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Resumo: Este trabalho almeja apresentar um breve panorama so-

bre a democracia deliberativa. Centralizou-se o estudo sob a 

forma de reflexão sobre a maturidade das instituições e das prá-

ticas democráticas em três partes: 1) Princípios e Regras, 2) O 

Estado de Direito e o Princípio Majoritário, 3) Democracia De-

liberativa. A problemática a ser discutida, refere-se à tensão ima-

nente entre a democracia e o constitucionalismo, que propiciam 

a gênese da democracia deliberativa. Foram analisados neste de-

siderato os modelos de Rawls, Habermas, bem como o para-

digma cooperativo da democracia deliberativa de Carlos Santi-

ago Nino. 
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Abstract: This work aims to present a brief overview of deliber-

ative democracy. Centered on the study in the form of reflection 

on the maturity of the institutions and democratic practices in 

three parts: 1) Principles and Rules, 2) the rule of law and the 

Majority Principle 3) Deliberative Democracy. The to be dis-

cussed relates to the inherent tension between democracy and 

constitutionalism, which provide the genesis of deliberative de-

mocracy. They were analyzed in this desideratum models Rawls, 

Habermas and the cooperative paradigm of deliberative democ-

racy of Carlos Santiago Nino. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

s princípios e as regras exercem função estrutural 

dentro do ordenamento jurídico. Ambos podem 

ser enquadrados conceitualmente como normas 

jurídicas. Quando se verifica um conflito entre 

princípios, a solução a ser admitida é a ponderação 

entre eles durante a aplicação ao caso concreto. No caso de con-

flito entre regras, uma delas deverá ser declarada inválida.  

A democracia surge amparada em princípios e regras 

com a finalidade de consagrar o poder de decisão dos indivíduos 

em uma só pessoa. Diferentemente, do que o Estado de Direito 

prega, uma vez que trata dos indivíduos separadamente. Os di-

reitos fundamentais servem justamente para colocar um freio na 

atuação do poder estatal. Enquanto, que por um lado, a consti-

tuição impõe limites à soberania popular, a democracia exalta o 

poder exercido pelo povo nas escolhas políticas. Desta tensão 

surge a Democracia Deliberativa. 

A importância do presente estudo reside em observar a 

democracia deliberativa como um sistema mais adequado para a 

O 
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sociedade, que evita o poder nas mãos daqueles que se encon-

tram albergados no manto da maioria e, simultaneamente valo-

riza a opinião da minoria. Abordou-se a forma pela qual a demo-

cracia deliberativa nasce e, como ela deve ser adotada por uma 

sociedade que enaltece uma constituição que impõe limites à so-

berania popular. A problemática sobre democracia deliberativa 

advém do conflito existente entre o constitucionalismo, que se 

autoimpõe como manifestação da soberania popular e do poder 

constituinte, e a democracia que exalta a decisão do povo sobre 

questões politicamente relevantes para o seu meio.  

Devido ao caráter teórico do objeto de estudo, a metodo-

logia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica sobre o tema na 

literatura brasileira e estrangeira, e análise documental, estudo 

de casos, utilizando-se do critério aleatório de coleta de dados 

jurisprudenciais e por amostragem. 

 Perfectibiliza-se dessa forma uma breve reflexão sobre 

a maturidade das instituições políticas e das práticas democráti-

cas, em três partes: 1) Princípios e Regras, 2) O Estado de Di-

reito e o Princípio Majoritário, 3) Democracia Deliberativa.  

Com o fito propósito de responder assertivamente a per-

gunta em análise, esta pesquisa pretende contribuir para um me-

lhor esclarecimento sobre a democracia deliberativa e, ainda, de-

fender que é a melhor e mais justa forma de um povo decidir 

acerca das questões políticas da sua comunidade.  

A percepção de democracia deliberativa decorre da ne-

cessidade de uma democracia com imposição de discussões e 

maior comunicação entre os participantes do processo decisório. 

Habermas funda seu modelo na concepção de soberania e Estado 

de Direito como razão comunicativa. Rawls se baseia na ideia 

de razão pública. Nino compara ambos os modelos e defende a 

aplicação da democracia deliberativa como a melhor forma ao 

processo decisório. 

 

2. PRINCÍPIOS E REGRAS 
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Os elementos do sistema jurídico se organizam e se uni-

ficam a partir dos princípios jurídicos. Os princípios são a base 

de todas as regras da Ordem Jurídica, conferindo uma lógica aos 

seus elementos. Schier3 afirma que não se pode negar que os 

princípios têm um maior grau de abstração do que os outros ele-

mentos do sistema. Virgílio Afonso da Silva4 sustenta que a prin-

cipal diferença entre regras e princípios, segundo a obra intitu-

lada Direitos Fundamentais, fundamenta-se na estrutura que es-

sas normas garantem. As regras garantem direitos (ou se im-

põem deveres definitivos), enquanto que os princípios em con-

traposição garantem direitos (ou se impõem deveres prima fa-

cie).  

