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§ 1º 

 Jurisdição constitucional e intranquilidades discursivas: 

a razão de ser de um título 

 

 Há alguns anos1 tentamos sistematizar as intranquilidades discursivas em torno 

da legislação constitucional. Os problemas fundamentais de justiça constitucional foram 

assim inventariados: 

(1) externalização e internalização da justiça constitucional? 

(2) justiça de normas ou justiça de valores? 

(3) jurisdição constitucional: “superlegislador” e “superjuiz”? 

(4) interpretação e ponderação: atribuição de um significado normativo ou 

tomada de decisão razoável? 

Os problemas então inventariados continuam a ser discutidos. Outros, porém, 

ganharam densidade jurídica e política na década de noventa do século passado. É o 

caso da invocação de uma “melhor teoria da constituição” e de um “melhor método de 

decisão”. É o caso ainda do papel da jurisdição constitucional perante o 

multiculturalismo e perante o multilateralismo supranacional (Tribunais 

Constitucionais nacionais e Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia). 

 Compreender-se-á que neste trabalho tentemos reduzir a complexidade do 

discurso insistindo naquilo a que chamaremos “novas intranquilidades discursivas”. Por 

uma questão de arrumo sistemático enunciaremos as três novas intranquilidades: 

(a) – Jurisdição constitucional e positivismos metódicos; 

(b) – Jurisdição constitucional e pluralismo compreensivo; 

(c) – Jurisdição constitucional e melhor teoria moral. 

                                                 
1 Cfr. J. J. Gomes Canotilho “Jurisdição Constitucional e Intranquilidade Discursiva”, in Jorge Miranda 
(org.) Perspectivas Constitucionais Nos Vinte Anos da Constituição de 1976, Vol. I, Coimbra, 1996, 
p. 871 ss. 



§ 2º 

 Jurisdição constitucional e positivismos metódicos 

 

Basta ler os acórdãos mais recentes de vários tribunais constitucionais e, por 

identidade ou maioria de razão, as sentenças do Tribunal de Justiça das Comunidades, 

para se concluir imediatamente que: 

(1) se rejeita decididamente o amparo maiêutico de ‘grandes teorias’ 

(‘discurso racional’, “razão pública”, “agir comunicativo”) quer na 

ratio decidendi quer nas sentenças propriamente ditas; 

(2) se evitam abordagens expressas relativamente a  problemas metódico-

metodológicas de interpretação-concretização das normas 

constitucionais. 

Se não há “teoria” nem “método” então o que é que há? A resposta, numa 

palavra, é esta: positivismo jurisprudencial. Instalou-se, a nosso ver, um “precedentismo 

metodológico” jurisdicionalmente fechado2. Tal como o caminhante, à pergunta de qual 

o método de concretização de regras e princípios constitucionais, parece responder-se: 

juiz, não há método; este faz-se aplicando as normas aos casos quotidianamente sujeitos 

à jurisdictio dos Tribunais. É chegado, pois, o momento da interrogação basilar: qual a 

utilidade para a praxis jurisprudencial da imensa literatura sobre interpretação e método 

de investigação de normas constitucionais3? A pergunta é tanto mais justificada quanto, 

de vários sectores e quadrantes culturais, se chama a atenção para a prudentia sem 

scientia que espreita a jurisprudência constitucional. À “descientifizição” e 

“desmetodização” da justiça constitucional não é alheia seguramente a deslocação do 

jurisdicere no sentido dos padrões justicialistas anglosaxónicos. No entanto, verifica-se 

também uma tendência para a “afirmação legalizadora pura do caso concreto”. Como se 

chegou aqui? 

