das Bundesverfassungsgericht zu 

verlagern. Sonst w rde das Gericht in eineRolle gedrängt, f r die es weder kompetent noch ausger stet ist." 
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Em conclusão, pode-se inferir que a constante afirmação de tratar-se de um órgão 

com poderes limitados termina por cumprir uma importante função retórica no reforço da 

credibilidade do Tribunal em um povo, cuja história ensinou a temer a autoatribuição de 

poderes ilimitados, ainda que em nome dele mesmo. 
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CAPÍTULO 5 

DIREITO, RETÓRICA E DEMOCRACIA 

 
Modern democracy invites us to replace the notion of a regime 

founded upon laws, of a legitimate power, by the notion of a regime 

founded upon the legitimacy of a debate as to what is legitimate and 

what is illegitimate – a debate which is necessarily without any 

guarantor and without any end. 

 

Claude Lefort 

 

A essa altura do trabalho, é possível perceber que, afastada dos tradicionais 

pressupostos essencialistas da teoria do conhecimento, que inevitavelmente a contaminam, a 

pesquisa empírico-retórica avulta como um amplo campo metodológico, ainda por explorar. 

Pode-se mesmo afirmar que ela insere o pesquisador, de modo qualificado, nos embates pela 

produção da realidade, embora não seja esse o seu objetivo precípuo. 

Por meio dela, abandona-se um olhar naturalizante dos eventos e dos relatos, 

estando-se em condições mais favoráveis de compreender os motivos e as interações 

discursivas, sem os limites causalistas e axiologicamente determinados da pesquisa 

tradicional. 

A coleta de dados assemelha-se aqui a uma fotografia, sem pretensão de esgotamento 

ou universalização da paisagem. Assumindo a limitação de ser impossível ver tudo, contenta-

se em propor um olhar, o olhar do pesquisador, mais com intuito de deleite que de verdade. 

Mostrar essa fotografia, no entanto, não encerra o trabalho. É preciso contar uma estória sobre 

ela, atrair atenção, focar as pupilas do observador, pois mesmo a fotografia já despertou, em 

quem a vislumbrou, muitas estórias já contadas. 

O retorno à especulação é, assim, o início de uma estória. E para os contadores de 

estórias, o melhor de cada uma é servir de inspiração às seguintes. Esse capítulo cumprirá o 

papel de contar uma estória sobre as fotografias mostradas ao longo da tese. Obviamente, ela 

não está livre de pressupostos. Não há discurso livre de pressupostos e esse não é uma 

exceção. É verdade que talvez fale menos da retórica e mais do retórico que a defende. Mas 

não utilizará de subterfúgios. A Retórica, por sua história, é avessa a apropriações. 

A estória observará o seguinte roteiro. 

Em um primeiro momento, serão retomadas as análises retóricas da prática do 

Supremo Tribunal Federal e do Bundesverfassungsgericht, feitas, respectivamente, nos 

capítulos 3 e 4, buscando-se detectar (ou produzir) as similitudes e diferenças entre elas. 
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O segundo tópico é um excurso, que tangencia o tema central da tese e que, portanto, 

merecerá algumas linhas especulativas, no intuito de fecundar a semente de pesquisas futuras. 

Nele se trata brevemente das relações possíveis entre democracia e retórica. Inicia com a 

afirmação (simples, porém olvidada nas disputas) de que "democracia", como, de resto, as 

palavras todas, é um topos em disputa, por cuja apropriação peleiam os contendores. Tentará 

deixar claro que, ao menos em um nível mais elementar, a estratégia mais utilizada consiste 

em apresentá-la, a democracia, como um conceito muito amplo, vago e ambíguo, como forma 

de obter aceitação. É exatamente o que ocorre no debate sobre a legitimidade da jurisdição 

constitucional. Como segundo momento desse tópico, buscar-se-á um sentido de 

"democracia" que seja compatível com a teoria retórica apresentada. A hipótese de trabalho 

que alimenta o excurso é a de que a teoria retórica do Direito é simpática a uma versão não 

essencialista e procedimental de democracia, mas que é incompatível com o paternalismo. 

De posse dessa noção, o trabalho se inscreverá no específico debate sobre a 

legitimidade da jurisdição constitucional. Aí, retomará a discussão feita no segundo capítulo e 

posicionar-se-á sobre ela, tendo a teoria de Jeremy Waldron como horizonte discursivo. 

A partir daí, será possível vislumbrar de que modo e de acordo com que pressupostos 

teóricos uma teoria retórica do Direito pode se colocar diante do problema da legitimidade da 

jurisdição constitucional. 

 

5.1 A retórica da decisão: como as Cortes Constitucionais participam do debate sobre a 

sua própria legitimidade: análise comparativa de resultados  

 

5.1.1 A realização de estudos comparativos é um dos melhores modos de 

desnaturalizar a própria cosmovisão retórica 

 

Retomando ideias desenvolvidas ao longo da tese, a opção por comparar os 

resultados empíricos das análises retóricas das decisões das Cortes Constitucionais de Brasil e 

Alemanha tem os seguintes objetivos: 

a) mostrar, de modo geral, que as decisões possuem caráter constitutivo do sentido 

do texto constitucional e, portanto, retórico, conforme delineado no capítulo 1; 

b) argumentar no sentido de que as relações entre o constitucionalismo tradicional e 

o princípio democrático não se encontra suficiententemente debatida nos modernos Estados 
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Democráticos nos quais existe o controle de constitucionalidade por um órgão não eleito pelo 

povo (capítulo 2); 

c) que as cortes participam desses debates nas decisões, transformando as questões, 

sobretudo aquelas em que expressões vagas e ambíguas precisam ser concretizadas, em 

justificações paralelas em favor da própria legitimidade (capítulos 3 e 4 ). 

Coletados e analisados os dados, a utilização do método comparativo buscará agora 

identificar semelhanças e compreender diferenças na argumentação do STF e do BVerfG,406 

para depois analisar comparativamente e interpretar os resultados. 

Normalmente, no Direito, chama-se "Direito Comparado" a mera descrição do 

conteúdo de normas ou instituições, sem que haja qualquer procedimento heurístico ou 

mesmo hipótese de pesquisa a alimentar a investigação. Nesses casos, chama a atenção 

Bereday, trata-se de simples justaposição, após o que se deixa ao leitor que faça a comparação 

e retire conclusões. Comparação é, um processo ordenador, diz ele, mas significa não apenas 

dispor, mas também realçar os dados processados.
407

 

Como afirmado, não se trata aqui de utilizar o que se costuma chamar de "direito 

comparado". Essa utilização surge normalmente quando, diante de uma insatisfação com as 

respostas oferecidas pelo ordenamento nacional, o pesquisador busca uma experiência 

estrangeira que possa funcionar como parâmetro de qualificação daquela. Os mais recentes 

estudos sobre pós-colonialismo já denunciam essa política institucional das pesquisas feitas 

na periferia global: 

Intelectuais da periferia viajam para a metrópole para obter treinamento avançado. 

Nós buscamos publicar nos jornais da metrópole, juntar-nos aos "invisible colleges" 

de lá, e, se tivermos sorte, obter empregos nas suas instituições. Essas práticas agora 

são poderosamente reforçadas pela governança neoliberal das universidades, 

preocupada com a posição competitiva nos rankings internacionais que são - 

surpresa! - centrados no Norte global e utilizam o critério de excelência lá 

desenvolvido. 

As consequências intelectuais são menos discutidas, mas são profundas. Para 

publicar em periódicos da Metrópole, deve-se escrever seguindo os gêneros da 

Metrópole, citar a literatura da Metrópole e tornar-se parte do discurso lá produzido. 

Para um cientista social isso significa tanto descrever sua própria sociedade como se 

fosse a metrópole, suprimindo sua especificidade histórica; ou descrevê-la em 

termos comparativos, situando sua especificidade nos parâmetros da metrópole. 

                                                 
406

 SCHNEIDER, S.; SCHIMITT, C. J. O uso do método comparativo nas Ciências Sociais. Cadernos de 

Sociologia, Porto Alegre, v. 9, p. 49-87. 
407

 BEREDAY, George Z. F. Método comparado em Educação. Trad. de José de Sá Porto. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1972, p. 52. 
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Neste último caso, o cientista social torna-se o informante nativo para o mundo 

intelectual da metrópole.
408

 

Embora não seja isenta de críticas, nem tampouco esgote o debate, a denúncia de 

Connell serve de provocação e abre um imenso campo de discussões sobre as relações de 

pesquisa entre os países do centro e da periferia. 

Não se deve, por outro lado, perder de vista o perigo oposto, constituído por um certo 

nacionalismo (quando não regionalismo ou mesmo localismo) ou xenofobia epistemológica, 

que propõe pensamentos ou teorias genuinamente brasileiros ou europeus. Essas posturas 

ocorrem em razão da desconsideração do fato - e isso não é de agora - de que os seres 

humanos se relacionam há séculos e trocam não apenas cravo, canela e especiarias, mas 

também teorias, práticas, cosmovisões e tudo aquilo que eles consideram ter produzido. 

É por isso que Bereday chamou a atenção para a impossibilidade de, em um mundo 

de trocas gnoseológicas globalizadas, buscar o pedigree de pessoas ou teorias: 

...quem estuda educação estrangeira, não o faz só para conhecer os estrangeiros, mas 

também - talvez acima de tudo - para conhecer a si mesmo. (...) Dizer, como fazem 

alguns norte-americanos, que uma pessoa é "cem por cento americana", é fazer-lhe 

uma referência (...) numa língua indo-europeia, com algarismos inventados pelos 

árabes, num sistema decimal herdado dos romanos, e com o nome do oceanógrafo 

Americo Vespucci.
409

 

Compreender, do ponto de vista de uma sociologia do conhecimento, as condições e 

os lugares nos quais surgem, desenvolvem-se e são trocadas as cosmovisões retóricas ao 

longo da História contribui para evitar tanto, de um lado, o colonialismo e o assujeitamento 

intelectual quanto, de outro, a xenofobia e os localismos gnoseológicos. 

O que parece fazer mal ao conhecimento produzido é a falta de leitura crítica e a 

transformação de autores em ídolos, donos de todas as respostas para todos os tempos, desde 

o problema da desigualdade nas sociedades capitalistas até os dramas existenciais do 

pesquisador. Nesses casos, adota-se (literalmente) uma obra, autor ou corrente de 

pensamento, e se (ou melhor, quando) ela ou ele não tiver respostas para todos os 

questionamentos da realidade (entenda-se: produzida retoricamente), pior para a realidade. 

Não é preciso, a esta altura deste estudo, chamar a atenção para o quão arriscado é o ato de 

ignorar a realidade, sobretudo por quem não tem poder suficiente para propor outra. 

                                                 
408

 CONNELL, Raewyn. A iminente revolução na teoria social. Trad. de João Maia. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, vol. 27, n. 80, out. 2012, p.11. 
409

 BEREDAY, George. Método.., p. 32. 
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Livres desses preconceitos, os estudos comparativos têm, assim, a vantagem de 

permitir uma ampliação e um aprofudamento das cosmovisões retóricas. Exige, para tanto, 

abertura e humildade metodológicas para aceitar que toda tarefa de comparação, sendo rica, é 

também limitada. 

Nesse caso, há que se levar em conta limitações consideráveis para que se possa 

comparar as análises feitas nos capítuloso 3 e 4. 

A primeira limitação diz respeito ao momento político-social em que ocorreram. A 

decisão brasileira, tomada em 2008 em um país onde as instituições democráticas, depois de 

mais de 20 anos de ditadura militar, somente pouco a pouco começam a se solidificar e 

mesmo uma separação definitiva entre Estado e Religião ainda parece algo não 

definitivamente realizado. Do outro lado, a decisão do Tribunal alemão, tomada em um 

contexto de Guerra Fria e da divisão do mundo entre capitalistas e comunistas, luta para a 

qual a Alemanha representou nada menos que o cabo de guerra. 