 Virgílio Afonso da Silva5 sustenta que os princípios de-

vem ser compreendidos como mandamentos de otimização, ou 

seja, normas que garantem direitos ou impõem deveres prima 

facie – significa, por conseguinte, que enquanto os princípios 

são razões aplicadas desde o início, as regras implicam em ra-

zões definitivas (direitos subjetivos). 

 Dessa forma, princípios e regras detêm funções distin-

tas. Ao se analisar do ponto de vista qualitativo6, os princípios 

teriam maior importância do que as regras. Importante registrar, 

neste particular, a divergência do renomado autor uma vez que 

inexiste hierarquia entre regras e princípios. 

 Para se distinguir princípios de regras é necessário se es-

tabelecer um critério de função. Diferentemente, de objetos ma-

teriais (coisas), que podem ser diferenciados de acordo com cri-

térios perceptíveis, palpáveis, os princípios são instrumentos 

analíticos abstratos. Por isso que se torna mais difícil realizar 

uma distinção entre princípios e regras, uma vez que variam di-

                                                   
3 SCHIER, 1999, p. 89. 
4 SILVA, 2009, p. 45. 
5 SILVA, 2010, p. 64.  
6 ÀVILA, 2009, p. 05. 
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ante do critério estabelecido, do fundamento usado e da finali-

dade.7 Ainda, podem-se conceituar princípios como normas 

imediatamente finalísticas, pois estabelecem o comportamento 

devido, essa determinação depende de outras normas e de atos 

que interpretem a conduta devida. As regras são normas media-

tamente finalísticas, em virtude da maior determinação sobre o 

comportamento devido e da menor dependência de outras nor-

mas e atos para interpretar a conduta que se pretende8. 

Para Alexy9, tanto regras quanto princípios podem ser 

denominados normas, uma vez que os dois dizem respeito ao 

dever-ser. Ambos são razões para juízos concretos de dever-ser. 

Diferenciá-los é fazer a distinção de duas espécies distintas de 

normas jurídicas. A forma mais comum de se distinguir regras 

de princípios, centra-se no critério da generalidade. Princípios 

são normas de grau de generalidade alto, cita-se a título exem-

plificativo, a garantia de liberdade de crença ou religiosa (artigo 

5º, inciso VI da CF/88). Enquanto que, em contraposição, a regra 

é considerada uma norma de grau de generalidade baixo, um 

exemplo, nesta linha de raciocínio é o direito subjetivo do preso 

em converter os outros à sua crença ou religião. 

Registre-se, neste desiderato que o insigne doutrinador 

Humberto Àvila demonstra três formas de se realizar a distinção 

entre princípios e regras: a) Critério do caráter hipotético-condi-

cional; b) Critério do modo final de aplicação; c) Critério do 

conflito normativo.  

O critério “hipotético-condicional” na interpretação de 

Àvila 10 está intimamente ligado às consequências jurídicas, en-

quanto que os princípios apenas estabelecem uma diretriz a ser 

seguida, as regras impõem um elemento essencialmente descri-

tivo. Com isso, entende-se que os princípios possuem um conte-

údo genérico, podendo ser aplicado a todo e qualquer caso, e as 
                                                   
7 ÀVILA, 1999, p. 154. 
8 Ibid., p. 167. 
9 ALEXY, 2015, p. 87. 
10 ALEXY, 2015, p. 61. 
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regras são mais específicas, por determinarem com mais preci-

são a finalidade jurídica. 

Sobre o “modo final de aplicação”, Àvila11 indica que 

este critério também é defendido por Alexy e Dworkin, cuja tese 

central é de que as regras são aplicadas em caráter absoluto, en-

quanto que os princípios de modo gradativo. Este critério não 

está completamente determinado pelo texto objeto de interpreta-

ção, cabendo ao intérprete, ao analisar o caso concreto, ponderar 

as circunstâncias, podendo inclusive modificar o caráter abso-

luto das regras. Segundo Àvila existe, portanto, a ponderação de 

regras, assim como de princípios. Pode-se mencionar, a título 

exemplificativo, o HC 73662-9/MG12, como clara aplicação 

deste critério pelo Supremo Tribunal Federal. 

O critério normativo indica que a antinomia de regras é 

o verdadeiro conflito que somente se resolverá a partir da decla-

ração de invalidade de uma das regras. Há senso contrário no 

conflito entre princípios, ambos podem ser utilizados através da 

técnica da ponderação, a fim de garantir a máxima aplicação13.  