 

1. Pragmatismo jurisprudencial constitucional e pragmatismo 

filósofo 

Uma primeira linha de explicação poderá encontrar-se associando o 

pragmatismo jurisprudencial constitucional ao pragmatismo filosófico. Como é sabido, 

                                                 
2 Cfr. já R. Schmidt, “Grundrechte”, in D. Simon (org.), Rechtswissenschaft in der Bonner 
Grundgesetz Studien zum Wissenschaftsgeschichte der Jurisprudenz, 1994. 
3 Cfr. Luhmann, Organisation und Entscheidung, Opladen, p. 495. 



o denominador comum das teorias filosóficas do pragmatismo é a deslocação do foco de 

análise dos fundamentos para os resultados. E razões não faltariam para o “tournant” 

pragmatista da justiça constitucional. Numa sociedade pluralista (o tema será retomado 

adiante) justifica-se que os membros dessa sociedade abandonem as disputas em torno 

das várias concepções de bem de forma a juntarem-se para a prossecução comecem 

resultados práticos. Poderia sugerir-se, como, de resto, faz um dos mais conhecidos 

pragmatistas actuais4 que os juízes não o encontraram na redacção das suas sentenças 

filosóficos pragmatistas, sejam eles velhos ou novos. Mas o filão do pragmatismo legal 

é fácil de encontrar. Desde o juiz Holmes, na senda do filósofo Peirce, até ao juiz 

Posner, na época actual, que o pragmatismo opera um verdadeiro downsize no sujeito da 

interpretação de normas jurídicas: (1) obriga o aplicador de normas (aqui normas 

constitucionais) a encontrar uma solução prática, operacional, aceitável e credível, para 

um problema constitucional concreto; (2) coloca entre parêntesis os fundamentos ou 

concepções teóricas eventualmente discordantes. Assim, por exemplo, a liberdade de 

expressão costuma convocar discussões teóricas tendentes a apurar qual a “melhor 

teoria” para iluminar o caso5. Ora, quando se trata de averiguar a consistência da 

liberdade de expressão política, seria de colocar de lado as disputas teóricas, pois todas 

elas apontam no mesmo sentido, ou seja, para o mesmo resultado. Já talvez não fosse 

assim se estivesse em causa a “liberdade de expressão pornográfica” ou a “liberdade de 

caricatura”. Se procurarmos captar o sentido profundo de uma perspectiva pragmatista 

na justiça constitucional ela poderá reconduzir-se à rejeição de concepções 

fundamentalistas e cartesianas do direito a favor de perspectivas mais experimentalistas 

e culturalmente relativisticas. Num plano prático, o pragmatismo legal liberta a 

jurisprudência do peso teoricizante. Na conhecida formulação de Posner, o pragmatismo 

permite, muito simplesmente, “clearing the underbrush”6. 

 O pragmatismo jurisdicional poderá servir razoavelmente para a desejada 

“autocontenção” dos juízes evitando a sua incursão pelos domínios da política. O 

“minimalismo jurisprudencial” pagmaticamente fundado (a ele nos referiremos também 

adiante) poupa os juízes a confrontos de précompreensões e de compreensões políticas, 

morais e culturais. 
                                                 
4 Cfr. R. Rorty, “The banality of pragmatism and the poetry of justice”, in M. Brint/ W. Weaver, 
Pragmatism in law and society, Boulder, Colo, 1991, p. 92 
5 Costumam mencionar-se três: “democratic self government theory”, “marketplace of ideas theory”,  
“individual self expression”. Ver M. Rosenfeld, Just interpretation. Between Ethis and Politics, 
Berkeley/ Los angeles, 1998, p. 200. 
6 Cfr. R. Posner, “What has pragmatism to offer law?” in M. Brint/W. Weaver, Pragmatism, cit., p. 44. 



 Os limites do pragmatismo são, porém, incontornáveis. Na conhecida “sentença 

do crucifixo” (Kruxifix-Beschluss) do Tribunal Constitucional Alemão cedo se verificou 

que o problema não se reduzia a dar razão ou deixar de dar razão aos pais adeptos da 

“cientologia”. Implicava também a discussão de questões de especial sensibilidade 

política e moral como o princípio da liberdade de religião, o princípio da igualdade de 

religião, o princípio de não confessionalidade do Estado, o princípio da defesa de 

minorias e o princípio da legitimação maioritária. 

 

2. O procedimentalismo justicialista 

O abandono jurisdicional dos paradigmas substancialistas poderia justificar-se 

através de perspectivas procedimentalistas do direito. Há vários procedimentalismos. 

