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Resumo: Esta investigação examina a hermenêutica constituci-
onal de Peter Häberle em sua obra ‘A Sociedade Aberta de In-
térpretes da Constituição - uma contribuição para a interpretação 
pluralista e "processual" da Constituição’. Nesta pesquisa quali-
tativa buscou-se analisar esta hermenêutica sob vários aspectos: 
políticos, filosóficos, sociológicos e jurídicos. A democracia, 
numa sociedade aberta de intérpretes da Constituição pode en-
frentar riscos de fragmentação da unidade nacional e perder co-
esão se não for defendida. Este estudo levantou a hipótese de que 
as instituições devem buscar maior legitimidade no desenvolvi-
mento da sociedade aberta, plural, democrática e de includência 
cidadã. Como resultado deste estudo, concluiu-se, que a Su-
prema Corte tem a relevante responsabilidade de fornecer ao 
país boas e ponderadas decisões, envidando esforços de se legi-
timar, uma vez que o exame de constitucionalidade contém  
apreciação ética tão importante, que afeta, ao mesmo tempo, vá-
rios bens jurídicos fundamentais como o direito à liberdade, di-
reito de progredir, o direito à justiça, direito à cultura e aos va-
lores da religião, deve dar voz às minorias, mantendo o consen-
timento das maiorias – de forma a conduzir e fortalecer a 
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unidade nacional, garantindo maior bem-estar e felicidade para 
os cidadãos, democraticamente. 
 
Palavras-Chave: Sociedade aberta. Intérpretes. Suprema Corte 
 
PETER HÄBERLE´S FASCINATING CONSTITUCIONAL 
HERMENEUTIC 
 
Abstract: This investigation examines Peter Häberle's constitu-
tional hermeneutics in his work ‘The Open Society of Interpret-
ers of the Constitution - a contribution to the pluralistic and "pro-
cedural" Interpretation of the Constitution’. Several aspects are 
analyzed in this hermeneutics: political, philosophical, sociolog-
ical and legal. Democracy, in an open society of interpreters of 
the Constitution, can face risks of fragmentation of national 
unity and cohesion if it is not defended against its internal and 
external enemies. This study hypothesized that institutions hav-
ing to seek greater legitimacy for the development of an open, 
plural and democratic society. In this sense, the Supreme Court 
has the relevant responsibility to provide the country with good 
and thoughtful decisions, making efforts to legitimize itself, 
since the constitutionality examination contains a very important 
ethical evaluation and affects several fundamental legal assets, 
such as the right to liberty, right to justice, right to culture and 
religion, give voice to minorities maintaining the consent of ma-
jorities - which can lead to cohesion, strengthening national 
unity, ensuring greater happiness for citizens. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

s sociedades estão cada vez mais plurais e com-
plexas no mundo contemporâneo, exigindo  novos 
e abrangentes direcionamentos nas mais diversas 
áreas e, em especial na seara do Direito Constitu-
cional. É nesse contexto que se desenvolve este 

trabalho, que tem como objeto o exame crítico da hermenêutica 
constitucional de Peter Häberle. A obra que propõe a sociedade 
aberta dos intérpretes da Constituição  e traz uma contribuição 
para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constitui-
ção, apresenta-se com nítido viés democrático e parece oferecer 
uma possível solução a esse novo e complexo contexto jurídico-
social.   

A obra de Haberle é, realmente, fascinante. Todavia, tem 
despertado preocupações metodológicas quanto à possibilidade 
de submeter a constituição a sucessivas revisões, a medida que 
a sociedade for se tornando mais aberta e plural, exigindo que as 
instituições públicas sejam eficientes, para atenderem a deman-
das crescentes da nova sociedade que vai se construindo de 
forma cada vez mais complexa. 

Assim, propõe esse artigo, como problema de pesquisa: 
sendo a teoria haberliana de sociedade aberta de intérpretes ne-
cessária à sociedade contemporânea brasileira, o que se faz ne-
cessário, para evitar a fragmentação da unidade nacional e o 
risco à coesão a longo prazo? Por tratar-se de temática complexa, 
este trabalho buscará jogar luzes sobre essa questão que, certa-
mente, atrairá novos estudos. 

De posse do referencial teórico de Peter Häberle, este es-
forço acadêmico toma a seguinte hipótese investigativa: Se a te-
oria haberliana, representa risco de fragmentação à unidade 
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nacional, mas é crucial à sociedade aberta e plural, então o STF 
deve tomar decisões com elevado grau de legitimidade para for-
talecer a unidade e coesão nacional.  

No caminhar, em torno da teoria hermenêutica de Peter 
Häberle, optou-se por uma pesquisa bibliográfica, com fragmen-
tos epistemológicos, com base no acervo doutrinário, sobretudo, 
nacional, de forma crítica, a trilhar pelo método dedutivo. 

Esta pesquisa estrutura-se em cinco partes: exame da 
existência de forças reais de poder na Constituição, em socieda-
des plurais; identificação das concepções totalitárias; aprofunda-
mento da compreensão da sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição, pelas linhas teóricas de Peter Häberle; reflexão so-
bre o fascínio e as preocupações da hermenêutica constitucional 
de Häberle; e, por fim, investigação da importância de se ter ins-
tituições fortes, sobretudo, pelo esforço de legitimidade da su-
prema corte, para a sobrevivência de sociedades abertas. 

Sem pretensão de oferecer conclusão definitiva sobre um 
tema de tamanha envergadura, busca-se, tão somente, oferecer 
algum contributo à belíssima construção de Peter Häberle, de 
forma a fomentar estudos futuros. 

 
2. AS FORÇAS REAIS DA CONSTITUIÇÃO 

 
O estudo das forças reais de poder é fundamental. Ulises 

Nuño registra quem primeiro abordou a existência de sociedade 
fechada e de sociedade aberta sociologicamente: Henri Bergson, 
um psicólogo e sociólogo francês, que fixou as dicotomias entre 
a moral de uma sociedade fechada e a moral de uma sociedade 
aberta. Correntes jurídico-doutrinárias seguiram o método for-
malista-positivista para aplicar o Direito Constitucional, e, entre 
elas, encontram-se importantes pensadores do direito, como 
Karl Friedrich Gerber, Paul Laband e Hans Kelsen. Esses pen-
samentos foram uma espécie de “ponta de lança” para a abertura 
do método de estudo constitucional.  
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Nuño explica, também, que o positivismo fez nascer a 
teoria da integração estatal de Rudolf Smend, a teoria da insti-
tuição de Maurice Hauriou de Hermann Heller, entre outras, no 
sentido de superar o positivismo. Nesta empreitada, buscaram-
se elementos no naturalismo e em exames metajurídicos e extra-
jurídicos. O estudo da relação publicidade-constituição foi inici-
ado por Rudolf Smend e Konrad Hesse. No entanto, Peter 
Häberle, segundo Nuño, formulou a primeira teoria da constitui-
ção aberta, a partir do princípio da publicidade concebido na Re-
volução Francesa, como processo democrático que se deve legi-
timar, fundamentalmente, de modo público, sociopolítico e cul-
tural (NUÑO, 2005, p. 33-74). 