Para Alexy, havendo colisão entre dois princípios, deve-

se utilizar a técnica da ponderação, diante das circunstâncias fá-

ticas e jurídicas do caso concreto e fazer prevalecer somente um 

deles (prevalência de um princípio). 

Neste particular, o doutrinador Thomas Bustamante res-

salta que “no caso de uma colisão entre uma regra válida e um 

                                                   
11 ÀVILA, 2015, p. 65. 
12 HC 73662-9/MG – O artigo 224 do Código Penal, atualmente revogado, discorria 
sobre a presunção de violência no estupro, quando a vítima tinha idade inferior a qua-
torze anos. Ao julgar este Habeas Corpus, o STF levando em consideração as circuns-

tâncias de fato: aquiescência da vítima, aparência física e mental de pessoa mais velha. 
A Egrégia Corte Constitucional, por ocasião do julgamento, firmou entendimento que 
mesmo a vítima possuindo 12 anos não configurava o tipo penal de estupro presumido. 
Desprezando, por conseguinte, neste julgado a presença dos requisitos normativos. 
Isso prova que até nos casos em que a obrigação é absoluta (decorrente de regra), ela 
pode ser superada por razões contrárias não previstas.  
13 ÁVILA, 2015, p. 73. 
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princípio constitucional, pode-se ponderar o princípio que justi-

fica a existência da regra com outros princípios diretamente es-

tatuídos na constituição, mas não se pode por isso descurar da 

relevância do fato da existência de uma regra”14. 

Não existe hierarquia entre princípios, cabendo ao julga-

dor analisar o caso concreto para concluir qual irá preponderar15. 

No âmbito de aplicação de regras e princípios, Pietro16 defende 

que as regras carecem de uma forma de aplicação fragmentada 

de acordo com o caso ou com a sua condição de aplicação. Ana-

lisando essa concepção, nota-se que os princípios são mais fle-

xíveis quando aplicáveis ao caso concreto. Uma vez que, os prin-

cípios podem ser aplicados em uma multiplicidade de situações 

sem precisar de modificação do suporte fático. O princípio da 

igualdade, por exemplo, pode ser aplicado sob diferentes con-

cepções, todas elas perfeitamente enquadráveis pela constitui-

ção17. Ocorre que, dificilmente um princípio não encontre bar-

reira ou óbice em outros princípios. O grau de realização má-

ximo somente pode ocorrer se as condições fáticas e jurídicas 

forem ideais, o que na prática é extremamente difícil de aconte-

cer. Mesmo se limitando somente às condições jurídicas, é muito 

provável que no momento de aplicação de um princípio, este en-

contre barreira em um ou vários princípios.  

Para Barroso18, regras refletem um comando imediata-

mente descritivo de condutas, enquanto que os princípios consa-

gram determinados valores ou indicam finalidades a serem al-

cançadas, utilizando-se diversos meios.  

 De acordo com Zagrebelsky19, se cada princípio e cada 

valor fossem compreendidos como conceitos absolutos, seria 

                                                   
14 BUSTAMANTE, 2010, p. 159. 
15 BARROSO, 2015, p. 368. 
16 PIETRO, 2003, p. 160. 
17 POZZOLO, 2003, p. 203. 
18 BARROSO, 2015, p. 349. 
19 ZAGREBELSKY, 1995, p. 16. 
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impossível se admitir a conjugação de princípios e valores. Por-

tanto, não deve haver a prevalência de apenas um valor ou de 

um princípio, mas a proteção de ambos simultaneamente. 

 Para Alexy20, princípios são normas que determinam 

que algo seja utilizado o mais próximo das possibilidades jurídi-

cas e fáticas existentes. Por conseguinte, eles podem ser deno-

minados de mandamentos de otimização, pois se satisfazem em 

graus variados e dependem de possibilidades fático-jurídicas. 

O doutrinador alemão Alexy21 verifica que existem três 

objeções acerca do conceito de princípio. A primeira das obje-

ções é que existindo colisão entre dois princípios, pode-se decla-

rar a invalidade de um deles. A segunda objeção é que princípios 

absolutos não podem ganhar preferência em relação aos demais. 

E, a terceira e última objeção é que o conceito de princípio é 

muito amplo, podendo abarcar qualquer interesse a ele introdu-

zido. 

Sobre regras Alexy22 esclarece: “regras são normas que 

são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, en-

tão, deve fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem 

menos”. As regras definem exatamente o limite fático e jurídico 

daquilo que é possível. 

Ávila23 por sua vez leciona: o que caracteriza os princí-

pios e os distingue das regras não é a indeterminação (também 

as regras são afetadas por essa característica); não é a estrutura 

lógica (também os princípios podem ser reconstruídos em forma 

condicional - se); não é a defectibilidade (também as regras são 

defectíveis); não é nem mesmo o modo de aplicação (também as 

regras estão sujeitas a técnica da ponderação).  