Enquanto no Brasil, o Supremo Tribunal Federal precede a República, tendo estado, 

ao longo de sua história, por vezes sujeito às decisões políticas do Executivo, o BVerfG é o 

símbolo da reconstrução de um país deixado em ruínas pela Guerra, e que precisou adotar um 

modelo de "democracia militante" (wehrhafte Demokratie), erigido sobre uma ordem de 

valores que coloca o indivíduo no centro de todas as suas regulamentações.
410

 

Se, após um período totalitário na Alemanha, foi necessário refundar as instituições, 

no Brasil, a mudança da ordem política - sem obviamente equiparar a Ditadura Militar ao III 

Reich - sequer implicou na substituição dos Ministros do STF, muitos dos quais, nomeados 

por Presidentes não eleitos democraticamente, atuaram há até pouco tempo. 

Assim se é compreensível, por razões históricas, que na Alemanha a jurisdição 

constitucional tenha se ampliado de forma considerável, a transposição de instrumentos que 

impliquem similar agigantamento do STF no Brasil não parece justificável facilmente. 

Outro fator que deve ser levado em conta na comparação das decisões e do papel das 

cortes é a realidade sócio-econômica nas duas realidades. Mesmo se se considera a Alemanha 

                                                 
410

 Assim escreveu o juiz Ernst Benda, então presidente do Senat que produziu a decisão sobre o aborto em 

1975: "A Lei Fundamental [alemã] deve ser compreendida sobretudo como consequência do regime nacional-

socialista fundado na negação do direito, pelo qual os membros do Conselho Parlamentar [que produziu a 

Constituição] tinham passado. Para além de todos os detalhes de uma configuração funcionalmente adequada do 

Estado em vias de ressurgimento, pretendeu-se assegurar - à medida que uma Constituição tem condições para 

tal - que nunca mais voltasse a acontecer o que ainda estava diante dos olhos de todos." Cf. BENDA, Ernst. O 

espírito da nossa Lei Fundamental. In: CARNEIRO, José Mário Brasiliense e FERREIRA, Ivette Senise (Orgs.) 

50 anos da Lei Fundamental. São Paulo: EDUSP, 2001, p. 93. 



 218 

Ocidental de 1975, falar em democracia lá e no Brasil atual significa falar de coisas muito 

diversas. A democracia pressupõe não apenas a previsão abstrata da participação das pessoas, 

mas as condições necessárias para que essa participação efetivamente se dê, o que inclui a 

satisfação plena de necessidades existenciais o que, apesar dos avanços, ainda não foi 

alcançado no Brasil de 2008. 

Além desses fatores externos, o debate comparativo sobre a legitimidade da 

jurisdição constitucional encontra-se limitado pelas diferenças de desenho institucional entre 

os dois países. O modo como as cortes estão organizadas, o sistema de controle que adotam, a 

quantidade e qualidade dos legitimados ativos, o modo de acesso e duração de permanência 

dos seus membros, tudo isso parece ter influência decisiva na conformação das Cortes, o que 

também interfere no debate acerca de sua legitimidade. 

Inspirando-se em Favoreu, 411  decidiu-se por representar em um quadro, 

comparativamente, informações sobre as duas cortes, cujas decisões foram aqui analisadas, de 

modo a possibilitar a identificação de suas peculiaridades e, a partir daí, os limites à empresa 

de compará-las: 

PAÍS ALEMANHA BRASIL 

Nome do Tribunal Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

Número de Membros 16 11 

Autoridades que designam os 

membros 

Bundestag (8) 

Bundesrat (8) 

Presidente da República, depois de 

aprovação pelo Senado 

Qualificação dos membros Bundesverfassungsrichter 

(juiz constitucional federal) 

Ministro 

Duração do mandato 12 anos, não renovável Não há mandato 

Idade mínima de acesso 40 anos 35 anos 

Limite de idade para permanência 68 anos 70 anos 

Qualidades exigidas - Capacidade para ser juiz alemão; 

- Ser juiz de algum dos tribunais 

federais (6 membros) 

Notável saber jurídico e reputação 

ilibada 

Modelo de Controle  Concentrado com Reclamação 

Constitucional 

Misto 

                                                 
411

 Favoreu, Louis. As Cortes..., p. 30-31; 124-125. 
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Cidade sede Karlsruhe, Baden-Würtemberg Brasília, Distrito Federal 

Página institucional na Internet www.bundesverfassungsgericht.de www.stf.jus.br 

Tabela 4. Quadro Comparativo da Jurisdição Constitucional Brasil e Alemanha
412

 

De posse de tais informações, é possível então adentrar nos resultados das análises 

empírico-retóricas feitas nos capítulos 3 e 4. 

 

5.1.2 A argumentação do STF 

O primeiro aspecto que impressiona na decisão da ADI 3510 é a extensão do 

acórdão. Como mencionado, as 526 laudas fazem deste o mais longo acórdão da história do 

STF. Diversos fatores podem ser avocados para explicar tal extensão. 

Em primeiro lugar, o modo como os juízes entenderam o objeto da causa. Mais do 

que uma simples adequação da Lei de Biossegurança aos dispositivos constitucionais 

consagradoras do direito à vida e à dignidade humana, os ministros buscaram, por meio de 

especulações de ordem científica e filosófica, definir, com algum nível de precisão, qual o 

momento em que se inicia a vida humana e a partir de quando ela é protegida pelo Direito a 

ponto de isso ter ou não consequências para a realização de pesquisas com células-tronco 

embrionárias, nos termos da lei questionada. 

Em segundo lugar, pela sistemática do processo constitucional brasileiro, que prevê a 

publicação dos votos de todos os 11 juízes, além das notas taquigráficas dos debates ocorridos 

em plenário. Os Ministros, em sua maioria, não fizeram esforços em prol da brevidade. 

Assim, não foram incomuns a descrição, desde o início, de todos os atos do processo, com um 

resumo das manifestações de todas as partes, sem contar os casos em que o Ministro opta por 

comentar os votos de todos os outros que o precederam. 

Como visto, não raro se tem a impressão de se estar a assistir uma disputacione 

medieval, em que cada orador procura se sobressair em domínio de contéudos de várias áreas 

do conhecimento, oratória e poder de persuasão, como se a votação fosse mesmo um 

concurso. 

Em terceiro lugar, a extensão do acórdão se justifica pela possibilidade regimental de 

pedido de vista. Exercitada pelo Ministro Menezes Direito e criticada pela Ministra Ellen 

                                                 
412

 Cf. Schlaich, Klaus e Korioth, Stefan. Das Bundesverfassungsgericht... e Silva, José Afonso da. Curso... O 

conteúdo da tabela foi analisado nos capítulos 3 e 4. 



 220 

Gracie, o pedido de vista suspende o julgamento em plenário, de modo a exigir, quando do 

retorno, a retomada, praticamente do zero, dos debates interrompidos. Mais tempo (e laudas) 

se passam até que os Ministros novamente se ambientem ao conteúdo do caso. 

Por fim, como visto no capítulo 3, a leitura dos votos ao vivo e a transmissão pela 

TV Justiça constituem uma última explicação para as dimensões do acórdão analisado. Do 

ponto de vista da TV Justiça, é como se os Ministros se revezassem na direção de um 

programa de auditório, tendo como plateia não apenas a comunidade jurídica, mas todos os 

interessados no tema ou ainda aqueles que, com ou sem compromisso, buscam aprender algo 

sobre a linguagem, os rituais e o conhecimento dos juristas. 

Como resultado, tem-se um acórdão cuja leitura exige, por um lado, paciência e 

denodo, chegando mesmo a provocar  algum tédio no leitor, pelas constantes repetições e 

excursos sem interesse para o deslinde da causa. Por outro lado, no entanto, apresenta-se 

como fortemente estimulante, tantas as possibilidades de análise retórica que oferece. 

Foram produzidas 196 ocorrências, distribuídas segundo a tabela abaixo: 

DIMENSÃO INDICADOR Ocorrências N.	Oc. N.	Oc./Dim. %

E1:	Demonstrações	de	erudição

150;	173;	173;	188-189;	190;	191;	191;	196;	207;	

221;	234;	256;	264;	386;	388;	389;	389;	398;	549;	

555.

20

E2:	Amplificação	do	valor	da	Constituição	ou	do	caso	
em	exame

192-193;	449;	458;	481;	523;	554;	554;	590. 8

E3:	Elogios	e	adjetivações

151;	152;	225;	256;	268;	308;	317;	322;	325;	372;	

399;	400;	400;	474;	498;	519;	531;	554-555;	555;	

583;	590;	590;	591;	631.

24

E4:	Remissões		à	legitimidade	e	da	competência	do	
Tribunal	e	defesa	do	campo	jurídico

145;	145;	151-152;	169;	187;	237;	238;	246;	265;	

329;	324;	326;	327;	327;	328;	329;	437;	444;	450;	

459;	459;	479;	484;	533;	535-536;	540-541;	564;	

565;	569;	597;	597-598;	598;	598-599;	599;	600;	

627-628;	629.

37

E5:	Digressões	para	lecionar
291;	317;	358;	387;	398;	413;	454-455;	556;	607;	

609.
10

E6:	Demonstração	de	expertise,	acuracidade	e	
conhecimento

236;	273;	335;	351;	387. 5

E7:	Advertência	contra	o	legislador 320-321;	598. 2

P1:	Linguagem	hiperbólica	e	argumento	ad	terrorem 	268;	362;	388. 3

P2:	Personificação	e	prosopopeia 149;	150;	165;	180;	180;	190-191;	315. 7

P3:	Ênfase	e	pergunta	retórica 147;	264;	264;	299;	299;	314;	482;	549. 8

P5:	Remissão	à	opinião	pública 326;	528;	551;	555. 4

P6:	Uso	de	palavras	vazias	de	conteúdo	semântico 135-136;	139;	152;	172;	200;	327;	352. 7

L1:	Argumentos	de	codificação

140;	163;	163-164;	174;	261;	282;	317;	317;	318;	

318;	329;	360;	368;	392;	392;	393;	393;	394;	394;	

400;	408;	410;	411;	562;	588.

25

L2:	argumentos	hermenêuticos
141;	149;	282;	321;	329;	339;	413;	451;	579;	580;	

586;	587;	605;	623;	624;	625-626;	641;	644.
18

L3:	Argumentos	do	cotidiano 178;	328;	351. 3

L4:	Argumentos	baseados	em	princípios	gerais 219;	257;	266;	267;	272;	275;		351-352;	368;	405. 9

L5:	Deduções 255;	278;	300;	349;	353;	519. 6

TOTAIS 196 196 100,00

54,08

14,80

31,12

E
T
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O

S
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106

29

61

 

Tabela 5. Quantificação das ocorrências na decisão ADI 3510 do STF 



 221 

A coluna "Ocorrências" contém as indicações dos números das páginas onde elas 

foram detectadas na decisão.
413

 Na coluna seguinte, à direita, tem-se o número de ocorrências 

por indicador, por dimensão e em porcentagem por dimensão. 

Atente-se para a distribuição percentual das ocorrências por dimensão, na última 

coluna. Verifica-se que, na decisão do STF, mais de 50% das ocorrências produzidas foram 

classificadas na modalidade Ethos, a qual, repita-se, refere-se ao caráter do orador, quando o 

discurso busca persuadir o leitor, direta ou indiretamente, acerca da sua credibilidade. 