Segundo Norberto Bobbio, “trinta anos atrás éramos to-
dos democratas. Hoje somos todos pluralistas”. Uma sociedade 
será tanto melhor governada quanto mais repartido for o poder. 
Quanto mais numerosos forem os centros de poder que contro-
lam os órgãos do poder central tanto mais democracia haverá. 
Assim, uma das formas de se distinguir um governo despótico 
de um governo não despótico é observar a maior ou a menor 
presença dos chamados “corpos intermediários” e, com mais 
precisão, verificar “a maior ou menor distribuição do poder ter-
ritorial e funcional entre governantes e governados” (BOBBIO, 
1994, p. 15). 

Entretanto, Bobbio, citando Robert Dahl, lembra que “os 
próprios mecanismos jurídicos e constitucionais podem ser sub-
vertidos quando alguns cidadãos ou grupos de cidadãos ganham 
parcelas desproporcionadas de poder em relação a outros cida-
dãos”, pois, o ideal é que o poder potencial de determinado 
grupo seja controlado pelo poder potencial de outro grupo, de 
forma a assegurar o consentimento e a solução pacífica dos con-
flitos (DAHL apud BOBBIO, 1994, p. 18-19). 

Todavia, segundo Henri Bergson, o ser humano tem fe-
rocidade natural. Assim, em uma sociedade fechada, a obrigação 
moral estabelecida por essa sociedade obriga seus indivíduos a 
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agir de determinada forma, o que permite certa coesão natural, 
por uma espécie de constrangimento moral de quem não observa 
tais regras, o que se revela em fechamentos de espírito, do tipo 
“formiga e formigueiro”. Quem não se comporta conforme so-
ciedade fechada acaba excluído de seu convívio; quem ameaça 
as convenções pode ser encarado como adversário ou inimigo; 
uma religião fechada contribui para que a moral seja fechada; 
nesse viés, surge a guerra, com excessivo apego à técnica, ao 
aperfeiçoamento do aniquilamento do adversário, algo infrarra-
cional (BERGSON, 2005, p. 45-46). Na atualidade, Lenz exa-
mina a influência das grandes empresas de tecnologia (Google, 
Facebook, Amazon, Alibaba, entre outras) e a possível perda de 
poder, por parte do Estado, uma vez que essas grandes corpora-
ções gerenciam enorme quantidade de dados pessoais de usuá-
rios e têm capacidade, até, para emitirem moedas criptográficas 
com facilidade. Assim, o autor teme que tamanho poder paralalo 
ao Estado nacional possa, com o tempo, gerar perigos à demo-
cracia (LENZ, 2019). 

Bergson alerta que, para se construir uma sociedade 
aberta, são necessários elementos suprarracionais. Mostra-se de-
safiante, sob a ótica bergsoniana, o fato de eventuais forças de-
sagregadoras precisarem ser neutralizadas pelo patriotismo, por 
ideais de justiça, consenso quanto a direitos humanos inaliená-
veis e, também, por uma dinâmica mística, religiosa e plural. 
Afinal, uma sociedade aberta tem, naturalmente, vocação huma-
nitária, mística e religiosa, dinâmica, democrática e pacífica. As-
sim, Bergson concebe que o ser humano clama por um suple-
mento de alma, em contraposição à barbárie natural; a alma 
aberta não se deixa mover por pressões e se transfigura em evo-
lução criadora. Somente tarde, a sociedade vem chegando à de-
mocracia, quanto mais se afasta de uma sociedade fechada, com 
abertura à exigência ética da fidelidade ao dever; assim, o ho-
mem torna-se legislador e súdito, como diriam Kant e Rousseau; 
no entanto, “as tendências da sociedade fechada subsistem 
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primitivamente no instinto de guerra” (BERGSON, 2005, p. 
234-235). 

De forma otimista, no entanto, a Constituição, segundo 
Coelho, ao comentar Zagrebelsky, deixou de ser o “centro de 
gravidade ou polo irradiador de diretrizes uniformes e inalterá-
veis”, para se converter como ponto de partida de um “feixe de 
possibilidades”, sob as ideias de pluralismo e tolerância, dentro 
do compromisso constitucional, e não deve essa realidade ser 
tomada como triste, mas “considerada uma de suas formas mais 
importantes” (ZAGREBELSKY apud COELHO, 2015, p. 373). 

Não bastassem esses aspectos da natureza humana, em 
sociedades fechadas, ainda há a questão dos fatores reais de po-
der presentes na Constituição. Nesse particular, importante foi a 
contribuição sociológica de Ferdinand Lassale, para a compre-
ensão do Direito Constitucional “folha de papel”, ainda que esse 
sociólogo tenha empreendido visão um tanto estática e determi-
nista de seu tempo, na Prússia do Século XIX, a demonstrar que 
uma constituição abriga várias forças de poder. 

Importante destacar, segundo Coelho, que Lassale reve-
lou, entre a constituição escrita e a constituição real, a existência 
de inúmeros conflitos que não poderiam mais ser ignorados, nem 
suprimidos, muito menos ser reprimidos indefinidamente (CO-
ELHO, 2006). 