Virgilio24 por sua vez, sustenta que o fator distintivo en-

                                                   
20 ALEXY, 2015, p. 90. 
21 ALEXY, 2015, p. 109. 
22 ALEXY, 2015, p. 91. 
23 Ibid., p. 17. 
24 SILVA, 2010, p. 45. 
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tre regras e princípios seria o grau de importância: princípios se-

riam as normas mais importantes de um ordenamento jurídico, 

enquanto as regras seriam aquelas normas que concretizariam 

esses princípios.  

Há também aqueles doutrinadores que distinguem regras 

e princípios a partir do grau de abstração e generalidade: princí-

pios seriam mais abstratos e gerais do que as regras.  

Na obra Interpretação Constitucional25, Silva descreve as 

considerações de Alexy, a partir dos conceitos criados por 

Dworkin: os princípios jurídicos consistem apenas em uma es-

pécie de normas jurídicas por meio da qual são estabelecidos de-

veres de otimização aplicáveis em vários graus, segundo as pos-

sibilidades normativas e fáticas.  

Dessa forma, a guisa de conclusão, considera-se que o 

ordenamento jurídico é formado por princípios e regras. Os prin-

cípios nada mais são que uma forma abstrata de organizar o sis-

tema, enquanto que ele só funcionará a partir do nascimento das 

regras.  

Deste modo, têm-se inúmeras teses doutrinárias acerca 

das diferenciações entre princípios e regras, sendo indispensável 

pontuar que de fato ambos exercem salutar importância no orde-

namento jurídico. A ausência de qualquer um deles ensejaria 

uma desarmonia dentro do sistema de leis. Enquanto que os prin-

cípios demandam a direção que o sistema deve tomar, as regras 

servem para ampará-los. 

 

3. O ESTADO DE DIREITO E O PRINCÍPIO MAJORI-

TÁRIO 

 

A doutrina do Estado de Direito se diferencia nitida-

mente da ideia de democracia. Em caráter geral, o Estado de Di-

reito não se empenha em temas como soberania popular, a efe-

                                                   
25 Ibid., p. 57. 
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tiva participação dos cidadãos nas decisões coletivas, e aos va-

lores da representatividade e do pluralismo.  

O Estado de Direito considera todos os indivíduos como 

sujeitos do próprio ordenamento jurídico. Assim, todos os cida-

dãos devem dispor de meios cognitivos para prever quais tipos 

de decisões poderão ser tomadas, em particular pelo Executivo 

e Judiciário26. Na concepção Rights, o Estado de Direito no sen-

tido forte, soma aos textos formais, um conteúdo mínimo de jus-

tiça27. 

 Anote-se que o Estado de Direito é um ideal que tem 

como principal enfoque a subordinação do poder político às re-

gras gerais, abstratas e não retroativas e, que tem por finalidade 

combater a arbitrariedade e o abuso do poder através de uma 

institucionalização de um “governo das leis e não dos homens”, 

ou seja, um governo que tenha como pressuposto a razão28.  

Na atualidade, o Estado de Direito se tornou mais abran-

gente, chegando ao ponto de quase ser confundido com o cons-

titucionalismo. O constitucionalismo por sua vez, oferece ao po-

der limitações que, em excesso, podem sufocar a vontade popu-

lar e frustrar a autonomia política do cidadão. Já a democracia 

sem limites pode causar sérios riscos aos direitos fundamentais 

das minorias, bem como aos valores sociais decorrentes do pro-

cesso democrático29. 

A principal característica da democracia deliberativa é a 

busca pela conciliação da matriz político-liberal com a matriz 

democrática. Para realizar a análise deste ponto, torna-se impres-

cindível esclarecer que a democracia necessita de um nexo com 

o liberalismo político. 

É cediço que, a soberania popular já foi vista como uma 

ameaça à liberdade individual. O Estado de Direito surgiu atra-

vés do liberalismo político e a democracia, por sua vez, adveio 
                                                   
26 ZOLO, 2006, p. 37. 
27 MENDES, 2008, p. 57. 
28 Ibid., p. 69. 
29 SARMENTO, 2007, p. 16. 
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da soberania popular.  

Novais30 afirma que um Estado de Direito é um Estado 

vinculado à observância de uma pauta material de valores entre 

os quais o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais desempenham um papel essencial. 

Para estudar o Estado de Direito, cumpre destacar a im-

portância do jusnaturalismo moderno. Nesta óptica, os cidadãos 

são titulares de direitos oponíveis contra o estado. Para o jusna-

turalismo, a função estatal é garantir aos indivíduos os direitos 

naturais, esta é a ideia central do pensador John Locke. A con-

cepção de direito natural é um limite à ação do Estado, em que 

sua validade independe de terem sido efetivamente reconhecidos 

direitos individuais.  