No caso do Supremo Tribunal Federal, cerca de 30% das ocorrências da dimensão 

Ethos referem-se ao indicador E4, que aponta remissões à legitimidade e competência do 

Tribunal, bem como à defesa do campo jurídico. Esse número pode ser interpretado segundo 

algumas considerações: 

a) confirmação da hipótese de pesquisa, segundo a qual a questão da legitimidade 

das Cortes Constitucionais é debate ao longo dos julgamentos, muitas vezes com ares de 

debate acadêmico, e de modo paralelo ao mérito da causa. 

b) o tema da própria legitimidade democrática é para o Supremo Tribunal 

especialmente importante. Aqui se tem duas possibilidades: ou o Tribunal buscou 

responder, aproveitando-se do contato direto com pessoas externas à comunidade jurídica e 

pela intensa cobertura midiática dada ao julgamento, às acusações de ativismo e de deficit 

democrático de sua atividade; ou intuiu que, especificamente em relação àquele caso, estaria 

indo um tanto longe demais em sua função institucional de controlar a constitucionalidade da 

lei, como foi expressado por alguns ministros, durante o julgamento. 

c) como o indicador inclui também as ocorrências nas quais há defesa do campo 

jurídico, é razoável supor que, em muitas delas, os Ministros buscaram delimitar fronteiras 

entre as opiniões dos cientistas, experts e amici curiae e o seu próprio poder de decidir e 

argumentar em torno do caso, bem como mostrar que, não obstante os instrumentos de 

participação implementados, a questão é jurídica e questões jurídicas devem ser apreciadas 

por juristas. 

O segundo lugar, ainda dentro da dimensão Ethos é ocupado, praticamente em 

situação de empate no número de ocorrências, pelos indicadores E1 - Demonstrações de 

erudição e E3 - Elogios e Adjetivações. Como visto no capítulo 3, partilha-se aqui o 

entendimento de que os elogios e adjetivações têm, quase sempre, o efeito retórico de 
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produzir autoelogio, seja ao Tribunal, seja à pessoa do Ministro. Já as demonstrações de 

erudição estão ligadas à crença de que transmitir erudição implica transmitir confiabilidade e, 

a partir daí, legitimidade. 

Essa estratégia retórica aposta no argumento, derrubado por Waldron no capítulo 2, 

de que em favor da legitimidade da jurisdição constitucional pode ser dito que é possível 

chegar a melhores resultados por meio dela (outcome-related arguments) - ou, em outras 

palavras, na menor chance de erro que ela apresenta, quando comparada aos parlamentos. 

Mas mesmo que se supusesse que a capacidade técnico-jurídica e a erudição dos Ministros os 

tornasse menos propensos ao erro - o que se admite apenas para produzir o argumento - daí 

nada se seguiria em relação a um aumento de sua legitimidade política. Por que, no entanto, 

ela foi tão utilizada na decisão? Para onde, então, esse uso aponta? 

Em primeiro lugar, para a constatação de que ele é um discurso retoricamente eficaz. 

Em um país em que apenas 10% das pessoas são analfabetas e 9,5% possuem curso superior 

completo
414

, e as funções ligadas ao Direito são vistas como sinal de distinção (tanto que se 

exige de um candidato a Ministro do STF que tenha "notável saber jurídico"), é 

compreensível que seja estabelecida uma relação de implicação entre erudição e competência. 

A demonstração de erudição funciona assim como estratégia retórica para atestar 

credibilidade. 

Em segundo lugar, ela revela, tanto por parte de quem a pratica como de quem a 

recebe no discurso, uma concepção de sistema político mais próxima da aristocracia que da 

democracia. No fundo, ela se alimenta da crença de que devemos reservar aos mais cultos e 

competentes a última palavra em relação aos desacordos de uma comunidade. 

Na dimensão logos, é importante ressaltar o destaque dado aos argumentos de 

codificação (L1) e aos argumentos hermenêuticos (L2) como estratégias, já salientadas por 

Katharina Gräfin von Schliefen, para comunicar objetividade.
415

 

Cada um desses resultados mereceria um estudo por si mesmo. Mas a intenção desta 

tese não é se aprofundar na interpretação dos indicadores. Ela pretende apenas mostrar a 

utilidade da retórica como instrumento de análise de decisões, bem como a participação dos 

juízes do Supremo Tribunal Federal no debate sobre a legitimidade da jurisdição 

                                                 
414

 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais: uma análise das 

condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2009, p. 41. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais200

9/indic_sociais2009.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
415

 Sobota, Katharina. Sachlichkeit...; Sobota, Kathatina. Don't mention... 



 223 

constitucional. A análise feita permanece como banco de dados, a estimular novas análises e 

novas pesquisas. 

 

5.1.3 A argumentação do BVerfG 

A decisão do BVerfG destaca-se, ao contrário da brasileira, pela sobriedade e 

concisão, embora tivesse como objeto tema tão ou mais tormentoso que o das pesquisas com 

células-tronco embrionárias. 

O Tribunal alemão pareceu, reconhecendo a autoridade social de que dispunha (e 

ainda dispõe), disposto a decidir que o legislador não tinha conseguido obter um critério 

justificável para autorizar o abortamento nas doze primeiras semanas, sem a necessidade de se 

alongar em reflexões morais, religiosas ou filosóficas acerca do início da vida humana. 

Em visita ao Brasil, 24 anos depois da decisão, o então presidente do I Senat Ernst 

Benda procurou justificar a decisão de outrora: 

Em sua decisão sobre o aborto (1975), o Tribunal Constitucional Federal procurou 

angariar compreensão pela sua postura, muitas vezes percebebida como rígida, 

recorrendo também ao argumento de que o dever do Estado de proteger a vida intra-

ulterina resultaria das dolorosas experiências do período nacional-socialista. 

(...) 

A referência ao período nacional-socialista aparece também em todos os outros 

momentos enquanto advertência contra medidas que são interpretadas como 

violação do Art. 1 (GG), como em casos de questões atinentes à ajuda para a morte 

(Sterbehilfe), nos quais [os juízes da Corte] se lembram dos crimes cometidos em 

nome da "eutanásia". 

(...) 

Assim, a evocação do regime fundado na negação do direito produz efeitos nas 

nossas discussões políticas e constitucionais atuais, mesmo depois de mais de 

cinquenta anos.
416

 

A influência do nacional-socialismo despertou no povo alemão o sentimento de que a 

democracia, como retórica política, não escapa à precariedade e fragilidade de todo artefato 

retórico: exige militância, vigilância, conquista diária. Historicamente, o BVerfG foi 

escolhido para ocupar o posto de gendarme dessa retórica. 

 Na análise da decisão Schwangerschaftabbruch I foram produzidas 33 ocorrências. 

À primeira vista, parece um número consideravelmente inferior às 196 da decisão brasileira. 
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Mas, se se considerar a relação entre o número de ocorrências e as dimensões de cada uma 

delas, ver-se-á que a decisão alemã possui uma intensidade retórica ainda maior que 

brasileira. Enquanto esta apresentou uma média de 0,37 ocorrência por página, a decisão do 

BVerfG contém 0,55 ocorrência por página.
417

 

A tabela abaixo expõe os números da análise: 

DIMENSÃO INDICADOR Ocorrências N.	Oc. N.	Oc./Dim. %

E1:	Demonstrações	de	erudição 0

E2:	Amplificação	do	valor	da	Constituição	ou	do	caso	
em	exame

35-36;	 1

E3:	Elogios	e	adjetivações 0

E4:	Remissões		à	legitimidade	e	da	competência	do	
Tribunal	e	defesa	do	campo	jurídico

36;	41;	71;	 3

E5:	Digressões	para	lecionar 45;	 1

E6:	Demonstração	de	expertise,	acuracidade	e	
conhecimento

0

E7:	Advertência	contra	o	legislador 0

P1:	Linguagem	hiperbólica	e	argumento	ad	terrorem 36;	37;	67 3

P2:	Personificação	e	prosopopeia 0

P3:	Ênfase	e	pergunta	retórica 0

P5:	Remissão	à	opinião	pública 67;	84 2

P6:	Uso	de	palavras	vazias	de	conteúdo	semântico 0

L1:	Argumentos	de	codificação 36;	67;	95 2

L2:	argumentos	hermenêuticos 37;	37;	37;	38;	43;	45-46;	71;	95 8

L3:	Argumentos	do	cotidiano 42; 1

L4:	Argumentos	baseados	em	princípios	gerais 41;	42;	43;	45;	46;	47;	47;	71;	72;	72;	85 11

L5:	Deduções 43;	 1

TOTAIS 0 33 100,00

L
O

G
O

S

23 69,70
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A
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O
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5 15,15

 
Tabela 6. Quantificação das ocorrências na decisão BVerfGE 39, 1 do BVerfG 

Nesse caso, como mostrado no capítulo 4, as ocorrência se concentraram na 

dimensão logos, principalmente em torno de duas categorias: os argumentos hermenêuticos 

(L2) e os argumentos baseados em princípios gerais (L4). Somados, eles respondem por 82% 

de todas as ocorrências da dimensão logos e por 57% do total de ocorrências. 

O que é possível inferir desses dados? 

a) que o cerne da retórica do BVerfG encontra-se em um processo de 

racionalização que tem, na afirmação de princípios gerais e regras hermenêuticas o seu 

principal foco. Atente-se para o fato de que a maioria desses princípios e regras foram 

desenvolvidos pelo próprio Tribunal ao longo de sua história. Foram mencionados o 

"princípio da proporcionalidade" (Verhältnismäßigkeitsprinzip) bem como o sentido amplo 

dado à Lei Fundamental como "ordem objetiva de valores" (objektive Wertordnung), fundada 

em uma interpretação assumidamente ampla da noção de "dignidade humana" 

(Menschenwürde). 
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b) que a credibilidade de que a Corte goza frente à comunidade jurídica e à 

população em geral dispensa a utilização massiva de recursos do tipo ethos, o que, em uma 

cultura jurídica como a alemã, teria certamente o efeito oposto ao que tem no Brasil; 

c) o modo como as decisões são produzidas: secretamente, sem o acesso do público 

aos debates e votos, com a utilização de audiências apenas em casos excepcionais e sem  a 

transmissão ao vivo por um sistema de televisão - todos esses fatores contribuem para tornar 

sem sentido o exacerbado uso de pathos, pela restrição de um auditório que fosse 

permeável a tal estilo de argumentação. 

A credibilidade da Corte Alemã parece decorrer exatamente da estabilidade, 

impessoalidade e coerência de suas decisões ao longo de seis décadas. Foi com base nela que 

se chegou a dizer que a Alemanha é, na verdade, a República de Karlsruhe.
418

 

Diante de um quadro como esse, nenhuma estratégia retórica pode ser mais eficaz 

que o uso do logos. 

 

5.1.4 Similitudes e diferenças: análise comparativa 

A análise de similitudes e diferenças entre as duas decisões exige a definição dos 

elementos a ser comparados, sob pena de o pesquisador se perder em um emaranhado de 

dados e informações que, se não forem impossíveis de tratamento, serão desinteressantes, pela 

falta de conexão com as hipóteses que orientou a coleta dos dados.
419

 

Assim, a análise fará a comparação entre os seguintes elementos: 

a) extensão das decisões; 

b) estrutura das decisões; 

c) estilo da linguagem; 

d) percentuais de ethos, pathos e logos. 
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5.1.4.1 Extensão das decisões 

Como visto, se considerado apenas o número absoluto de laudas, a decisão do 

Supremo Tribunal Federal é obviamente muito mais extensa que a do BVerfG. No entanto, 

como visto, se for levada em conta as práticas brasileira e alemã de publicação dos votos, é 

possível que tal diferença reste ao menos em parte justificada. 