Vamos escolher aquele que, há cerca de dez anos, se confrontou expressamente com o 

problema da justiça constitucional7. A teoria procedimentalista operaria também uma 

redução da complexidade ao pressupor um princípio de discussão, universalista, 

cognitivista e pós-convencional. Ao exprimir o ponto de vista a partir do qual é 

possível julgar imparcialmente uma norma, este princípio transportaria uma 

neutralidade formal suficiente para alicerçar um juízo jurisprudencial racionalmente 

aceitável. 

Em muitos “casos difíceis”, o procedimentalismo debate-se com problemas 

semelhantes aos do pragmatismo. Se voltarmos à sentença do “crucifixo” verifica-se 

que o Tribunal Constitucional Alemão ao recorrer a pontos de vista (a nosso ver, de 

resto, bons e aceitáveis) aparentemente universalistas, cognitivos e pós-convencionais – 

princípio da não confessionalidade do Estado, princípio da liberdade de religião – 

esqueceu-se daquilo que o autor em referência anotou com incisividade: “Mesmo que as 

considerações morais não sejam suficientemente selectivas para legitimar os programas 

das leis, a política e o direito – sobre a base de uma fundação pós-metafísica que lhes é 

comum – é suposto, apesar disso, que elas estão em concordância com a moral”8. 

As discussões havidas e expressas no teor argumentativo da decisão 

jurisprudencial em causa mostram, de resto, que o downsize interpretativo e metódico 

da justiça constitucional não entronca em esforçados suportes metodológico-filosóficos 

pragmatistas ou procedimentalistas. Tentemos encontrar outra justificação. 

                                                 
7 Referimo-nos, obviamente, ao procedimentalismo comunicativo de J. Habermas. Cfr. J. Habermas, 
Faktizität und Geltung, Frankfurt/M, 1992, p. 138 ss. 
8 Cfr. J. Habermas, Faktizität und Geltung, cit. 



 

3. A deslocação balanceadora 

Até há pouco tempo, considerou-se que alguns esquemas metódicos cogitados 

pelas jurisdições constitucionais se haviam convertido em “acquis” da ciência jurídico-

constitucional. Um desses esquemas relaciona-se com a concepção de direitos 

fundamentais como ordem objectiva. O segundo diz respeito à colisão entre estes 

direitos. O terceiro relaciona-se com a ideia de ponderação ou balanceamento como 

método de resolução das situações colidentes de direitos. O quarto conexiona-se com a 

distinção entre regras e princípios. A articulação de ordem jurídica, colisão de 

direitos, ponderação e princípios fornece os instrumentos retóricos adequados ao 

alicerçamento do “Estado ponderador” e à metódica jurisdicional balanceadora9. Os 

perigos deste esquema de decisão de conflitos têm sido salientados10. Relativamente ao 

novo tipo de Estado – o “Estado ponderador” – lança-se a acusação de ele se 

transformar num “Estado de compromisso” que, em vez de manter firme o princípio da 

juridicidade estatal, recorre à “legalidade extrajurídica”11. No que toca à jurisprudência 

– e isso é que releva para este trabalho – o modelo de ponderação é criticado por 

resvalar para a ‘legalidade pura do caso’ (Einzelfallgesetzlichkeit). Decisões como as do 

Tribunal Constitucional Alemão sobre a utilização de tropas fora da fronteira da 

Alemanha12 seriam um exemplo acabado da conversão do ideal ponderador em técnica 

do poder e um meio de transmutação do “facto em direito”. Acrescenta-se que a 

ponderação produz num enorme deficite de racionalidade e de legitimidade da justiça 

constitucional. 

 É possível que a manipulação do ‘modelo ponderador’ seja uma das explicações 

para o actual pragmatismo jurisprudencial dos tribunais constitucionais13. Ultrapassaria 

os objectivos deste trabalho a discussão da metódica de balanceamento. A nosso ver, a 

ponderação não é um processo desordenado e desregulado que termina em qualquer 

decisão. Pelo contrário é um processo estruturado de investigação e descoberta de 

decisões14. 