Ao afirmar que direitos fundamentais são uma limitação 

ao poder estatal, não se pode concluir que o Estado não pode 

restringi-los. Neste desiderato, soerguem-se os princípios da ra-

zoabilidade e da proporcionalidade, com a finalidade de manter 

somente restrições a direitos fundamentais alicerçadas nos fun-

damentos de adequação, necessidade e justificação compatíveis 

com a Constituição. Outra forma decorrente da moderação do 

poder estatal é a divisão funcional realizada dentre os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

É de suma importância que para a construção de um mo-

delo contrário ao absolutismo, o poder não se concentre nas 

mãos de um só órgão, com o intuito de tomar as decisões unila-

teralmente. O poder deve ser distribuído de forma que se permita 

que um controle o outro. A este sistema normativo-constitucio-

nal, denominou-se “freios e contrapesos”, no qual a principal 

ideia é a interpenetração das funções do Estado. Assim, as fun-

ções são divididas entre os órgãos existindo uma nítida coopera-

ção entre os poderes.  

                                                   
30 NOVAIS, 2012, p. 17. 
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 Souza Neto31 menciona como exemplo do diálogo insti-

tucional entre os Poderes: para que um projeto de lei ordinária 

seja aprovado, além de contar com a maioria dos votos no Par-

lamento32, deve também, ser objeto de sanção presidencial33, e 

ainda, sua constitucionalidade ser fiscalizada pelo Supremo Tri-

bunal Federal. 

A separação de poderes tem como intuito garantir a li-

berdade individual. Montesquieu, na obra De L’esprit des lois34, 

define liberdade como um direito de fazer tudo aquilo que as leis 

permitem. 

Da separação dos poderes também nasce o princípio da 

legalidade, o qual determina que todos os atos se limitem à apli-

cação da lei. Ainda, a lei deve ser aplicada de maneira indistinta, 

não podendo beneficiar ou prejudicar determinados grupos. O 

conteúdo material do princípio da legalidade se baseia na ideia 

de abstratividade, generalidade e irretroatividade. 

Desta forma, os direitos fundamentais e a separação de 

poderes têm como função garantir que o poder não seja exercido 

de forma arbitrária.  

O conceito de Estado de Direito está intimamente atre-

lado a corrente do positivismo jurídico, que atualmente ganha 

efeitos decorrentes das variadas gerações de direitos fundamen-

tais, exaltando um conteúdo social e ambiental, sem abandonar 

a sua origem política-liberal. 

Uma das principais bases do pensamento político mo-

derno é a democracia. Neste aspecto, o Judiciário e em especial 

o STF, como guardião constitucional deve fiscalizar a participa-

ção popular e reprimir qualquer tipo de discriminação, proteger 

direitos políticos, além de observar o funcionamento e manuten-

ção do processo decisório. Esta função do Poder Judiciário tem 

                                                   
31 SOUZA NETO, 2006, p.32. 
32 CF/88, art. 47: “ 
33 CF/88, art. 66: “ 
34MONTESQUIEU, 1748, p. 16. 
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por finalidade garantir a liberdade de expressão, o direito de reu-

nião, de associação partidária e até mesmo o direito ao voto35. A 

democracia protege a minoria impondo limites à maioria. 

A democracia tem como principal fundamento a preocu-

pação com a participação do indivíduo no processo decisório so-

bre a política. Uma norma só é legítima quando os seus destina-

tários participam do processo de elaboração, ou seja, deve haver 

uma harmonia, um equilíbrio, entre governantes e governados. 

E, por conseguinte, uma isonomia entre os governados. É im-

prescindível que a democracia seja uma forma de governo para 

que a soberania popular seja efetiva, além disso, é necessário que 

ela seja aplicada também fora do âmbito eleitoral. 

A vontade popular não está no consenso sobre as deci-

sões a serem tomadas. Dentro do processo democrático há uma 

discrepância de opiniões, de forma que a vontade popular seja 

entendida como vontade comunitária qualificada pelo interesse 

público. 

 

4. DA DEMOCRACRIA DELIBERATIVA 

 

Nas duas últimas décadas do século XX, predominavam 

teorias da democracia que se restringiam ao processo de agrega-

ção de interesses particulares, modelos agregativo e elitista, cujo 

intuito era a escolha de elites governantes. Neste período, nasce 

a democracia deliberativa: “o processo democrático não pode ser 

reduzido ao momento decisório; inclui também a possibilidade 

de se debater acerca dos assuntos a serem decididos; envolve um 

momento tipicamente deliberativo”36.  