Ao se observar a decisão Schwangerschaftabbruch I, pode-se constatar que mais da 

metade do texto é composta por um dispensável histórico da regulação jurídica do aborto 

desde, pelo menos, 1909, ao passo que a Lei, cuja constitucionalidade se questionava, acabara 

de ser aprovada, em 1974. Parece pouco tempo, mas é preciso lembrar que entre essas duas 

datas o país esteve envolvido em duas guerras mundiais (e consequentemente, o seu sistema 

jurídico), tendo sido reduzido a cinzas pelos bombardeios na II Guerra Mundial. 

Talvez a necessidade retórica de fazer transparecer continuidade e coerência tenha 

motivado o Tribunal a fazê-lo, mas, de qualquer modo, trata-se de algo, à primeira vista, 

absolutamente dispensável. 

Do mesmo modo, o voto dissidente ocupa boa parte da decisão, sem no entanto tratar 

especificamente do mérito, mas apenas da legitimidade da maioria em avançar a competência 

do legislador democrático. 

Do mesmo modo, a decisão do STF poderia ser reduzida pelo menos a um terço, se o 

objetivo único dos Ministros fosse apenas decidir acerca da constitucionalidade ou não da Lei 

de Biossegurança. 

Mas não é o que se observa. Ambas as decisões dispendem considerável energia na 

exposição de argumentos acerca do debate da legimitidade do atuar do Tribunal. É possível 

mesmo afirmar que não é possível, em muitas passagens, distinguir entre a decisão em si 

mesma e o debate sobre as origens e causas da autoridade para tomá-la. 

Tanto do ponto de vista de uma teoria silogística da decisão como das modernas 

teorias da argumentação racional, esse fato poderia ser interpretado como um atecnia ou 

mesmo uma patologia dos mecanismos de produção de argumentos.  

Posição semelhante é afirmada por András Jakab, professor do Max Plank Institut 

para Direito Internacional e Direito Público Comparado, de Heidelberg: 

...a presença de fatores subjetivos não é uma perversão da interpretação 

constitucional, mas (...) é uma característica necessária. Assim, a metodologia 

jurídica está em algum lugar entre a certeza completa e objetiva e a arbitrariedade 

completa e subjetiva, quanto ao resultado da interpretação do Direito. A existência 

de debates em Direito Constitucional pode sugerir que há um desacordo geral entre 

os advogados constitucionais sobre os assuntos mais importantes, e que o fator 

subjetivo desempenha um importante papel na interpretação constitucional. Isto, no 
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entanto, é uma falsa impressão; advogados constitucionais concordam em relação a 

muitos problemas, mas não os discutem, pois seria terrrivelmente entendiante 

ficarem se repetindo uns perante os outros. Além disso, a opinião geral, implícita e 

tácita da comunidade profissional [dos juristas] serve como um mecanismo de 

controle objetivo em relação à maioria das questões, evitando assim a arbitrariedade. 

(tradução livre)
420

 

As estratégias retóricas adotadas pelos juízes escapam em muito da pura 

racionalidade que alguns da prática discursiva de uma Corte Constitucional. Mas essa 

expectativa, além de irreal, condena ao obscuro campo da irracionalidade tudo o que não se 

enquadre em seus pressupostos. Alterna-se, assim, entre o pesadelo do arbítrio e do 

subjetivismo puro e simples e as nuvens paradisíacas dos silogismos. A teoria retórica do 

Direito aponta, pela observação empírica das práticas das Cortes Constitucionais, para 

elementos de ordem pragmática que até então encontram-se na sombra das teorias jurídicas 

hegemônicas. 

Esse fato já tinha sido apontado por Sobota, ao analisar retoricamente a prática do 

BVerfG: 

Enquanto não mudar essencialmente o padrão básico pelo qual o homem cria sua 

realidade, aspectos “irracionais”, puramente linguístico-artísticos da ciência jurídica 

continuarão a determinar a vida do Direito, sem importar se isso é aceito ou não pela 

teoria. Uma reflexão jurídica “metodologicamente honesta” deve acolher essa faceta 

do direito em seu quadro geral. Ela deve ainda fazer com que os futuros juristas se 

familiarizem com as peculiaridades retóricas da interpretação e aplicação do direito 

por meio do ensino de técnicas jurídicas especiais. Quem deseja um direito racional, 

não chega mais perto de seu objetivo quando contesta os aspectos “irracionais” e 

artísticos da linguagem do direito. Seria razoável tomar conhecimento das formas 

predominantes e esclarecer as novas gerações sobre os padrões retóricos da práxis 

[jurídica]. Finalmente, deve-se, antes de criticar meios de persuasão como as figuras 

retóricas, considerar que aspirações por sentido, certeza e justiça só podem muito 

insuficientemente ser alcançadas apenas com meios racionais. As formas 

“irracionais” de construção da realidade, dentre as quais também contam as figuras 

retóricas, são capazes de sustentá-la como constructo racional. Diante desse pano de 

fundo, o estilo do Tribunal Constitucional Alemão não se mostra apenas adequado, 

mas exemplar. 

Para a concepção retórica do Direito, no entanto, essa afirmação nada tem de 

surpreendente: para ela, tanto o critério de validade dos argumentos como o conjunto de 
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regras acerca do que é aceitável e permitido aos juristas praticantes é definido mais pela 

comunidade jurídica, de um ponto de vista interno, e pela comunidade como um todo, 

externamente, do que por critérios lógicos de unidade, coerência e, numa palavra, 

racionalidade. 

 

5.1.4.2 Estrutura das decisões 

Uma questão importante diz respeito à relação entre a estrutura das decisões e o seu 

conteúdo. É possível perceber que, sendo a decisão um bloco monolítico, na qual não há a 

divulgação de votos, mas a opinião do Tribunal (ainda que se admita a publicação dos votos 

discordantes), há menor incidência de argumentos da dimensão ethos e pathos. 

A não divulgação dos debates reduz o personalismo das decisões e, portanto, a 

menor necessidade de uso de argumentos de legitimação pessoal por parte dos juízes. De 

alguma forma, a impessoalidade e o caráter institucional da decisão tem, em si mesmo, o 

efeito de logos, isto é, de afastar a impressão de subjetivismo que exige mais e maiores 

esforços legitimadores. 

A publicação dos votos dos Ministros parece enfraquecer a impessoalidade e mesmo 

um robustecimento da imagem institucional da Corte mesma. Essa característica auxilia a 

compreender a diferença entre as porcentagens de ocorrências nos indicadores da dimensão 

ethos. 

No caso do BVerfG, mesmo as remissões à legitimidade da Corte são feitas apenas, 

em sua maioria, de modo indireto, pela constante retomada dos institutos e significados 

constitucionais produzidos pela Corte ao longo de sua história. Tampouco, em raríssimos 

casos, constatou-se a defesa do campo jurídico contra possíveis intromissões de outras áreas, 

mas a participação dos interessados no processo em momento algum foi percebido como uma 

"concessão" ou produto de uma "abertura democrática da jurisdição constitucional", como é o 

discurso - curiosamente tomado de Peter Häberle, um autor alemão - predominante no Brasil 

ao justificar tais institutos. 

A relativa personalização, representada pela leitura das razões e coleta dos votos, 

bem como pelo debate aberto entre os Ministros do STF, ainda mais quando transmitido em 

rede nacional, parece estimular o uso de argumentos  na modalidade ethos, em detrimento até 

mesmo do logos. 

Poder-se-ia alegar que a divulgação apenas do(s) voto(s) discordante(s) 

(abweichende Meinung) tem um efeito ainda mais personalista, pois coloca sob os holofotes 
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apenas uns poucos juízes que, além do mais, estão excluídos do grupo que, na lógica interna 

do procedimento de tomada de decisões, possui os melhores argumentos. Mas a prática do 

Tribunal e a estrutura dos votos discordantes têm mostrado que a inclusão dos votos ao final 

da decisão tem pouco efeito de tirar o foco da decisão da Corte para lançá-lo sobre a minoria. 

 

5.1.4.3 Estilo da linguagem 

Outra diferença entre as decisões do STF e do BVerfG reside no estilo da linguagem 

utilizada por ambos. 

Os votos dos Ministros são recheados de citações de autores não apenas de Direito 

ou Dogmática Jurídica especializada, mas também da filosofia, literatura, ciências e religião. 

Mais sóbrias e técnicas, a ponto de se tornarem pouco compreensíveis para o cidadão alemão 

sem treinamento jurídico, poder-se-ia dizer que as decisões do BVerfG parecem espraiar uma 

autoridade que o Tribunal parece ter construído por si mesmo. 

Obviamente que também há, nas decisões da Corte Germânica grande número de 

citações de autores e obras de literatura especializada. Jakab chama a atenção para o fato de 

que a Alemanha possui uma Dogmática Constitucional extremamente rica e que o Tribunal 

costuma utilizar os seus ensinamentos na construção de suas decisões. Em consequência 

disso, segundo ele, a argumentação constitucional na Alemanha é técnica, teoricamente 

elaborada e aberta à generalização: "As soluções para as questões constitucionais são 

geralmente retratadas como consequências necessárias de um sistema conceitual, e não como 

dilemas a ser decididos pelos juízes" (tradução livre)
421

 

Aqui parece residir a grande diferença de estilo: enquanto para o Tribunal 

Constitucional, questões delicadas como a interrupção da gravidez parecem encontrar 

respostas no próprio ordenamento jurídico e no modo como ele é trabalhado pela literatura 

especializada e pela própria Corte, na decisão do Supremo Tribunal Federal, faz-se questão de 

afirmar, por meio de um trocadilho, que "a Constituição é de um silêncio de morte acerca do 

início da vida", dando a impressão - reforçada pelos debates e pela diversidade nos votos - de 

que a solução do conflito depende, no fim das contas, das idiossincrasias de cada julgador. 

Digno de nota ainda é o quiproquó estabelecido pelos juízes do Supremo Tribunal 

Federal, ao utilizar os instrumentos de interpretação importados do BVerfG, a ponto de o 

Presidente, ao final, ter dificuldades em saber se o voto de alguns ministros era pela 

procedência ou improcedência da ação. 
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5.1.4.4 Percentuais de ethos, pathos e logos. 

Como visto, a distribuição das ocorrências em cada uma das dimensões pode ser 

buscada em uma série de fatores, que vão desde a sistemática processual de cada Corte e 

cultura jurídica nacional, até o tipo de relação que os juízes mantêm com o legislador 

democrático. 

Pesquisas posteriores poderão esmiuçar as variáveis capazes de promover uma 

compreensão mais detalhada do porquê da prevalência de ethos (54,08%) na decisão do 

Supremo e de logos (61%) na do BVerfG. 

No caso do STF, a alta incidência de ethos é indicativa de que, de acordo com uma 

concepção mais ou menos disseminada entre os Ministros e, de certo modo, na comunidade 

jurídica que legitima tal discurso, a capacidade intelectual e argumentativa funciona como 

elemento de legitimação. Nada mais de acordo com os pressupostos retóricos. Mas aqui é 

preciso ressaltar os pressupostos sobre os quais essa compreensão se sustenta: 

a) o pressuposto de que conhecimento produz reputação moral e que reputação moral 

produz legitimidade política; 

b) a compreensão platônica de que os detentores do poder devem ser os melhores, e 

não a maioria. 

O modo como é possível pensar acerca das relações entre uma teoria retórica do 

Direito e uma teoria da democracia será objeto de breve excurso no tópico seguinte. 

Por ora, é preciso encerrar a análise empírico-retórica com a clareza acerca do caráter 

retórico das decisões das Cortes Constitucionais, mesmo tendo a produção de indicadores se 

limitado apenas às ocorrências que, direta ou indiretamente, estivessem ligadas ao debate 

sobre a legitimidade da jurisdição constitucional.  