Para Coelho, Konrad Hesse estudou bem – e de forma 
crítica – a tese sociológica de Lassale. A partir de concepção 
concretista, Konrad Hesse defendeu que a constituição não so-
mente descreve a realidade sociológica lassaliana, mas tem força 
normativa capaz de orientar e de favorecer as superações dialé-
ticas da sociedade e do Estado. Ou seja, considerou que, ao lado 
das forças reais de poder, existe a força normativa da constitui-
ção, a força do direito constitucional; quanto mais intensa for a 
vontade da constituição, mais vibrante será sua força normativa, 
o que lhe confere certo grau de autonomia e de eficácia (COE-
LHO, 2006).  
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Embora Konrad Hesse tenha sido orientador de Peter 
Häberle, em seu doutoramento, Häberle não faz, em sua obra, 
menção alguma a Ferdinand Lassalle. Häberle viveu em uma so-
ciedade “aberta, pluralista e democrática”. Lassalle viveu em 
uma sociedade fechada, mas percebeu o “jogo de poder”. Con-
tudo, os fatores reais de poder existem nas constituições e foram 
estudados por Hesse que, também, foi capaz de vislumbrar a 
força normativa existente na constituição, o que de certa forma 
rompe com seus determinismos fundantes. Neste sentido, tam-
bém, a pluralidade de intérpretes, proposta por Häberle, revela 
que se todos aderiram ao contrato social expresso na constitui-
ção, cabe a todos interpretá-la, sem descaracterizar sua força 
normativa. Destaca, nesse contexto, a importância do controle 
concentrado de constitucionalidade, para dar a palavra final. 

Por este breve extrato, pode-se observar a existência de 
fatores reais de poder nas constituições; não se pode desprezar 
que a natureza humana abriga, em si, ferocidade nata e que, por 
isso, carrega, em si, potencialidade bélica. Apesar de a força nor-
mativa da Constituição ser uma realidade, os fatores reais con-
dicionam e desafiam a construção de uma sociedade aberta. 
Como será demonstrado a seguir, segundo Karl Popper, essa 
construção democrática também encontra o que denominou “ini-
migos”. 

 
3. AS CONCEPÇÕES TOTALITÁRIAS COMO INIMIGAS 
DAS SOCIEDADES ABERTAS EM KARL POPPER 

 
As concepções totalitárias geralmente são fechadas. 

Apesar de críticada, a experiência de Karl Popper ainda desperta 
inúmeras análises de cientistas sociais e juristas, seja para refutá-
lo, ou para enaltecer sua lavra. Sua obra “A sociedade aberta e 
seus inimigos” oferece subsídios para a compreensão de como 
os apelos totalitários exercem influência na sociedade.  

Esse cientista foi membro ativo do Partido Comunista da 
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Áustria, porém, quando questionou os líderes do partido sobre a 
morte de vários colegas, em determinada manifestação de seu 
tempo, ao obter como resposta que foram necessárias tais mortes 
à revolução, isso o marcou profundamente. A partir de então, 
Popper buscou refutar marxismo e tornou-se um liberal. Popper, 
juntamente com Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von 
Mises, entre outros, esteve entre os fundadores da Mont Pelerin 
Society, após a Segunda Guerra Mundial, de ideais liberais, para 
a construção de sociedades abertas (MONT PELERIN SO-
CIETY, 2020). Nesse caminhar, encontrou, no regime democrá-
tico representativo, uma forma de limitar o poder do Estado. Fez 
críticas às ideologias radicais, como o nazismo, o fascismo e o 
comunismo, considerando essas ideologias perigosas para a for-
mação de uma sociedade aberta e democrática. 

Sua investigação começa pelo exame da obra “A Repú-
blica”, de Platão. Popper considerou que Platão se utilizou de 
“essencialismo metodológico”. Por esse método, o alvo da ciên-
cia volta-se a revelar essências e descrevê-las por meio de defi-
nições, enquanto, pelo nominalismo metodológico, a análise 
volta-se a descrever a realidade, com o auxílio de leis universais. 
No entanto, Popper considera que o cientista social tem campo 
de atuação mutável, ou seja, não há entidades permanentes no 
campo social, o que o fez refutar profecias históricas de largo 
alcance como inteiramente fora do âmbito do método científico: 
o futuro depende das escolhas e das ações das próprias pessoas 
(POPPER, 1974, p. 46). 

Nesse particular, a obra literária de Aldous Huxley pa-
rece ser atual em tempos de globalização cultural e financeira 
massificada, pois as pessoas podem escolher a passividade: “Um 
estado totalitário verdadeiramente eficiente seria aquele em que 
o executivo todo-poderoso de chefes políticos e seu exército de 
administradores controlassem uma população de escravos que 
não tivessem de ser coagidos porque amariam sua servidão” 
(HUXLEY, 1979, p. 6). No entanto, esta abordagem também, 
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não alcança consenso. No entanto, o que se faz importante é que 
Häberle valoriza a participação ampla de intérpretes: a cidadania 
popular. 

Popper, após examinar a obra de Platão, chegou à con-
clusão de que este pensador, por estar muito ligado às elites de 
Atenas, acabou por defender as prerrogativas dessas classes so-
ciais, com a intenção de alcançar a estabilidade do Estado, a 
ponto de observar que a elite de Atenas se uniu à Esparta, na 
Guerra do Peloponeso, ou seja, traiu os interesses de Atenas. As-
sim, em que pese a densidade da obra platônica, Popper consi-
derou que Platão se tornou arqui-inimigo do igualitarismo, pois 
defendia os interesses das oligarquias contra a nascente demo-
cracia de Péricles, um tanto instável. Platão considerava a esta-
bilidade social a essência da justiça. O argumento de que a jus-
tiça deve ser útil ao poder, à saúde e à estabilidade do Estado, 
segundo Popper, guarda semelhanças com a moderna definição 
totalitária: direito é tudo quanto for “útil ao poder de minha na-
ção, de minha classe ou de meu partido” (POPPER, 1974, p. 106 
e 135).  

Nesse particular, segundo o Professor Paulo Ferreira da 
Cunha, “só há liberdade para o bem”, e, citando Gustave Thi-
bon, assinala: “o homem que não aceita ser relativamente livre 
será absolutamente escravo” (CUNHA, 2001, p. 119). 

 Nesse patamar, Popper considera o historicismo como 
um perigoso inimigo da sociedade aberta, sobretudo, o fascismo 
e o marxismo. Apesar de considerar Marx sincero e de respeitar 
sua contribuição para a ciência, Popper fez uma crítica radical 
quanto ao historicismo de Marx: “Marx é o responsável pela de-
vastadora influência do método historicista de pensamento nas 
fileiras dos que desejam impulsionar a causa da sociedade de-
mocrática” (POPPER, 1994, p. 90). No entanto, na dialética Es-
cola de Frankfurt existem críticas a Popper, e ao liberalismo, 
quanto à sua insuficiência analítica em termos sociológicos 
(GANEM, 2012).  
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 Ainda assim, Popper trazendo parte dessa lição da his-
tória julgou que o liberalismo e a interferência do Estado não se 
opõem mutuamente. No entanto, o demasiado controle do Es-
tado em questões educacionais pode ser um perigo fatal à liber-
dade. Não há liberdade se não for assegurada pelo Estado e, in-
versamente, só um Estado controlado por cidadãos livres pode 
oferecer alguma segurança estável (POPPER, 1974, p. 126). 
Apesar de criticado pelos defensores das grandes utopias, Ar-
mendane considera relevante a crítica de Popper às abordagens 
totalitárias, que ditam “o que é normal, o que deve ser aceito ou 
proibido conforme os caprichos dos que detêm o poder” (AR-
MENDANE, 2009). 