A democracia deliberativa é um sistema que deve ser in-

fluenciada por argumentos, temas e discussões de justificação 

                                                   
35 MENDES, 2011, p. 66. 
36 SOUZA NETO, 2006, p. 71. 
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com base na comunicação dos indivíduos envolvidos no pro-

cesso decisório37. 

 O constitucionalismo neste desiderato é visto como li-

mitação do poder, enquanto que a democracia é o governo do 

povo. Em que pese seus objetivos serem evidentemente distin-

tos, o constitucionalismo e a democracia integram o Estado Mo-

derno38. 

Nesse contexto, surgem três modelos de democracia de-

liberativa, os quais são modelo substantivo de democracia deli-

berativa de Rawls, modelo procedimental de democracia delibe-

rativa de Habermas e o modelo cooperativo. 

Na década de 70, John Rawls39 elabora este modelo de 

democracia deliberativa a partir da análise do termo “razão pú-

blica”. Para ele, razão pública abrange princípios substantivos 

de justiça, além de regras de argumentação. 

 Rawls busca justificar de forma mais esclarecedora a 

aplicação dos princípios, ou ainda, solucionar eventual colisão 

entre eles. Os princípios de justiça devem ser submetidos a dois 

procedimentos: posição original e equilíbrio reflexivo. 

A partir deles, surgem dois princípios. O primeiro prin-

cípio se baseia na igualdade de direitos entre os indivíduos, para 

que, ao final, o sistema de liberdade se equipare a todos. O se-

gundo princípio reside na ideia de que as desigualdades sociais 

                                                   
37 MACHADO, 2015, p. 236. 
38 GONÇALVES, 2012, p.29. 
39 Para Rawls, a razão pública tem justamente a função de permitir que os princípios 
possam ser justificados perante todos e aplicados corretamente. Para isso, formula 
“diretrizes de indagação” cujo o escopo é garantir que a argumentação política, pelo 
menos quando estão em jogo questões constitucionais básicas, mostre-se não apenas 
“persuasiva“ mas “racional”. A razão pública prescreve que argumentação política 

apele “unicamente para crenças gerais e para as formas de argumentação aceitas no 
momento presente e encontradas no senso comum, e para os métodos e conclusões da 
ciência, quando estes não são controvertidos.” A contrário senso, ela proíbe que, “ao 
discutir sobre elementos constitucionais essenciais e sobre questões de justiça básica”, 
apelemos para “doutrinas religiosas e filosóficas abrangentes” ou, p. ex., para “teorias 
econômicas complicadas de equilíbrio geral, quando controvertidas” (SOUZA NETO, 
2006, p. 115.) . 
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e econômicas devem ser organizadas de modo que sejam bené-

ficas aos menos favorecidos, respeitando as restrições principi-

ológicas e, além disso, sejam dadas oportunidades de modo igual 

a todos40. 

Do modelo substantivo de democracia deliberativa, tam-

bém decorrem regras, as quais têm como função orientar a apli-

cação dos princípios. A primeira regra da prioridade, na qual as 

liberdades básicas só podem ser restringidas em favor da liber-

dade. E a segunda regra, funda-se na ideia de que uma liberdade 

desigual pode ser aceita por aqueles que têm menos liberdades41. 

Na segunda metade da década de 80, Habermas cria o 

modelo de democracia deliberativa constituído pela conciliação 

da soberania popular e do Estado de Direito. A opinião e a von-

tade dependem da existência dos direitos fundamentais. A liber-

dade e a igualdade são os pilares da democracia e do Estado de 

Direito. Isso garante a participação das minorias nos debates so-

bre as decisões políticas42.  

Claudia Feres ensina “Habermas vem oferecendo através 

de sua obra, uma oportunidade ímpar de compatibilizar o ideal 

da participação com os problemas colocados à sociedade mo-

derna pela complexidade e pelo pluralismo”43. Isso significa que 

a legitimação da democracia se dá através de meios comunicati-

vos advindos da vontade e da opinião que, servem de canal para 

decisões sobre o governo e a administração.  

A deliberação se perfectibiliza da seguinte forma: diver-

sos participantes expõem suas ideias, criticam as ideias dos de-

mais e o Estado de Direito garante a liberdade e igualdade entre 

eles. 

                                                   
40 SOUZA NETO, 2006, p. 101 
41 Ibid., p. 102. 
42 SOUZA NETO, 2006, p. 128. 
43 FARIAS, 2000. p. 48. 
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O modelo de Habermas se baseia na “razão comunica-

tiva”44 que se traduz na atitude realizada pelos indivíduos atra-

vés de sua concepção sobre algo no mundo. Para que haja este 

conhecimento, é importante que cada indivíduo compreenda os 

demais e os tenha como iguais dentro da mesma sociedade. Por 

conseguinte, surgem os princípios incorporados no modelo. O 

primeiro deles é denominado de princípio da universalização: 

“Toda norma tem que preencher a condição de que as conse-

quências e efeitos colaterais que previsivelmente resultem de sua 

observância universal, para a satisfação dos interesses de todo 

indivíduo, possam ser aceitos sem coação por todos os concer-

nidos”45.  