Este debate sim - reafirme-se - exsurgiu, ubíquo, em inúmeros momentos da prática 

decisória analisada. Embora apresente diferenças em relação ao modus operandi do STF, 

decorrente, de resto, da diversidade dos sistemas jurídico-constitucionais, a análise da decisão 

do Tribunal Alemão compriu o papel de deixar claro que a confirmação da hipótese de 

trabalho não se restringe a condições conjunturais da realidade brasileira, como apontado por 

muitos autores, mas como aguilhão que perpassa a noção mesma de constitucionalismo 

tradicional e o papel que ele atribui às cortes encarregadas de controlar a legislação. Como 

salientado por Binenbojm:  
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A jurisdição constitucional se converteu [...] em um discurso sobre si mesma, 

especialmente sobre a legitimidade de suas decisões. Qualquer boa decisão 

constitucional envolve inevitavelmente uma justificativa de sua própria razão de 

existir, é dizer, uma discussão sobre o que ela deveria ser, pois o que ela é 

remanesce sempre uma questão em aberto.
422

 

Essa conclusão, embora não as exclua, deve servir para relativizar explicações de 

cunho nacional, que parecem atribuir ao STF a tentativa de legitimar-se diante de posturas 

"ativistas". 

Como reconhece Möllers, o Tribunal Constitucional Alemão e o trabalho por ele 

desenvolvido ao longo dos seus 60 anos de existência, serviu de modelo e influência para 

inúmeros outras cortes na Europa, sul da África e América Latina.
423

 

Essa transposição foi e continua a ser feita sem atentar para um fato relativamente 

simples: a origem histórica do BVerfG, como mostrado no capítulo 4, fez dele o guardião e 

responsável por um texto de caráter eminentemente jurídico-normativo, mais do que um 

documento fundante da comunidade política. 

Essa origem histórica fez também com que a Grundgesetz passasse a ser manipulada 

muito mais pelos juristas que pelos cidadãos leigos, muito mais pelos Tribunais 

Constitucionais que pelos Parlamentos democráticos, representando o símbolo da 

desconfiança com a participação efetivamente democrática do povo, algo que nunca foi 

realidade em um país como o Brasil. 

Devem ser vistas como reserva, portanto, tentativas de transposição de instrumentos 

que atribuem poder político e justificam atuações incisivas de atores sociais com índice de 

legitimidade democrática inferior ao Parlamento, cuja abertura à participação direta precisa 

ser estimulada. 

 

5.2 Excurso: Retórica e Democracia 

Ainda que como pano de fundo, o problema da democracia esteve presente ao longo 

de toda a tese. Além de não ser o objeto central do trabalho, uma reflexão consistente acerca 
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de que concepção política pode sustentar uma teoria retórica do Direito ainda está por ser 

iniciada, sobretudo no Brasil. 

De modo a incitar tais reflexões em pesquisas futuras, optou-se por registrar, no 

tópico seguinte, algumas ideias, mesmo que carentes de aprofundamento e conexão entre si, 

acerca das relações entre Retórica e democracia. 

 

5.2.1 "Democracia" como topos em disputa: a estratégia retórica da abstração como 

meio para obter persuasão 

A democracia é, sem sombra de dúvida, uma metáfora, fundada em um conjunto de 

pressupostos e ficções, variáveis historicamente. A um só tempo conterrâneas e 

contemporâneas, Retórica e democracia foram ressignificadas ao longo dos séculos, 

passando por momentos de maior ou menor brilho.
424

 

A regra da maioria, principal consectário do princípio democrático, tem também 

natureza controversa, pois faz derivar da demonstração quantitativa da vontade de uma 

maioria (o que não deixa de ser uma outra ficção) a vontade geral (qualitativa) do povo. 

Kelsen já havia reconhecido esse aspecto: "Mesmo um plebiscito popular, provocado 

pelo Chefe de Estado, apresenta, no melhor dos casos, a vontade de uma maioria, que é tida 

como a vontade geral do povo, a típica ficção democrática." (tradução livre)
425

 

Mas quem é o povo? Se se toma esse termo como mais uma abstração injustificável, 

uma vez que o conjunto de pessoas e de ideias que supostamente o formariam são dinâmicos e 

mutáveis, a própria ideia de Direito estaria posta em questão, pois toda lei, pelo menos em sua 

forma escrita, é a cristalização, fora do tempo, de uma vontade supostamente captada a partir 

de uma fonte específica. Nas democracias, diz-se que essa fonte é o povo.
426
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Mas, ainda que fosse possível identificar o povo, como captar a sua vontade? Por 

meio de que critérios e de que processos? Parece que a noção de democracia é muito menos 

esclarecedora do que parece, e é exatamente essa abertura semântica do texto que permite que 

ambos os lados do debate sobre a jurisdição constitucional argumentem tendo por base 

alguma noção desfocada - para usar da metáfora da fotografia - de democracia e de povo. 

Em 1937, Dewey já anotava os modos muitos diferentes pelos quais o termo 

democracia pode ser utilizado: 

Os governantes da Rússia Soviética anunciam que, com a adoção da nova 

constituição, pela primeira vez na história, eles criaram uma democracia. Quase ao 

mesmo tempo, Goebbels anuncia que o nazi-socialismo alemão é a única forma 

possível de democracia para o futuro. Possivelmente, há uma certa vaga aclamação 

daqueles que acreditam em democracia nessas manifestações.
427

 

Utiliza-se, assim, a conhecida estratégia retórica de apregoar termos muito abstratos 

e sobre os quais paira certo consenso, para defender posturas que, umas vez detalhadas, 

atrairiam muito menos adeptos. 

Assim, o povo, como fundamento de uma democracia, é uma imagem retórica, 

inexistente como grupo empírico, mas apenas como evento imaginado socialmente. Por isso, 

a ideia de povo é sempre colocada no passado, como indicador de autoria de um gênesis 

grandioso e solene, jamais verificável de modo empírico.
428

 

Em razão disso, ganham força as teorias que defenderão, como modo de reduzir 

complexidade, que a democracia mais radical reside na observância de procedimentos 

formalizados de coleta de votos, nos quais deve prevalecer a maioria númerica. O argumento 

de Waldron apontará nesta direção. 

 

5.2.2 Que democracia? É possível uma visão não essencialista? 

Na parte final de sua obra Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito 

subjetivo, Adeodato busca fazer a conexão entre Retórica e democracia. Para ele, a relação 

entre ambas é notória, em uma complexidade social que precisa conciliar mutabilidade 

constante com a necessidade de controle. E finaliza: "O desprezo pela retórica e a busca da 
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verdade implicam decadência da democracia, da mesma forma como aconteceu na Grécia. 

Não importam as boas intenções dos ontólogos, suas verdades sempre levarão à 

intolerância."
429

. 

Uma teoria retórica tende a apoiar a solução democrática, isto é, aquela que coloca o 

maior número de pessoas no mercado retórico, na praça argumentativa. Desse ponto de vista, 

o Parlamento é sim mais legitimado democraticamente que os Tribunais. O procedimento 

de escolha direta desempenha aqui um papel fundamental. 

Isso não significa afirmar que as Cortes Constitucionais, ao menos na maioria dos 

países do ocidente, não estão legitimadas democraticamente, em virtude de sua escolha 

indireta pelos membros da comunidade. Mas, se tem razão o Waldron de "The core of the 

case",  se a legitimidade democrática dos Tribunais é, comparativamente, menor que a dos 

Parlamentos, cumpre àqueles praticar o self-restraint, evitando argumentações de política e 

definição de valores, como se legisladores fossem. 

O compromisso da retórica com a democracia decorre da negação do solipsismo e de 

sua própria condição de filosofia da comunicação. Toda comunicação pressupõe não apenas a 

existência do outro, mas também o seu reconhecimento como sujeito de discurso: 

A retórica da fundamentação ética é contrária a toda forma de solipsismo, uma vez 

que é uma filosofia da linguagem. Ainda que haja uma linguagem consigo mesmo – 

o pensamento -, sua única forma de controle público é quando ocorre a 

comunicação. E comunicação demanda necessariamente algum entendimento, exige 

tomar em consideração os demais seres humanos circunstantes, trata-los como 

pessoas.
430 

Uma teoria retórica que buscasse desenvolver uma teoria da democracia teria que 

buscá-la a partir de um pessimismo forte, mais como processo e como aposta que como 

ideal, mais como aprendizado do que como resultado final da história. Como um 

empreendimento coletivo arriscado, precário e exigente, sem linearidades ou garantias de 

sucesso
431

, centrado nas pessoas comuns, em quem pensamentos comuns disputam espaço na 

praça pública, exige, para seu aprendizado, mais, e não menos participação. 

Por isso, a teoria retórica do Direito considera os parlamentos mais democráticos que 

as cortes não eleitas, ainda que se reconheçam os problemas e defeitos dos primeiros.  
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É pessimista pois não nutre ilusões acerca de esferas comunicativas ideais isentas de 

coação ou ameaças de violência (de resto, o pressuposto do próprio Direito), nem mesmo 

admite que os seus resultados possam ser os melhores, segundo critérios subjetivos ou 

solipsisticamente racionais de correção ou validade. Terá que partir, como visto, do 

pressuposto de que não há nenhuma esfera dotada de capacidade ou racionalidade superior 

que a opinião das pessoas comuns, ainda que se possa dizer que as suas opiniãos não sejam 

"esclarecidas". Sendo retórica, não pode ser senão doxológica. O fundamento maior do 

paternalismo resta, então, carente de energia: não há, na sociedade, nenhuma pessoa ou 

instituição capaz de cassar a  palavra ou contrariar a vontade de alguém, sob o fundamento de 

o estar fazendo "para o bem do outro". É um pessimismo porque não nega os mecanismos de 

manipulação, engodo e usurpação da vontade alheia. 

É forte porque não acredita na possibilidade de "estar fora", muito menos acima, 

nem atribui  as dificuldades a nenhum condicionamento ou determinação natural. É forte 

porque faz depender  das mesmas pessoas comuns a quem atribui a palavra a responsabilidade 

por defender a própria palavra, sob pena de sua total supressão. Tal risco é o preço da 

liberdade política. 

Assim, se as Cortes Constitucionais tiverem algum papel a opor ao Parlamento, 

quando este, naqueles raros casos apontados por Waldron, tornar-se opressor das minorais em 

nome das maiorias, este será de garantir a todos os direitos - e os pressupostos existenciais 

necessários ao seu exercício - fundamentais de participação política, aqui consagrado como o 

"direito dos direitos".
432

 

 

5.3 A teoria retórica do direito e o debate sobre a legitimidade da jurisdição 

constitucional: conclusões 

5.3.1 A crítica da crítica de Waldron: contribuições em comum com a teoria retórica 

do direito 

Em que medida a concepção de Waldron, com as observações feitas por Bayón, pode 

contribuir para a construção de uma teoria retórica do Direito, como a exposta na presente 

tese? 
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A simpatia que a concepção de autoridade e legitimidade de autores como Waldron 

obtêm por parte de quem utilize uma concepção retórica do Direito decorre do fato de que a 

lei representa o modo (de resto, nada ideal) pelo qual os membros de uma sociedade 

escolhem, levando em conta os seus desacordos acerca do mais importantes pontos, os 

mecanismos de controle público da linguagem e portanto, da ação política. 

Por essa razão, ao contrário de novos artefatos teóricos reunidos em torno do que se 

convencionou chamar de neoconstitucionalismo, a lei (e os parlamentos) são considerados 

momentos importantes para a concepção retórica do Direito. Não talvez mais relevante do que 

aquela decisão que a torna concreta, mas certamente mais importante do que vem sendo 

considerada atualmente. 

A imagem da legislação como uma negociata, troca de favores, manobras de 

assistência mútua, intriga por interesses e procedimentos eleitoreiros tem o efeito retórico de 

dar maior credibilidade ao controle judicial da legislação e de relegar ao segundo plano o 

embaraço quanto às dificuldades contramajoritárias que ele implica. Com Waldron: 

As pessoas convenceram-se de que há algo indecoroso em um sistema no qual uma 

legislatura eleita, dominada por partidos políticos e tomando suas decisões com base 

no governo da maioria, tem a palavra final em questões de direito e de princípios. 