Mas, a realidade é que o poder é marcado por disputas 
duras em uma sociedade aberta e democrática e “a legitimidade 
do Poder Judiciário deve contemplar-se na perspectiva do con-
trole do poder” (COELHO, 2015, p. 376). Neste aspecto, Alves 
demonstra que o fascismo de Benito Mussolini dominou os sin-
dicatos, cooptou os marxistas e implantou uma ditadura feroz 
com rígida manutenção da ordem, inclusive, com apoio da ma-
gistratura italiana (ALVES, 2007), o que revela a importância da 
cidadania em defesa de uma sociedade aberta.  

Popper registra que “muitas vezes, as ideias mais caras 
aos humanitários foram altamente aclamadas por seus inimigos 
mortais [...] sob o disfarce de aliados, causando a desunião e 
confusão completa” (POPPER, 1974, p. 88). Antony Fisher ex-
plica que uma comunidade ou uma nação perplexa, ansiosa e 
confusa caminha aos tropeços para dificuldades, por isso, reco-
menda reflexões cautelosas, pois, até que se compreenda, a 
fundo, o problema a ser tratado, o decisor está fadado a repetir 
os mesmos efeitos indesejáveis e menciona: “Há ampla evidên-
cia de que os seres humanos em geral estão animados de boas 
intenções, mas que a sua compreensão não corresponde a essas 
boas intenções” (FISHER, 1981, 22). Em princípio, o excesso 
de burocracia pode tolher a liberdade humana. Weber alertou 
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que, inevitavelmente, a socialização crescente significa também 
burocratização crescente (WEBER, 1999, p. 530). 

Nesse descortinar, Popper acredita que só a democracia 
fornece arcabouço institucional capaz de permitir a reforma sem 
violência: o uso da razão nos assuntos políticos. Considera que 
os totalitaristas fomentam a revolta contra a civilização como 
forma de aliviar os homens do peso de suas responsabilidades 
pessoais de promover mudanças e não se render a determinismos 
(POPPER, 1974, p. 48). Ainda que as premissas e as conclusões 
de Popper atraiam críticas, por vezes severas, sua preocupação 
com a defesa democrática por sociedades abertas merece aten-
ção. Afinal, a democracia deve ser defendida para ser estável. 

 
4. A SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES DA CONS-
TITUIÇÃO 

 
Peter Häberle sustenta que qualquer indivíduo pode rea-

lizar uma interpretação constitucional parcial e antecipada. Con-
sidera Häberle que a teoria da constituição e da hermenêutica 
propicia a “mediação específica entre Estado e sociedade” 
(HÄBERLE, 2002, p. 12-18). Inclusive, pelo viés da teoria da 
argumentação jurídica, o ordenamento jurídico do Estado De-
mocrático de Direito organiza e institucionaliza o discurso jurí-
dico, faz sua delimitação de objeto e inclui participantes no 
tempo e no espaço (TOLEDO, 2005). 

Häberle aborda a necessidade de constitucionalizar as 
forças sociais, pois elas também devem ser intérpretes da Cons-
tituição, ainda que haja agentes oficiais, tribunais e magistrados 
no exercício desses munus. A teoria da interpretação constituci-
onal esteve muito vinculada a um modelo de interpretação de 
uma “sociedade fechada”. Fechada, com poucos intérpretes da 
Constituição. Assim, Häberle adota a tese nuclear em que, no 
processo de interpretação constitucional, todas as potências pú-
blicas e privadas, todos os cidadãos, e grupos estão vinculados, 
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“não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado 
com numerus clausus de intérpretes da Constituição”. Os crité-
rios de interpretação constitucional devem ser, assim, tanto mais 
abertos, quanto mais pluralista for a sociedade (HÄBERLE, 
2002, p. 13). 

Nesse exercício democrático, Häberle oferece o seguinte 
catálogo sistemático provisório dos intérpretes: a) funções esta-
tais: i) decisões vinculantes da Corte Constitucional; ii) decisões 
dos órgãos de Estado; b) Participantes: i) requerente e requerido; 
ii) convocados pela Corte Constitucional; iii) pareceristas e ex-
perts; iv) peritos e interessados do Parlamento, partidos políti-
cos, associações, entre outros; v) grupos de pressão organizados; 
vi) interessados; c) opinião pública democrática e pluralista, jor-
nalistas, cidadãos, entre outros; d) relevante papel das produções 
doutrinárias, entre outros. Para Häberle, “o cidadão que formula 
um recurso constitucional é intérprete da Constituição tal como 
o partido político que propõe um conflito entre órgãos”, assim 
também, “a jurisdição constitucional é catalizadora essencial, 
ainda que não a única” (HÄBERLE, 2002, p. 20-28). 

Häberle defende, do ponto de vista teorético-constituci-
onal, a legitimação fundamental das forças pluralistas da socie-
dade de participar, pois tais forças representam um pedaço da 
publicidade e da realidade [...] no campo do possível, do real e 
do necessário. Assim, limitar a hermenêutica constitucional aos 
intérpretes “corporativos” ou autorizados jurídica e funcional-
mente pelo Estado conduz ao empobrecimento ou a um engodo 
interpretativo, pois, em uma democracia liberal, o cidadão é in-
térprete da Constituição. A Constituição aberta, segundo 
Häberle, deve ser interpretada a partir do princípio da dignidade 
humana. A proteção à vida privada faz-se mais efetiva, seguida-
mente, sob as ameaças do desenvolvimento tecnológico. Inclu-
sive, a economia deve ser compreendida constitucionalmente, de 
maneira meramente instrumental, e deve servir à efetivação dos 
direitos humanos e conduzir a uma “relativa prosperidade para 
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todos” (HÄBERLE, 2019).  
 Além disso, “muitos direitos fundamentais têm um as-

pecto público, político, democrático, pense-se na liberdade de 
reunião ou na liberdade de manifestação”. A liberdade de im-
prensa também produz efeitos no âmbito público, sendo a “base 
funcional da democracia”. Afinal, trata-se da intensa relação en-
tre a dignidade humana do indivíduo e a democracia liberal, isto 
é, do direito de participar (HÄBERLE, 2014, p. 188). Este di-
reito de participar também constitui um direito de progredir, de 
superar vários tipos de limitações. Por exemplo, as restrições or-
çamentárias das pessoas mais pobres sobrecarregam seus cére-
bros, o que faz surgir um trade-off a cada decisão a ser tomada 
(MULLAINATHAN; SHAFIR,2016, p. 138). O direito de par-
ticipar da interpretação constitucional tem um viés solidário. A 
sede libertária dos pobres carece de ser saciada pelo menos em 
parte pela democracia. 