Ainda, tem-se o segundo princípio do modelo de Haber-

mas, denominado princípio “D”, ou princípio da ética do dis-

curso. Este princípio indica que todos devem consentir com a 

participação de cada um do grupo no discurso prático, cujo ob-

jetivo principal é estabelecer qual o critério para admitir os ar-

gumentos dentro do discurso deliberativo.  

A partir do princípio “D”, Alexy consagra algumas re-

gras do discurso prático que se baseiam na ideia de que qualquer 

falante pode participar; todos podem questionar, fazer qualquer 

declaração, exprimir vontades, opiniões ou dificuldades; nin-

guém pode ser coagido no momento em que está exercendo seus 

direitos durante o discurso46. 

A ilação a partir deste modelo é de que Habermas tinha 

o intuito de proporcionar aos cidadãos uma maior interação den-

tro da democracia deliberativa, produzindo, assim, resultados le-

gítimos e reais decorrentes da decisão pautada nos direitos fun-

damentais da liberdade e da igualdade.  

A possibilidade da participação de todos institucionali-

zada pelo paradigma procedimentalista corresponde a uma ideia 

                                                   
44 SOUZA NETO, 2006, p. 136. 
45 Ibid., p. 139. 
46 Ibid., p. 141 
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de uma democracia radical. A soberania deixa de se relacionar 

com qualquer tipo de conteúdo, vinculando-se ao que será pro-

duzido nos processos comunicativos47.  

Faria48 aponta o conteúdo a ser deliberado no processo 

de democracia de Habermas: “inclui tudo aquilo que é de preo-

cupação aos cidadãos”.  

O modelo cooperativo surge com a finalidade de harmo-

nizar a relação existente entre o Estado de Direito e a Democra-

cia. Enquanto que no modelo de democracia deliberativa de Ha-

bermas preponderava a democracia, o modelo de Rawls exaltava 

o Estado de Direito. Ou seja, Habermas e Raws divergem quanto 

ao objeto de suas teorias. 

Para que o modelo de cooperação seja de fato efetivo, é 

de extrema imprescindibilidade que haja liberdade. Sem liber-

dade não há que se falar em exercício da soberania popular. 

Neste contexto, ressalta-se a importância da liberdade como 

condição para o exercício da soberania popular49. 

Da mesma forma, a igualdade também é necessária para 

a instauração da interação cooperativa. A igualdade pressupõe 

uma distribuição justa de recursos sociais. 

Deste modelo, pode-se concluir que participação popular 

no sistema democrático deliberativo tem fundamento na liber-

dade, no momento em que o indivíduo exerce suas escolhas pe-

rante os demais, escolhas essas tanto de expressão como religi-

osa, e na igualdade, o que pressupõe que cada indivíduo terá uma 

carga equitativa no que tange às decisões a serem tomadas den-

tro do sistema deliberativo, ou seja, do resultado final, todos se-

rão responsabilizados de igual forma. 

 O poder político se subordina a uma constituição obede-

cida por todos. Além de evitar atos arbitrários, a constituição 

busca também propiciar certeza, previsibilidade e capacidade de 

                                                   
47 FERREIRA, 2015, p. 53. 
48 FARIA, 2000, p. 58. 
49 SOUZA NETO, 2006, p.162. 
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planejamento, condições necessárias para o gozo da liberdade. 

A constituição é suprema, o legislador não pode editar leis que 

sejam contrárias ao seu ordenamento50.  

 A Constituição Federal de 1988, segundo leciona Schier, 

ao ser promulgada, ficou conhecida como “Constituição Ci-

dadã”, pois trouxe uma série de inovações ao ordenamento jurí-

dico, em especial a consagração da democracia, valorou os prin-

cípios fundamentais baseados na dignidade humana, no plura-

lismo político, na cidadania, nos valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa.  

Daniel Sarmento51 afirma que do “ponto de vista simbó-

lico, ela quis representar a superação de um modelo autoritário 

e excludente de Estado e sociedade e selar um novo começo na 

trajetória político-institucional do país”.  

 Carlos Santiago Nino faz um estudo comparativo acerca 

das teorias de democracia de Rawls e Habermas. Buscando su-

perar a proposta individualista de Rawls e a de Habermas que 

conduz a um populismo moral52. 