(...) O pensamento parece ser que os tribunais, com suas perucas e cerimônias, seus 

volumes encadernados em couro e seu relativo isolamento ante a política partidária, 

sejam um local mais adequado para solucionar questões desse caráter.
433

 

Waldron parte de um pensamento amplamente difundido no séc. XX, e ainda atual, 

de que o sistema jurídico tem piorado em razão de um "congestionamento legislativo", do fato 

de cada vez mais relações jurídicas se tornarem objeto de legislação. A pergunta então é: se as 

leis estão fortemente presentes no cotidiano das pessoas, por que razão é que na Filosofia do 

Direito e do Direito Constitucional insiste-se em formular estruturas conceituais que tornam o 

direito feito pelos juízes como o aspecto mais central e interessante? Por que o estudo da 

legislação permanece na periferia dos interesses da Filosofia do Direito?
434

 

Se as concepções em torno da interpretação jurídica trazidas pelo giro hermenêutico 

fazem sentido, e se o processo de concretização do Direito está longe de ser uma mera 

dedução impessoal de consequências lógicas a partir de enunciados abstratos, é possível 

afirmar que as leis são modificadas e recriadas todos os dias pelos juízes e tribunais, em cuja 

retórica não se apresentam, como legisladores, mas como meros aplicadores. E o fazem, 

quase sempre,  com o reconhecimento da comunidade em que vivem. 
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Waldron chama a atenção para o paradoxo consistentente em que positivistas 

modernos pareçam mais interessados no modo como o Direito é produzido nos tribunais, não 

obstante o Positivismo Jurídico tenha dado tradicionalmente um lugar de destaque à lei. 

Muitos positivistas continuam a defender a visão tradicional de que o Direito é 

identificado a partir de suas fontes (e não, por exemplo, pela qualidade moral de seu 

conteúdo), mas colocam os juízes e tribunais como essas fontes, muitas vezes sob a alegação 

de que a interpretação destes, distantes das ideologias e das negociatas legislativas, estão 

aptas a produzir resultados melhores, em um caso claro e cada vez mais comum - de queda 

essencialista.
435

 Muitos defendem a ideia de que o Direito é composto por um conjunto de 

normas, sistematicamente organizadas, mas no topo (ou núcleo gravitacional) desse sistema 

colocam não mais uma norma fundamental ou de reconhecimento, mas a palavra de uma 

dezena de pessoas. Os significantes normativos perdem cada vez mais espaço para a 

suposição de significados independentes, ocultos nas caixas de Pandora que se tornaram as 

constituições-ordens-de-valores a exigir concretização. 

No capítulo 1, foi afirmado que esta tese está fundada em uma concepção positivista 

do Direito, então compreendida como uma teoria que leva a sério a linguagem como substrato 

do trabalho jurídico, afastando-se, assim, de concepções gnoseológicas solipsistas, seja em 

torno de conceitos de justiça ou de outros valores jurídicos pensados metafisicamente. 

Aqui aparece o segundo sentido em que este trabalho pode ser considerado 

positivista: na afirmação de que não há significados sem significantes jurídicos, nem 

tampouco significantes que sejam escravos de significados. As disputas retóricas que 

apareceram nas decisões das Cortes Constitucionais podem ser, assim, caracterizadas como 

disputas pelo poder de significar significantes. 

Tanto essa conexão entre significantes e significados jurídicos como a noção de 

disputas retóricas em torno deles foi descrita do seguinte modo por Adeodato: 

Todo signo constitui efetivamente a realidade em que se expressa e a diferença entre 

sinificantes e significados não deve ser entendida como separação. Em outras 

palavras, um texto legal que os constitucionalistas tradicionalmente designam como 

"inefetivo" ou "simbólico" é simplesmente mais um discurso na arena da retórica 

material, competindo com outros discursos, todos simbólicos, pelo relato 

vencedor.
436
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Que as pessoas discordam sobre significantes e significados é um truísmo difícil de 

ser negado. Elas discordam sobre o significado de signos como vida, morte, justiça, 

dignidade, igualdade, vida boa. Elas também discordam sobre qual desses significados deve 

ser, isto é, deve produzir realidade, deve afirmar-se como relato vencedor. Esse foco no 

desacordo é o primeiro ponto de contato entre Waldron e a teoria retórica do Direito 

afirmada nesta tese.
437

 

Faz diferença o modo como os desacordos são concebidos. E, como afirma Waldron, 

a maneira como se os concebe determina a maneira como se teoriza a Política e, do mesmo 

modo, o seu fruto mais ilustre, o Direito.
438

 

No entanto, as discordância em torno de questões políticas e jurídicas são de um tipo 

especial, diversas de outras tantas discordâncias, tais como: futebol (Sport ou Náutico? Vasco 

ou Flamengo?), gosto pessoal (Cabernet ou Shiraz? Riesling ou Gewürtztraminer?), religião 

(existe um Deus ou Tudo é deus?). Duas razões paradoxais tornam os desacordos jurídico-

políticos especiais: 

a) por maior que seja a discordância, uma decisão sobre ela é necessária; 

b) mesmo aqueles que com ela discordaram no mérito, deverão se submeter a ela. 

Ou seja, é possível discordar em opiniões. No entanto, é necessário chegar a uma 

decisão, o que significa concordar com o procedimento pelo qual ela deverá ser tomada. 

Esse paradoxo, que aqui se denominou de "o paradoxo da comunidade política" 

chama a atenção para a necessidade de buscar, no Estado Democrático de Direito, um 

mecanismo de tomada de decisão que leve em conta o máximo possível de envolvidos, a 

ponto de servir-lhes de argumento para que se submetam a uma decisão com a qual 

discordam. Nenhum outro procedimento parece estar mais de acordo com essas exigências 

que o princípio da maioria. 

Com Bobbio: 

No que diz respeito às modalidades de decisão, a regra fundamental da democracia é 

a regra da maioria, ou seja, a regra à base da qual são consideradas decisões 

coletivas - e, portanto, vinculatórias para todo o grupo - as decisões aprovadas ao 

menos pela maioria daqueles a quem compete tomar a decisão.
439
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Mas, se assim é, por que a dificuldade com a instituição para cuja formação 

concorrem todos os cidadãos (mesmo nos sistemas, como o brasileiro, em que a ideia de 

democracia material ainda parece longe de se tornar relato vencedor) e que decide os 

desacordos ali refletidos pelo princípio da maioria, e por meio do qual se determina qual o 

relato vencedor? 

Waldron arrisca a uma resposta para o desprezo pelos parlamentos e a fixação nos 

tribunais: essa postura estaria ligada a uma preocupação em assumir aquilo que chama "o 

atraente anonimato do Direito", a sua aparente neutralidade, o seu distanciamento ou 

independência da Política. Os juristas temeriam, assim, um desnudamento do aspecto político 

do Direito: 

...o perigo da concentração na legislação é que, como fonte de direito, ela é por 

demais humana, por demais associada a decisões explícitas, datáveis, feitas por 

homens e mulheres identificáveis, no sentido de que estamos sujeitos a estas regras, 

não àquelas. (...) Todo mundo sabe que a argumentação no congresso e no 

parlamento é explícita e despudoradamente política.
440

 

Em outras palavras, o produto do parlamento é tido por excessivamente artefatual, 

retórico, naquele sentido deturpado de senso comum, exposto no início desta tese. Por outro 

lado, o produto do debate jurídico seria, esse sim, "argumentativo", "racional". Não é outra a 

mensagem implícita na fala do Ministro Gilmar Mendes na decisão analisada, ao citar Robert 

Alexy: 

Trago à tona as lições de Robert Alexy, para afirmar que "o parlamento representa o 

cidadão políticamente, o tribunal constitucional argumentativamente". (324) 

Clara está aqui a oposição entre retórica e argumentação, a primeira associada ao 

Parlamento e à Política; a segunda, aos Tribunais e ao Direito. Como a repetir a dicotomia 

sofistas versus filósofos dialéticos; corruptores e amigos da verdade. A negação da 

existência de uma instituição mais racional que as outras é o segundo ponto de contato 

entre a teoria da legislação de Waldron e a teoria retórica do Direito. 

Um indício de que os juristas pouco sabem acerca de como funciona a deliberação 

que ocorre nos parlamentos é a intenção de buscar a intenção do legislador ou do constituinte, 

mencionada em ambas as decisões analisadas. Essa busca pela intenção do constituinte ou do 

legislador não faz qualquer sentido, uma vez que uma legislatura não é um único sujeito, mas 

envolve centenas de membros, com opiniões e estados mentais os mais diversos. 
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Outro fator que parece incomodar os juristas é o fato de que as decisões legislativas 

sejam produto de uma assembleia. A assembleia é o lugar dos muitos, do populacho, da 

multidão, em oposição à figura monárquica do juiz ou aristocrática, dos Tribunais. Nos 

termos do relato ainda hegemônico, eles parecem erguer-se acima de nós em seu solitário 

esplendor, com seus livros, seu saber e seu isolamento. Para que alguém se torne juiz são 

exigidos longos anos de treinamento; mas para que se torne um congressista, basta que seja 

indicado pelos eleitores, não raro tão "comuns" quanto ele. 

O tamanho das assembleias é outro fator que parece explicar o quase consenso no 

mundo jurídico de que o legislativo é antes um obstáculo que uma vantagem. Segundo 

Waldron, esse preconceito se origina da ideia antiga, mas também moderna (iluminista) de 

que quanto maior a assembleia, mais baixo o nível de sabedoria e conhecimento dos 

legisladores.
 441

 

Waldron cita Condorcet: 

Uma assembleia muito numerosa não pode ser composta de homens muito 

esclarecidos. É até mesmo provável que os que compõem essa assembleia, em 

muitas questões, combinarão grande ignorância com muitos preconceitos. Assim, 

haverá um grande número de questões nas quais a probabilidade de verdade de cada 

votante estará abaixo de 1/2. Decorre daí que, quanto mais numerosa a assembleia, 

mais ela estará exposta ao risco de tomar decisões erradas. (38)
442

 

Na mesma linha de pensamento, o Madison do Federalist Paper n. 58: 

Quanto mais numerosas são as assembleias legislativas, tanto mais facilmente 

podem ser dirigidas por um pequeno número de homens. É sabido que em uma 

assembleia, sendo numerosa, sejam quais forem os homens que a compõem, sempre 

a paixão tem mais ascendente que a razão; e quanto mais numerosa ela é, tanto mais 

facilmente tem a vantagem do número os homens de instrução limitada. 

Ora, é precisamente sobre esses que a eloquência e a intriga produzem maior efeito. 

Nas antigas repúblicas em que todo o povo se reunia, mais de uma vez um só orador 

ou um político hábil reinou com tanto poder como um monarca absoluto. Uma 

assembleia numerosa de representantes há de participar das desordens das 

assembleias popularse; e ignorância será vítima do artifício; a paixão obedecerá aos 

sofistas e à declamação. Não pode o povo cair em erro mais miserável do que 

multiplicando, além de certos limites, o número de seus representantes, levado pelo 

receio de ser governado por um pequeno número de homens. (...) Embora o corpo 

do governo mostrasse feições mais democráticas, a alma que o animasse, seria mais 

oligárquica.
443

 

Que texto moderno poderia, na Filosofia do Direito Constitucional, representar maior 

anátema conta a Retórica? O argumento, no entanto, nada tem de moderno, sendo conhecido 
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desde Platão: a retórica não só é perigosa, como é a culpada pela existência de ditadores. A 

estratégia é conhecida: reduzir a retórica à pura manipulação para condená-la como algo 

negativo.  