O processo público de interesse da sociedade – cujos ci-
dadãos não são apenas objeto de regulação, mas sujeitos ativos 
de seus direitos – dá à cidadania status de intérprete na obra de 
Häberle; rompe com o monopólio das corporações oficiais, tor-
nando a constituição aberta, pluralista, democrática, realista e 
crítica; defende uma hermenêutica pluralista e procedimental, 
para a democratização da interpretação constitucional. A inter-
pretação constitucional aberta possibilita as seguintes situações: 
a) o aumento plural de participantes do processo de interpretação 
amplia o debate e a cidadania; b) a esfera pública sofre o impacto 
pluralista, o que impacta, também, a Corte Constitucional; c) a 
constituição material mantém-se independente do encadeamento 
de seu processo formal; e a Corte Constitucional tem a decisão 
final; sem isso, tornar-se-ia ameaça à independência funcional 
do Poder Judiciário que tem autoridade, mas também deve pre-
ocupar-se com sua legitimação (HÄBERLE, 2002, passim). Pe-
goraro demonstra, também, que a função do direito é delimitar a 
liberdade (PEGORARO, 1995, p. 63). 
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Além disso, Häberle acredita que os tribunais constituci-
onais podem contribuir para a abertura da constituição e sua in-
terpretação, por ativismo judicial e democracia participativa. In-
clusive, é importante registrar que a União Europeia experi-
menta constituições nacionais parciais, assim, a força de integra-
ção clássica das constituições nacionais vê-se limitada pelo 
Bloco; a doutrina de integração nacional pensada por Rudolf 
Smend, e outros, não mais se sustenta, apesar de ser uma con-
cepção clássica; a globalização revela dois aspectos: a) relativiza 
a integração interna dos Estados nacionais; b) faz com que os 
Estados nacionais busquem tornar-se Estados cooperativos com 
os demais Estados, e o ser humano é chamado a amadurecer 
como “sujeito de direito internacional” (HÄBERLE, 2017). 

 O princípio da vida social justa não admite segregações 
na ordem social, pois a injustiça social se expressa quando se 
nega a alguém oportunidade de progredir, quando as estruturas 
sociais são excludentes, enfim, quando se reprime os talentos 
das pessoas (PEGORARO, 1995, p. 107).  

 No entanto, Häberle toma a democracia liberal sob a 
forma emancipativa. A sociedade torna-se livre e aberta à me-
dida que amplia o círculo hermenêutico dos intérpretes da cons-
tituição. Por isso, “tornam-se mais relevantes as cautelas adota-
das com o objetivo de garantir a liberdade: [...] direitos funda-
mentais de caráter positivo, liberdade de opinião, constituciona-
lização da sociedade, v.g., na estruturação do setor econômico 
público” (HÄBERLE, 2002, p. 36-40). Tal abertura possibilita 
novos desenvolvimentos e a superação justa dos problemas so-
ciais, além de dar voz a minorias. 

Nesse caminho, os princípios de interpretação facilitam 
a cognição. Coelho elenca alguns princípios interpretativos a se-
rem aplicados juntamente com os métodos de interpretação, a 
merecerem destaque: a) princípio da unidade da constituição 
(unidade de regras e de princípios); princípio da harmonização 
(otimização do texto constitucional); princípio da correção 
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funcional (coerência em relação à Constituição); d) princípio da 
eficácia integradora (integração social e política); e) princípio da 
força normativa da Constituição (busca a eficácia constitucio-
nal); f) princípio da máxima efetividade; g) princípio da inter-
pretação, conforme a Constituição (presunção de constituciona-
lidade das leis, até prova em contrário); h) princípios da propor-
cionalidade e da razoabilidade (justa medida), entre outros (CO-
ELHO, 2002).  

A abordagem de Häberle se utiliza, também, dos princí-
pios de interpretação constitucional. Os princípios e os métodos 
de interpretação constitucional devem figurar como formas de 
harmonização e filtragem das múltiplas formas de interpretação 
(GONÇALVES; LEHFELD, 2017). 

 
5. FASCÍNIO E DESAFIOS NA TESE DE PETER HÄBERLE 

 
A interpretação constitucional democrática haberliana 

inibe o positivismo e os excessos dogmáticos e insere novos par-
tícipes na interpretação constitucional; a interpretação constitu-
cional deve acontecer em uma sociedade aberta e plural, em mo-
mentos de diálogo e conflito, continuidade e descontinuidade, 
em uma sociedade aberta e democrática, tendo a palavra final a 
Corte Constitucional. Tal postulado revela-se fascinante. 

Porém, algumas ponderações críticas não devem ser des-
prezadas. Coelho aponta que Ernst Forsthoff aduziu que a pro-
cessualização da visão do Direito e do Estado poderia diluir a 
normatividade constitucional em uma dinâmica absoluta e com-
prometer sua função mais importante que é a de estabilizar a vida 
social. Ernest-Wolfgang Böckenförde considera que Peter 
Häberle propõe não uma interpretação, mas uma permanente 
mutação constitucional criadora de direitos. Explica J.J. Canoti-
lho que, apesar de admirar muito as lições de Peter Häberle, tem 
uma ressalva: processualizada a lei fundamental provoca nela 
um déficit normativo, além de poder tornar o intérprete um 
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constituinte (COELHO, 2002). 
A abordagem de Häberle colide com o método herme-

nêutico clássico de interpretação constitucional que tem, entre 
seus expoentes, Ernest Forsthoff. Exatamente, por ser esse mé-
todo fechado, o legislador dá à norma “sentido próprio” (SER-
RASQUEIRO, 2018).  