 Nino acredita na democracia deliberativa como método 

mais confiável para modificar os interesses das pessoas. O valor 

epistêmico da democracia está voltado à aceitação da decisão 

democrática, sendo de grande valia a opinião individual ou de 

grupos minoritários acerca de uma objeção. Nino demonstra que 

decisões tomadas sob influência de negociações ou emoções po-

dem ser negativas, porém, podem também ser responsáveis por 

grandes mudanças no quadro de governo representativo53. 

 Democracia deliberativa diverge de ativismo. A postura 

do ativista não é razoável. O que seria razoável na visão delibe-

rativa seria ouvir também os que estão errados, para através da 

comunicação, convence-los a mudar seus ideais. O ativista se 

afasta de indivíduos de quem discorda. Não se funda na razão e 
                                                   
50 MENDES, 2011, p. 69. 
51 SARMENTO, 2007, p. 11. 
52 GODOY, 2011, p. 64. 
53 GODOY, 2011, p. 72. 
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sim em apelos emocionais, palavras de ordem e táticas para pro-

testar e reivindicar. Por este motivo, em uma sociedade demo-

crática é comum julgar práticas ativistas como sendo irracionais 

ou até mesmo extremistas54.  

Para Dworkin os juízes podem anular uma decisão polí-

tica sem prejudicar a democracia, apenas aperfeiçoando-a55. 

 Nino defende que a verdade moral é constituída pela sa-

tisfação de pressupostos formais inerentes ao raciocínio de qual-

quer indivíduo. Para Rawls, o que mais vale dentro da democra-

cia são as regras que definem a validade dos princípios, já para 

Habermas, a verdade moral resulta do consenso. Nino se utiliza 

das duas teses, e ressalta os aspectos positivos de ambas, o que 

se encontra de novo na sua teoria é o denominado “construti-

vismo epistemológico.” A partir deste termo, Nino procura de-

monstrar que a partir das discussões coletivas e individuais, não 

se tem um consenso, tem-se o surgimento de um estado de con-

flito. 

 De qualquer forma, a democracia deliberativa deve ser 

vista como o melhor caminho a ser seguido para chegar ao re-

sultado correto, com fundamento na escolha das pessoas. 

Para Nino, a tensão entre a democracia e o constitucio-

nalismo decorre justamente da ideia da preocupação com as mi-

norias e a busca e proteção de determinados valores. A demo-

cracia deve ser vislumbrada como um procedimento e experi-

mentação da ação comunicativa e argumentativa, com a finali-

dade de que todas as decisões sejam moralmente corretas56. Para 

isso, não se pode violar direitos e garantias presentes na Consti-

tuição. Aí reside a diferença entre a teoria de Nino e as de Rawls 

e Habermas, o que se pretende não é ignorar ou superar essa ten-

são, e sim aprender a conviver com ela. 

                                                   
54 MACHADO, 2014, p. 194. 
55 MENDES, 2008, p. 56. 
56 CHUEIRI, 2010, p. 170. 
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 Diante disso, tem-se que a tensão entre o constituciona-

lismo e a democracia não pode ser observada como prejudicial 

ao sistema jurídico-político, devendo a mesma ser utilizada de 

forma a valorar os direitos e expandir o rol democrático.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A democracia deliberativa surge com a finalidade de 

conciliar a tensão existente entre o Estado de Direito e a sobera-

nia popular. Carlos Santiago Nino defende justamente o fato de 

que se deve aprender a conviver com esse conflito, pois é na de-

mocracia deliberativa que se encontra o mais adequado processo 

decisório.  

A democracia deliberativa exalta as discussões de grupo 

e dá ênfase a um processo baseado na comunicação entre os in-

divíduos, não desprezando a ideia de que os indivíduos envolvi-

dos são tratados de igual forma. Além disso, os grupos em mi-

noria são protegidos pelo sistema, que impõe limites aos grupos 

majoritários. 

Por derradeiro, no que tange à aplicação de princípios e 

regras no processo decisório, só é possível se estabelecer um cri-

tério ao se analisar o caso concreto. Sendo que, em se tratando 

de colisão entre princípios, utiliza-se da técnica da ponderação 

para que se torne eficaz a maximização dos princípios. Já nos 

casos em que se visualizem conflitos entre regras (antinomia), é 

imprescindível se proceder à decretação da invalidade de uma 

delas. 

O estudo de princípios e regras é basilar ao processo de-

cisório, pois da própria Constituição nascem, regras, princípios 

e direitos fundamentais que inserem ao poder estatal uma limi-

tação no que se refere à sua atuação.  

Desta forma, a democracia tem um papel de grande im-

portância que se funda em tratar os indivíduos como um só, 

quando da decisão sobre questões políticas de uma comunidade.  
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Neste contexto, existindo o conflito entre o constitucio-

nalismo e a democracia, exsurge a democracia deliberativa que 

exalta o conflito, como modo prevalente da tomada de decisões.  
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