Estabelece-se, assim, uma conexão entre a Retórica e o debate sobre a legitimidade 

da jurisdição constitucional: a aversão às assembleias, que conduz à desconsideração do seu 

produto, a lei enquanto significante normativo, é o outro lado da moeda que acredita em uma 

Corte, de 11 ou 16 juízes, não eleitos e deliberando por maioria, como representantes de uma 

racionalidade superior, capazes de guardar a caixa de Pandora, a constituição como texto 

morto e fetichizado. 

A esse texto são atribuídas características humanas, como a de ter uma "função 

dirigente" da sociedade, representando um acordo solene e capaz de fazer com que todos os 

desacordos simplesmente desaparecem sob a sua égide. 

De certo modo, violar a sacralidade de um texto pela afirmação de sua mundanidade 

e a consequente afirmação de que o controle de constitucionalidade deve ocupar um espaço 

menor do que o que vem ocupando e do que a maioria dos juristas gostaria que ocupasse 

significa também colocar em debate o pretenso monopólio do campo jurídico pelos juristas.  

Avessa a essencialismos, uma compreensão retórica não vê como "absolutamente 

antidemocrática" a posição de um Tribunal Constitucional, como responsável pela palavra 

final em um debate em torno da constitucionalidade dos significantes legislativos. É mesmo 

desejável que ela proporcione o máximo de abertura e ampliação de procedimentos que 

favoreçam a mais ampla participação em seus debates, o que poderia sem dúvida incluir 

procedimentos que apontassem para o que muitos autores chamam de jurisdição 

constitucional aberta.
444

 

No entanto, não é possível sustentar que a adoção desses institutos de abertura da 

jurisdição constitucional autoriza, por outro lado, a invasão permanente da esfera legislativa e 

a adoção de instrumentos, disfarçados de "métodos" e "técnicas" que são, na verdade, 

estratégias de intromissão em decisões que, ao menos enquanto o discurso democrático for a 

retórica hegemônica, cabem aos representantes eleitos de uma comunidade. 

O receio do Parlamento como dotado da competência de dar a palavra final em caso 

de desacordos tem duas vertentes principais: uma, a insegurança do pluralismo partidário, que 
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implica em "coalizões de ocasião" e formação de blocos parlamentares, em contraposição à 

suposta "segurança e previsibilidade" que a interpretação da constituição pelos experts 

jurídicos poderia proporcionar. Nesse caso, a Retórica parece novamente posicionar-se ao 

lado da insegurança, sobretudo por negar que a interpretação do Direito seja de qualquer 

modo dependente de interpretações silogísticas, avessas aos jogos de poder. 

Uma outra razão é a que fundamenta o paternalismo: a crença de que as "massas" 

(assim como os seus representantes) não estão preparadas para exercer qualquer função séria 

em um sistema político. Essa crença sustenta, no fundo, que a democracia é um regime 

medíocre, que deveria ceder lugar aos aristoi, os melhores, os mais capazes. Obviamente, o 

procedimento para definir o que significa ser melhor deverá advir da cabeça dO Melhor. Está 

aberta a porta para a intolerância e para os autoritarismos. 

O debate de fundo em torno do significado de democracia, do qual decorre a 

valorização da atividade parlamentar ou judicial como locus último de controle em uma 

sociedade, parece ser uma continuação daquele debate primeiro entre platônicos e sofistas: o 

debate que opõe verdade e opinião, e que ao longo da História das Ideias Filosóficas, pareceu 

apartar, de um lado, a Política e, do outro, a Filosofia (posteriormente deslocado o lugar da 

verdade para a Ciência e a Lógica, com a crença de que elas são capazes de atingir a verdade). 

A democracia e o seu maior consectário, a regra da maioria, parecem ser o único 

procedimento que pode avocar essa legitimidade de permitir que pessoas possam tomar 

decisões em torno de temas em relação aos quais discordam veementemente. 

Que função deve restar para as cortes constitucionais? Vigiar pela democracia, pela 

saúde de seus procedimentos e pela garantia de que ela possa operar da maneira menos 

ruidosa possível, ainda que em nome dela seja necessário proporcionar medidas que soariam 

mesmo como paternalistas em outros contextos, fosse outra a realidade dos agentes. 

 

5.3.2 Uma teoria retórica do direito é compatível com a visão não essencialista da 

democracia, mas não é compatível com o paternalismo 

Como visto no capítulo 1, a postura retórica aqui defendida tem como parceiro um 

ceticismo que, no entanto, não é niilista, exatamente por ser consciente da artefactualidade do 

real. Não tendo sido submetido a um nobre sonho essencialista, não precisa desesperar-se 

diante da retoricidade do mundo, que nada tem de pesadelo. 
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O ceticismo que acompanha a retórica, ao contrário, é responsável pelas 

artefactualidades a que conduz. Por essa razão, não dá as costas aos debates públicos, senão 

que se sente à vontade com o livre tráfego das ideias, sem isentar-se de responsabilidade no 

controle da contingência que caracteriza as instituições e projeto humanos. 

Se, como salienta Adeodato,  liberdade e responsabilidade diante da contingência são 

as marcas do mundo real, surge o problema do paternalismo de um modo geral, i. é., o debate 

sobre se é possível constranger as pessoas para o “seu próprio bem” e se a ordem jurídica 

deve protegê-las contra perigos contra a sua própria vontade.
445

 

Posturas paternalistas estariam em estreita conexão com uma convicção de verdade 

na ética e na política, trazida quase sempre pelas tradições dos monoteísmos religiosos e pelo 

jusnatalismo nas Filosofias Política e do Direito. 

No campo da Ética, Adeodato defende um anti-paternalismo que, no entanto, 

assegure o máximo de informação e apoie as consequências de qualquer decisão tomada. 

Assume que o ser humano adulto não deve ser "educado" por outros adultos, como se apenas 

alguns iluminados estivem em condição de escolher o que é bom para si.
 446

 No campo estrito 

da ética pessoal, um liberalismo radical não levaria a maiores consequências, pelo menos 

enquanto a esfera de liberdade de um terminar onde começa a dos demais. 

No caso da política, o tema do paternalismo se torna mais complexo e também, por 

isso mesmo, mais interessante, em função do que se chamou o da comunidade política, onde, 

apesar da existência de desacordos, valores e visões de mundo discordantes, é necessário 

decidir e os efeitos das decisões recaem sobre todos, mesmo sobre os que não concordaram 

com elas. 

É exatamente por essa razão que a legitimação política coloca-se como desafio. Se o 

direito é constituído por um conjunto de decisões, baseados em pontos de vista hegemônicos 

hic et nunc, ele, por outro lado, não garante por si só a aceitação por parte das pessoas. O 

problema da legitimidade, do qual não está livre nenhuma autoridade, mesmo em um regime 

totalitário, coloca-se para o direito como conditio sine qua non de sua eficácia. Por isso, o 

constrangimento à fundamentação de decisões ocupa, na Dogmática, papel tão destacado. 

No direito moderno, o princípio da legalidade contém a ideia de que as decisões 

jurídicas retiram a sua legitimidade do fato de terem sido derivadas de uma decisão prévia, 
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tomada por meio de procedimentos que assegurem, direta ou indiretamente, a participação 

política das pessoas. O esvaziamento de conteúdo ético das democracias contemporâneas 

provoca um fastio pela Política, que de modo algum deve ser partilhado por retóricos e 

humanistas em geral, ainda que com fundamentos diferentes para uns e outros.
447

 

Obviamente não há como negar que a noção de democracia representativa encontra-

se em crise talvez insuperável, mas a crítica a ela não foi objeto desta tese. O que se pretendeu 

foi mostrar a natureza retórica do debate na situação de crise em que a democracia se 

encontra. Do mesmo modo, não se pretendeu fazer pouco caso da democracia, mas salientar 

de que modo uma concepção retórica tem que estar a ela conectada, sob pena de contradizer-

se a si mesma. 

O estudo das decisões das Cortes Constitucionais de Brasil e Alemanha, bem como a 

análise dos argumentos em torno da obra de Jeremy Waldron, levam à afirmação de que não é 

possível afirmar a ilegitimidade democrática da jurisdição constitucional, de modo amplo. 

Negar o paternalismo, como o fez Ingeborg Maus, não é incompatível com assumir 

que as Cortes Constitucionais são, naqueles ordenamentos, como o brasileiro e o alemão, que 

alimentam o discurso retórico de que todo o poder emana do povo, de fato guardiãs dos 

procedimentos democráticos que o concretizam. 

Mesmo a noção de paternalismo não possui um conteúdo atemporal e universal. A 

sua configuração, em cada caso, dependerá das disputas pelo seu sentido, exatamente do 

mesmo modo como foram disputados, nas decisões, os diversos sentidos que "democracia" 

pode ter. 

Mas, como salientado por Waldron, a noção de legitimidade que alicerça os 

modernos e ocidentais Estados Democráticos de Direito não pode ser concebido senão em 

termos comparativos. Não é possível dizer de uma decisão, de um órgão ou de um governo 

que é legítimo ou ilegítimo, mas apenas que é mais ou menos legítimo que outro, com ele 

comparado. Essa legitimidade (melhor dir-se-ia legitimação, uma vez que se trata de um 

conjunto de processos, sem qualquer linearidade) é tanto maior quanto mais próxima estiver 

dos procedimentos que, segundo cada ordenamento, representam (ou substituem) essa 

metáfora chamada "vontade popular". 

Por isso mesmo, em sistemas como o brasileiro e o alemão, parece possível afirmar 

que, não sendo a Corte Constitucional ilegítima para tomar decisões que protejam a 
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participação democrática, é ela menos legítima que os Parlamentos para decidir questões 

sobre as quais pairem sérios desacordos em uma comunidade. 

No  jogo da democracia representativa, parece não haver regra que garanta de modo 

mais igualitário aquela participação que a observância do princípio da maioria. Apenas ele é 

dinâmico o bastante para permitir constantemente aberto o mercado retórico das disputas por 

sentido. É nesse sentido que é possível afirmar, como no excurso acima desenvolvido, que a 

Teoria Retórica do Direito inclui uma Teoria da Democracia, de contornos ainda indefinidos, 

mas sem a qual a própria noção de Filosofia Retórica queda-se inconsistente. Em resumo, 

uma Filosofia Retórica tem, como parte integrante uma Filosofia Política que, malgrado o seu 

ceticismo e o foco no dissenso e na precariedade das hegemonias, aproxima-se da noção de 

democracia procedimentalista. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta tese buscou situar-se no campo que chamou de Filosofia do Direito 

Constitucional. Ele não se confunde nem com a Teoria do Direito Constitucional nem 

tampouco com a respectiva Dogmática Jurídico-Constitucional, uma vez que, como qualquer 

Filosofia, mantém abertas as questões, buscando conectá-las e submetê-las à dúvida e à 

crítica, sem um compromisso imediato com o dever de decidir os casos que são submetidos 

aos juristas praticantes. Assim fica caracterizado o seu aspecto zetético. 

Como Filosofia que é, coloca-se a si mesma sob questionamento, criticando a 

tradição solipsista e essencialista tradicional, e propondo uma abordagem que, se nada tem de 

nova, restou marginalizada em uma cultura jurídica fortemente influenciada pelas metafísicas 

cristã e platônica: a Retórica. 

Propôs assim uma Filosofia do Direito Constitucional, de bases retóricas, que tem 

como objeto, dentre outros, a própria Teoria do Direito Constitucional, seus temas e 

questionamentos. Se esta última, Teoria do Direito Constitucional constitui-se em um 

metadiscurso em relação à Dogmática Constitucional, o campo aqui proposto é, assim, um 

metametadiscurso. 