Pelo método hermenêutico clássico, a Constituição é a 
lei que serve de fundamento e de fator de integração do ordena-
mento jurídico. Logo, nesta abordagem clássica o intérprete 
deve observar mais a subsunção à lei; a Constituição deve ser 
interpretada segundo as regras tradicionais de hermenêutica em 
seus sentidos genético, filosófico, lógico, histórico e teleológico; 
a ideia base é que toma a verdade como conformidade, ou seja, 
crença metafísico-jurídica de que toda norma possui um sentido 
em si, seja aquele que o legislador pretendeu atribuir-lhe, ou 
emergiu do texto (mens legis). Nesse sentido, caberia ao intér-
prete descobrir o verdadeiro significado das normas e guiar-se 
por ele (acontecimento hermenêutico), ou seja, fica inibida a par-
ticipação dos demais interessados (COELHO, 2002). 

Entre as críticas à metodologia de Häberle, existe a pre-
ocupação de que a interpretação constitucional possa não alcan-
çar unidade política, causando erosão da legitimidade. No en-
tanto, Häberle sustenta que a “questão da legitimação coloca-se 
para todos aqueles que não estão formal, oficial ou competenci-
almente nomeados para exercer a função de intérpretes da cons-
tituição”. Além do mais, explica que “a ampliação do círculo dos 
intérpretes aqui sustentada é apenas a consequência da necessi-
dade, por todos defendidos, de integração da realidade no pro-
cesso de interpretação”, o que evita “o livre arbítrio” 
(HÄBERLE, 2002, p. 29-30). 

Lucas Verdú, segundo Nuño, critica a teoria da constitui-
ção de Häberle, pois edificada sem o direito natural, mas cons-
truída com materiais sociológicos e com racionalismo crítico, 
dificulta seu relacionamento com a dogmática, o que até impede 
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captar o conteúdo valorativo. Nuño, porém, considera que a so-
ciedade aberta de Popper, de Häberle e de Luca Verdú não sabe 
muito de metodologias, pois existe o direito à vida, um direito à 
dignidade, um direito à liberdade, um direito à igualdade e um 
direito à justiça, como direitos naturais (NUÑO, 2005, passim). 

Díaz Revório mapeou uma série de pensamentos sobre a 
interpretação constitucional nos Estados Unidos. As correntes 
não interpretativistas e as interpretativistas se destacam. Revela 
que, segundo J. H. Ely, o processo legislativo deva dar voz às 
minorias para ser válido, mas a interpretação deve ser legislativa, 
ou seja, com base na decisão parlamentar da lei; L. H. Tribe as-
senta que é a favor da consecução dos valores substantivos cons-
titucionais, desde que não sejam arbitrários; M. J. Perry defende 
a corrente não interpretativista em matéria de direitos humanos, 
para não se chocar com outros elementos constitucionais que to-
mam por base fontes fora da Constituição; aduz que, para Dwor-
kin, o juiz pode invalidar as decisões legislativas, tomando por 
base princípios moralmente corretos filosoficamente; de acordo 
com H. H. Wellington, os juízes estão mais preparados para jul-
gamentos morais e podem ponderar o peso de certos princípios, 
na moral convencional, para convertê-los em moral legal (DÍAZ 
REVORIO, 1997, p. 160-176). Percebe-se, que Häberle tem um 
viés interpretativista. 

Como visto, pelo método hermenêutico clássico, o intér-
prete da Constituição deve interpretá-la com observância à deci-
são legislativa do parlamento, sendo possível examinar os senti-
dos genético, filosófico, lógico, gramatical, histórico e teleoló-
gico. Nessa concepção, a abordagem do Häberle é muito aberta, 
o que pode fragmentar a unidade social. 

Por outro lado, a corrente de interpretação tópica influ-
enciou o método da “constituição aberta” teorizado por Peter 
Häberle. Coelho demonstra que, pelo método tópico, a constitui-
ção é um sistema aberto de regras e princípios que admite dis-
tintas e “cambiantes” interpretações; a tópica é a técnica do 
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pensamento problemático; busca superar as insuficiências da lei; 
os instrumentos hermenêuticos tradicionais não resolvem as 
aporias da interpretação constitucional, ou seja, as suas dúvidas 
filosóficas; assim, esse método tópico problemático é adequado 
para se chegar à constituição, e os topoi (pontos de vistas) con-
tribuem para interpretá-la dialogicamente. No entanto, Coelho, 
citando Ernest-Wolfgang Böckenförde, registra que esse método 
remedia as insuficiências das regras interpretativas da constitui-
ção frente a seu caráter fragmentário, aberto e de cláusulas legais 
indeterminadas; o que evita o non liquet e viabiliza a jurisdição 
constitucional (COELHO, 2002). 

De acordo com o método científico-espiritual, que tem 
em suas fileiras Rudolf Smend, a constituição é um instrumento 
de integração e de regulação de conflitos, em prol da unidade 
social com viés sociológico (SERRASQUEIRO, 2018, p. 19). 
Neste sentido, a constituição é a ordenação jurídica do Estado e 
da vida estatal, não sendo o Estado apenas um catálogo de com-
petências. Por esse método, o Direito Constitucional é a positi-
vação de possibilidades e funções espirituais, de forma dinâ-
mica, a se renovar continuamente, a recomendar interpretação 
extensiva e flexível; a experiência social, político e cultural do 
intérprete vai integrando as transformações; a integração passa 
a ser o fim supremo; o princípio da dignidade humana é tomado 
como premissa antropológico-cultural do Estado de Direito e va-
lor fundante da experiência ética (COELHO, 2002). No entanto, 
Häberle contesta, parcialmente, esse método, pois o poder do 
Estado vem de seus cidadãos, negando existir um poder estatal 
extra ou pré-constitucional, uma vez que a constituição deve ser 
entendida previamente ao Estado (HÄBERLE, 2002). 

De outro modo, o método hermenêutico-concretizador, 
de Konrad Hesse, toma que a leitura do texto constitucional co-
meça a partir da compreensão do intérprete, concretiza-se em 
dada situação histórica, à luz da constituição, e supera a compre-
ensão pessoal. Nesse aspecto, Konrad Hesse concorda com 
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Gadamer, ao considerar que aplicar o direito significa pensar o 
caso e a lei, para que o direito se concretize. Porém, interpretar 
é aplicar, concretizar a lei. Assim, Hesse considera que, apesar 
da grande contribuição filosófica, a pré-compreensão distorce a 
realidade e o sentido multívoco próprio da norma constitucional, 
no pendular analítico da “dialética da compreensão”, pois não se 
pode descartar que a prévia compreensão tenha ingredientes ir-
racionais, o que torna imprecisa e mal definida a verdade herme-
nêutica (COELHO, 2002).  