Esse percurso exigiu um processo de reconstrução da própria noção de Retórica, para 

retirá-la do aprisionamento socrático-platônico que a limitou ora a um mero instrumento de 

persuasão de pessoas incautas, ora a um acessório, destinado a adornar discursos, em nome da 

verdade. 

Foi preciso, assim, redefinir a própria noção tradicional de Filosofia. Ao invés de um 

amor pela verdade, uma amizade pela sabedoria. Também a noção de sabedoria foi 

transmudada e, nesse caso, transmundada. Ao invés do ímpeto pela contemplação de ideais 

essenciais, a sabedoria torna-se, pela Retórica, mundana, demasiado humana, à vontade com o 

cotidiano e com os limites do existir, do conhecer e do julgar humanos. 

Afastada da contemplação metafísica solitária, a Filosofia Retórica retroalimentada 

neste trabalho buscou na linguagem a "morada do ser", de um ponto de vista pragmático, 

vinculado aos processos de comunicação e de produção da realidade, alimentada pela longa 

tradição do ceticismo, em suas variadas formas históricas. 

Assim, a noção filosófica de sabedoria decorre imediatamente da assunção cética dos 

limites gnoseológicos e axiológicos humanos. Quanto aos primeiros, o de conhecer sempre de 
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modo limitado, lacunoso, precário e, uma vez dependente da linguagem, intersubjetivo. 

Quanto aos limites axiológicos, pela impossibilidade de se produzir consensos acerca de 

valores supostamente universais se válidos a priori, simplesmente porque eles não existem. 

Esse "olhar de cima" os valores produz, por um lado, a noção de tolerância e de 

reconhecimento do real "valor dos valores", mas não tem o poder de colocar o retórico fora 

das comunidades nas quais eles são produzidos. 

Por isso mesmo, a ideia de sabedoria revela-se, no campo gnoseológico, como 

epoché, e no campo axiológico, como ataraxia. Como epoché, pela prudência de afastar-se de 

enunciados definitivos, absolutos, atemporais e desistoricizados, como silêncio prudente 

diante de multiversos e multirealidades diante dos quais o "não sei" parece ser a postura 

menos arrogante e autoritária. 

Afirmada assim como Filosofia, a Retórica pôde mostrar-se em sua riqueza. As obras 

de Ottmar Ballweg e, mais diretamente, de João Maurício Adeodato, inspiraram a tripartição 

da Retórica em três partes: 

a) Retórica como cosmovisão  (R1): consistente na assunção da linguagem não 

apenas como meio pelo qual o sujeito consciente tem acesso a um mundo materialmente 

objetivo, mas como o próprio mundo perceptível, produzido intersubjetivamente por meio de 

processos comunicacionais. Essa cosmovisão retórica possui como características a 

autorreferência, artefatualidade, dinamicidade e conflituosidade. 

b) Retórica como estratégia de persuasão (R2): inclui os instrumentos de 

persuasão utilizados pelos sujeitos nas disputas pela retórica de primeiro nível, isto é, para 

fazer prevalecer o seu mundo sobre outros que com ele conflitem. 

c) Retórica como instrumento de análise de discursos (R3): parte heurística da 

retórica, é a instância por meio da qual ela busca estudar tanto as estratégias de persuasão de 

R2, quanto as realidades de R1. Embora não tenha por objetivo primeiro a intervenção em R1 

e R2, a teoria aqui apresentada compreende que, de certo modo, também R3 encontra-se em 

disputa, uma vez que compreender a realidade é também um modo de se apropriar dela. 

 Esta tese desenvolve a hipótese de que o Direito faz parte do conjunto de estratégias 

discursivas de domínio da realidade (R1) e que essa característica pode ser adequadamente 

compreendida por meio de instrumentos de análise empírica, construídos a partir dos 

pressupostos de uma Filosofia Retórica.  

O conjunto de instrumentos para análise das estratégias jurídicas de domínio de R1 é 

chamado aqui de Análise Empírico-Retórica do Discurso. 
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Por meio dele, analisou-se decisões do Supremo Tribunal Federal e do 

Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional) alemão, sustentando que a prática das 

Corte é retórico-estratégica e que, portanto, elas participam do debate acadêmico acerca de 

sua própria legitimidade. 

A Filosofia Constitucional aqui proposta partirá de um paradoxo: o de que as 

sociedades ocidentais atuais apresentam uma situação de complexidade que se revela na 

existência de desacordos profundos em torno de questões essenciais, as quais, no entanto, para 

que a vida em comunidade continue a ser possível e não se transforme em um estado de 

natureza hobbesiano, precisam ser decididas. Desacordos profundos e necessidade de 

decisão conduzem a olhar a Constituição e o Direito Constitucional de um ponto de vista 

ainda pouco explorado. 

A primeira consequência é afastar-se da teoria tradicional, que concebe a 

Constituição como cristalização de um acordo primevo e solene (como dão a entender os 

preâmbulos). De um ponto de vista retórico, procurou-se mostrar que ela nada tem de 

cristalizada (nem mesmo o seu texto, em constante processo de alteração), uma vez que sua 

própria continuidade enquanto texto depende de acordos políticos, arquitetados de modo 

estratégico para manter a ordem constitucional. Sem esses acordos, as constituições não 

passariam de verdadeiras folhas de papel. 

Vê-se, assim, que noções como "sociedade aberta dos intérpretes", "força normativa 

da constituição", "legitimidade" e "democracia" são metáforas que travestem a defesa de 

posicionamentos políticos em disputa nas arenas retóricas que são a Academia Jurídica e o 

Poder Judiciário. 

A segunda consequência é a desnaturalização da crença muito simples de que a 

noção de direitos fundamentais imutáveis tem no constitucionalismo tradicional o seu ponto 

de conciliação com a noção de democracia, tese que segue sendo decantada por boa parte dos 

autores e manuais de Direito Constitucional, como um mantra óbvio e hipnotizante. 

A Análise Empírico-Retórica do Discurso deixou patente que a realização do 

controle de constitucionalidade por uma Corte confunde-se com o debate sobre sua própria 

legitimidade democrática. Diz-se debate, e não meramente defesa, porque mesmo 

internamente às Cortes, não há consenso entre os juízes constitucionais acerca dos limites 

dentro dos quais um tribunal pode atuar legitimamente, a realizar a atividade de controle. Esse 

aspecto colegiado e conflituoso torna ainda mais perceptível a natureza retórica que, de resto, 
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pode ser encontrada e toda e qualquer decisão jurídica. Mas, sobretudo - e é a isso que aqui se 

quis chamar a atenção - ficou nítido que tais decisões estão longe de corresponder ao modelo 

lógico-positivista de aplicar a lei ao caso concreto ou mesmo, na concepção do Kelsen de 

"Quem deve ser o guardião da Constituição?", de cotejar a lei como evento jurídico com um 

suposto significado abstrato do texto constitucional. O ato de decidir e de fundamentar uma 

decisão é retórico e tal fundamentação não busca apenas persuadir a audiência em relação aos 

textos escolhidos e aos significados atribuídos pelo intérprete, mas em relação a todo um pano 

de fundo político, moral e ideológico nos quais se encontram as compreensões dos julgadores 

acerca de expressões como Direito, sociedade, vida e democracia. 

Foram analisadas a ADI 3510/DF (2008), que tratou da arguição de 

inconstitucionalidade da pesquisa com células-tronco embrionárias perante o STF e a decisão 

no caso BVerfGE 39, 1 (1975) que postulou a inconstitucionalidade, perante o Tribunal 

Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht), da lei alemã que disciplinou os casos de 

aborto (Schwangerschaftsabbruch I). 

Para analisar o uso de estratégias retórico-discursivas que insiram os juízes 

constitucionais no debate acerca de sua própria legitimidade, a Análise Empírico-Retórica do 

Discurso, cujos fundamentos foram explicitados ao longo do trabalho, adotou um conjunto de 

indicadores, submetidos, por sua vez, às dimensões de análise ethos, pathos e logos, que 

possibilitaram determinar a ocorrência, nas decisões, das manifestações que descrevem. 

A análise das decisões, tanto no Brasil quanto na Alemanha, deixou patente que, 

independentemente do objeto das ações julgadas pelas Tribunais, o problema dos limites da 

legitimidade democrática caminhou sempre em paralelo, como uma espécie de aguilhão 

político a marcar todo o trabalho decisório. Foi verificado que esse debate pode ser 

caracterizado pela disputa semântica em torno de expressões como democracia, legitimidade e 

dignidade humana, mas inclui uma série de outras estratégias de legitimação, que foram 

descritas nos capítulos 3 e 4 e no último, em termos comparativos.  

O debate em torno da legitimidade da jurisdição constitucional teve como marco 

teórico e guia a obra de Jeremy Waldron, em sua crítica ao constitucionalismo tradicional e ao 

lugar nele ocupado pelo controle de constitucionalidade das leis por um tribunal composto por 

membros sem responsabilidade política. 

Desse autor, a teoria aqui apresentada realçou especialmente a ideia já mencionada 

dos desacordos e da necessidade de revalorização da lei e da dignidade dos parlamentos, 

ameaçadas por teorias que colocam demasiada atenção nos processos de concretização 
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judicial do Direito, e também pelas próprias posturas de Cortes Constitucionais como as de 

Brasil e Alemanha. 

O trabalho mostra ainda que essas Cortes se tornaram, ao longo do tempo, 

verdadeiros atores políticos, com forte influência na pauta política de seus países. Se razões 

históricas e circunstâncias político-sociais facilitam a compreensão desse processo na 

Alemanha, no Brasil, cuja história ainda não testemunhou amadurecimento de instituições e 

cultura democráticas, ele parece de difícil sustentação, levando a um paternalismo político 

que é incompatível com uma Filosofia Retórica. 

O estudo das decisões das Cortes Constitucionais de Brasil e Alemanha, bem como a 

análise dos argumentos em torno da obra de Jeremy Waldron, conduziram à afirmação de que 

não é possível afirmar a total ilegitimidade democrática da jurisdição constitucional, de modo 

amplo. 

No entanto, na retórica do Estado Democrático de Direito, é possível sustentar uma 

teoria fraca do controle de constitucionalidade que reserve aos parlamentos o poder de 

solucionar os desacordos de uma comunidade e às cortes o papel de zelar pela higidez dos 

processos democráticos. Embora não tenha amadurecida uma decorrente Teoria Política, a 

Retórica parece pressupor uma noção de democracia procedimento, recusando, no entanto o 

paternalismo político. 

 

* * * 

A crer em Popper, as teorias, assim como os seres vivos, estão em constante disputa 

seletiva pela existência. O que as faz sobreviver a outras é a sua capacidade de dar respostas 

satisfatórias para os problemas de um terminada época. Essa "virtude adaptativa" é 

decorrência de características como flexibilidade e consistência. 

Este trabalho tentou deixar clara a existência de ambas no que se poderia chamar de 

uma teoria retórica. Buscou ainda extrair dela consequências capazes de dar respostas a um 

dos mais inquietantes problemas da atualidade, i. e., o debate sobre a legitimidade da 

jurisdição constitucional e o modo como os Tribunais constituições participam desse debate. 

Buscou deixar claro que, a partir da Análise Empírico-Retórica do Discurso, é 

possível compreender muito acerca da concepção de Direito, justiça, democracia e igualdade 

de uma determinada comunidade jurídica, no tempo e no espaço, através do estudo das 
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decisões de suas Cortes Constitucionais, do mesmo modo como é possível aprender sobre as 

aranhas a partir da observação de suas teias. 

Que a retórica possui as virtudes adaptativas que a possibilitem pedir a palavra em tal 

debate, indicam-no os seus quase 2500 anos de existência. As páginas até aqui escritas 

tiveram o intuito de acrescer longevidade a tão fantástica história. 
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