No entanto, Ferraz Júnior registra que a hermenêutica ju-
rídica é uma forma de pensar dogmática que permite o controle 
de consequências incidentes sobre a realidade antes que aconte-
çam; pode enfraquecer as tensões sociais para projetá-las numa 
dimensão harmoniosa, de forma a tornar eventuais contradições 
suportáveis (FERRAZ JÚNIOR, 2011, p. 284).  

O método normativo-estruturante, também, comunica-se 
bem com a metodologia de Häberle, pois admite que várias es-
feras concretizam a norma e sua interpretação. Esse método, que 
tem em Friedrich Müller seu grande idealizador, considera que 
a normatividade resulta de dados extralinguísticos estatais e so-
ciais que, mesmo querendo, não figuram no texto da norma 
constitucional. A literalidade da norma não regula o caso con-
creto, mas o órgão legislativo, o governamental, o servidor pú-
blico, o tribunal, tomando o fio condutor existente na norma; o 
direito consuetudinário existe, tem suas qualidades, apesar de 
não estar nos textos definidos com autoridade; assim, também, 
numerosos textos, precedentes, estudos monográficos, manuais 
didáticos, comentários, que não se prendem ao teor literal do 
texto, transcendem-no, a ponto de concretizar a norma constitu-
cional. Coelho assenta que, para Friederich Müller, o teor literal 
da lei é apenas a “ponta do iceberg”; a norma fragmentária pre-
cisa de concretização, inclusive, nesse aspecto, Konrad Hesse 
também sustentou que a interpretação constitucional é a concre-
tização da realidade, para que o aplicador do Direito possa fazer 
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justiça, considerando a “complexidade e a magnitude de sua ta-
refa” (COELHO, 2020, p. 59). Neste sentido, Eros Grau tem que 
a interpretação do Direito é um processo de contínua “adaptação 
de seus textos normativos à realidade e seus conflitos” (GRAU, 
2006, p. 130). 

Sabe-se que Häberle influenciou na formatação do mé-
todo da comparação constitucional, a partir da junção da exegese 
com o Direito comparado, porém, tomando-se a crítica de Ernst 
Bökenförde, esse método pode degradar a normatividade cons-
titucional e precipitar o intérprete em labirinto do qual tenta es-
capar, o que pode acabar recaindo em “decisionismo hermenêu-
tico autoritário” (COELHO, 2002). Contudo, Peter Häberle res-
salva que o método da “canonização” comparatística de inter-
pretação pode ser utilizado para a compreensão do Estado cons-
titucional moderno. Assim, Häberle sugeriu que o método her-
menêutico comparativo figure ao lado dos métodos gramatical, 
histórico, teleológico e sistemático, como um quinto método 
(SILVA, 2005). 

No entanto, o caminho da correção é árduo e, como os 
concretizadores proclamam, “a norma não é o pressuposto, mas 
o resultado da interpretação” [...] “não dispondo de uma teoria 
da constituição, que dê suporte e direção ao processo interpreta-
tivo” (COELHO, 2020, p. 63). 

No entanto, Pablo Lucas Verdú pondera que a abertura 
constitucional desmedida pode conduzir à destruição ou à erosão 
dos elementos vinculantes que preservam a identidade da cons-
tituição. Alerta que não se deve ignorar seus elementos norma-
tivos e extranormativos nesta abertura, para não perder seu nú-
cleo essencial em expansões, recepções e integrações. Afinal, a 
interpretação das normas constitucionais exige indispensável va-
loração ética, pois liberdade, justiça e pluralidade social podem 
conduzir a elevadas cotas de felicidade (VERDÚ, 1993, p. 60 e 
92). Nesse ideal de interpretação, os princípios constitucionais 
são aplicados em conjunto com os métodos interpretativos 
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constitucionais, uma vez que incidem sobre todas as relações so-
ciais e econômicas, de forma operativa (COELHO, 2002). 

De toda sorte, a abertura constitucional tem sido o parâ-
metro adotado pelas democracias atuais, até mesmo, com a har-
monização do Direito Internacional e o direito interno das na-
ções como ocorreu na Europa, o que fez surgir seu Direito co-
munitário. Muitos direitos humanos são reconhecidos e positi-
vados. Nesse particular, Gadamer registra a questão da fenome-
nologia, que não é apenas a descrição de dados, mas pode conter 
algo oculto a ser desvelado ou que pode consistir de construções 
teóricas falsas (GADAMER, 1998, p. 17). 

 
6. A IMPORTÂNCIA DA LEGITIMAÇÃO NUMA SOCIE-
DADE ABERTA 

 
A suprema corte de uma nação ocupa posição peculiar 

em uma sociedade aberta que pretenda ser democrática. Isso não 
diminui a responsabilidade das demais instituições. Diogo Cou-
tinho (2016) considera que “as instituições têm papel constitu-
tivo e transformador dos indivíduos e da sociedade e, por isso, 
são importantes unidades de análise em estudos e trabalhos aca-
dêmicos”. Todavia, não é tarefa simples ser um juiz na corte má-
xima. As decisões que esse agente precisa tomar, em geral, não 
encontram, nos critérios legais comuns, adequação decisória. 
Além disso, as cláusulas constitucionais, muitas vezes, exigem 
ponderações e decisões valorativas, o que estofa a importância 
de se construir a legitimidade do tribunal superior, para que a 
democracia alcance desenvolvimento. 

Por outro lado, segundo Cambi, vive-se a “Era da Des-
codificação”, em que crescem em importância dos princípios 
ante a inflação legislativa, com formulações vagas, equívocas e 
ambíguas. Isso fez reforçar o espaço constitucional que passou 
a prevalecer sobre o ordenamento jurídico restringindo a liber-
dade do legislador, sobretudo, em razão da constituição analítica 
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como a brasileira. Daí a “onipresença da Constituição” 
(CAMBI, 2018, p. 73 e 75). Otero, fazendo referência a Juarez 
Freitas, revela que o sistema jurídico não comporta lacunas, “a 
interpretação jurídica é sistemática ou não é interpretação” 
(OTERO, 2011, p. 214).  

O excesso de debate constitucional, com tantas cláusulas 
abertas, também, pode gerar embaraços ao desenvolvimento do 
setor privado. Tal realidade deveria desafiar o Parlamento brasi-
leiro a ser mais técnico e atuante, como intérprete da constitui-
ção para fomentar a participação da população nos debates, a 
cidadania constitucional, até para não permitir a concentração de 
poder, ampliar a democracia e evitar a judicialização da vida pri-
vada.    

Nessa legitimação, não se pode desprezar as visões dos 
representantes do povo, dos governadores bem como do presi-
dente da república, que também precisam ser legítimas, pois, afi-
nal, via de regra, as questões submetidas à mais alta corte são 
altamente conflitivas, a exigir a “processualização da política”, 
como bem explica Robert Dahl, trilhando por ambiguidades lin-
guísticas hermeneuticamente torneadas. O fato de a corte má-
xima não ser uma instituição jurídica, segundo Robert Dahl, 
pode ser uma ficção, pois não tem como atuar estritamente so-
mente na esfera política, uma vez que acaba sendo formatadora 
de políticas nacionais (DAHL, 2009). 

No entanto, em determinadas situações, pode ser bem de-
safiante não privilegiar grupos de pressão mais organizados, no 
viés político agregado à função judicante. Assim, o princípio da 
maioria não deve ser desprezado, sendo porém necessário dar 
voz às minorias, sobretudo quando elas têm pretensões moral-
mente legítimas, em geral, com previsão constitucional. Geral-
mente, isso funciona como uma exceção legítima à vontade da 
maioria, em uma democracia, devido à constitucionalidade re-
conhecida, pois raramente as maiorias são tiranas (ALL 
ANSWERS LTD, 2020). 



_412________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

Tal cautela aumentará a chance de se alcançar legitimi-
dade democrática, ainda que restem grandes dificuldades em 
questões de federalismo e, por vezes, frente à ausência de nítido 
projeto nacional de desenvolvimento consensual, em nações pe-
riféricas. A par disso, Coutinho assenta que “as instituições estão 
em toda parte, mas, ao mesmo tempo, são invisíveis. O Direito 
Econômico nos dá a possibilidade de ‘enxergá-las’” (COUTI-
NHO, 2016). 

Dessa forma, um juiz de suprema corte não deve ser no-
meado somente por suas “qualidades judiciais”. Deve ter, tam-
bém, visão consistente de políticas públicas, com relativa vida 
pública, posto que existem padrões de comportamentos consen-
suais nas elevadas camadas do poder, a que a suprema corte deve 
buscar conferir legitimidade, desde que constitucionais, para a 
operação da democracia (DAHL, 2009). Nesse particular, 
Häberle defende a independência funcional do Poder Judiciário, 
sua autoridade e legitimidade a partir da corte suprema 
(HÄBERLE, 2002). 

Como visto anteriormente, Bergson deixa claro que há 
ferocidade natural no homem. Assim, a democracia, em uma so-
ciedade aberta, merece e deve ser defendida de forma estável. A 
crítica de Popper de que as movimentações totalitárias conspi-
ram contra a civilização não deve ser desprezada, ainda que 
possa ser criticável em um ou em outro aspecto. No Brasil, ainda 
há a questão do crime organizado, com ramificações internacio-
nais, a atrair redobrada atenção e decisões efetivas. 

Por conseguinte, com tantos matizes, as soluções consti-
tucionais, via de regra, são complexas, sobretudo, quando há 
conflitos aparentes de regras e princípios. Por vezes, atrai a ne-
cessidade de audiências públicas, com a presença de amicus cu-
riae1, de peritos, especialistas do Estado, entre outros, para 

 
1 No controle de constitucionalidade brasileiro, o instituto do amici curiae (Lei 9.868, 
de 1999) e a possibilidade de realizar audiências públicas (RISTF, arts. 13, XVII; 21, 
XVII; 154, parágrafo único) contribui muito para a qualidade dos julgamentos na 
Corte Suprema mediante deliberação do Relator ou Presidente, sobretudo, em “hard 
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calçar as decisões eficientemente.  
Considerando isso, Häberle sustenta que a ampliação do 

círculo de intérpretes permite a integração da realidade ao pro-
cesso interpretativo, a fim de evitar decisões arbitrárias, o que 
legitima o processo decisório em várias instâncias, até mesmo, 
perante a corte maior, que tem a competência para a decisão final 
e pode operar para garantir elevado grau de legitimidade, bem-
estar e felicidade à nação.  

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Essa breve investigação, com base na teoria häberliana, 

da sociedade aberta de intérpretes da Constituição demonstra 
que existem riscos de fragmentação da unidade nacional e da 
coesão, no longo prazo, se não houver a defesa da democracia 
contra seus inimigos internos e externos.  

Percebe-se que a teoria häberliana, de certa forma, aposta 
na decisão das maiorias, sem prejuízo de dar voz às minorias, 
para o desenvolvimento com democracia – uma espécie de pacto 
social plural. O Parlamento deve retomar seu espaço, fomentar 
a cidadania e evitar ao máximo a judicialização da vida privada 
com boas leis. 

A cidadania, no caso, dá sustentabilidade à evolução da 
sociedade aberta, dentro dos limites da lei, das instituições, da 
racionalidade e da ética, caminho este, apesar dos riscos próprios 
da natureza humana, fascinante. 

Verifica-se, a partir do problema de pesquisa proposto 
que, embora a teoria haberliana seja crucial à evolução e à soci-
edade contemporânea, em razão de sua complexidade, sua apli-
cação traz riscos de fragmentação à unidade nacional, por isso, 
o Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, deve tomar de-
cisões com elevado grau de legitimidade para fortalecer a 

 
cases”, de relevante interesse público. Esta influência do pensamento de Perter 
Häberle está presente na jurisdição constitucional brasileira. 
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unidade e coesão nacional. O excesso de judicialização afeta, no 
entanto, pode afetar o desenvolvimento, a iniciativa privada. 

A pesquisa demonstra, também, que pesa sobre os om-
bros das instituições, sobretudo, da Suprema Corte elevado grau 
de responsabilidade e de exigência quanto a esforços de legiti-
mação, para que não vença a fragmentação e não se perca a co-
esão nacional. Cabe, sobretudo, à Corte Suprema prover deci-
sões ponderadas e bem fundamentadas, para minimizar os riscos 
da sociedade aberta, de forma que possa neutralizar ações or-
questradas de inimigos da democracia, nacionais e estrangeiros, 
atuantes no território nacional, e, também, para orientar políticas 
nacionais consistentes e contribuir de forma efetiva para a man-
tença da unidade, felicidade e coesão do tecido social. A demo-
cracia deve, sim, ser defendida, mantida e organizada pela fértil 
via da legitimidade democrática. 
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