                                                 
9 Cfr., por todos, Walter Leisner, Der Abwägungsstaat, Berlin, 1997. 
10 Ver, por exemplo, Nills Jansen, “Die Struktur rationaler Abwägung”, in ARSP, 66 (1997), p. 79 ss.  
11 Cfr. W. Leisner, Der Abwägungsstaat, cit, p. 232.  
12 Sentença de Bundesverfassungsgericht, 90, 286. 
13 Vide, por último, Thomas Vesting, “Gegenstandesadäquate Rechtsgewinnungstheorie. Eine Alternative 
zum Abwägungspragmatismus des Bundesdeutschen Verfassungsrechts?”, in Der Staat, 41 (1/2002) p. 
73 ss: 
14 Ver, por exemplo, F. Ossenbühl, “Abwägung im Verfassungsrecht”, in Erbguth / Oebekke / Rengeling / 
Schulte (org), Abwägung im Recht, Köln, 1996, p. 25 ss. 



 O “modelo ponderador” parece agravar os seus defeitos quando é eleito como 

método de excelência no balanceamento de princípios. Os princípios são susceptíveis 

de ponderação; a ponderação é necessária para a aplicação de princípios15. Vamos 

deixar por aprofundar os vários modelos recortados pela doutrina em torno da dicotomia 

regras/princípios (”sistema de princípios”, “sistema de regras”, “sistema de princípios e 

de regras”). Seria, a nosso ver, um claro retrocesso jurídico-metódico tentar neutralizar 

a abertura principial da ordem jurídico-constitucional em nome da forma de segurança 

jurídica, legitimidade e aceitabilidade racional. O problema não está no “modelo de 

princípios” nem na ponderação metódica de princípios. O risco de “oportunismo 

casuístico” espreita, sim, quando a justiça constitucional se torna refém das 

contingências do caso concreto e das escolhas aleatórias dos operadores do direito16. E 

corre esse risco precisamente quando, como acontece hoje, revela uma completa 

desvinculação jurídico-metódica na concretização de princípios17. Um dado, porém, se 

afigura incontornável. Dada a impossibilidade de um sistema puro de regras (que … 

corre o risco de ‘totalitarismo’) e a impossibilidade de um sistema puro de princípios 

(crivado de indeterminações normativas)18 a justiça constitucional não pode dispensar a 

concretização metódica de princípios. O risco do pragmatismo e do “facto erguido a 

direito” não reside nem nos princípios nem na ponderação de princípios. A crise da 

justiça existe quando os tribunais constitucionais se limitam a ponderações situativas 

assentes num pragmatismo ocasionalístico e eclético19. 

 

4. ‘Desnecessidade da Constituição’ e “necessidade do Tribunal 

Constitucional” 

Hoje precisa-se mais de um Tribunal Constitucional do que de uma 

Constituição20. Desta forma rotunda, um jurista italiano inverte os papéis de 

Constituição e Tribunal Constitucional. A Constituição revelou-se aquilo que é: não um 

                                                 
15 Ver o livro clássico de R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Frankfurt/M, 1996, p. 149 ss. 
16 Salientando a vinculação metódica (Methodenbindung) cfr. F. Reiner, Verfassungsprinzipien, Berlin, 
2001, p. 472. 
17 Cfr. porém G. Zagrebelski, Il Diritto Mite, Torino, 1992, para quem as normas constitucionais se 
reconduzem prevalentemente a princípios. 
18 Ver, recentemente, M. Peters, “Grundrechte als Regeln und Prinzipien”, Zör, 51, (1996), p. 172.  
19 Ver as críticas severas de Mathias Jestaedt, Grundrechtsentfaltung im Gesetz. Studien zum 
Interdependen von Grundrechtsdogmatik und Rechtsgewinnung, Tübingen, 1999, p. 57 ss; e de K.H. 
Ladeur, “Das Bundesverfassungsgericht als Bürgergericht? Rechtstheoretische Überlegungen zur 
Einzelfallorientierungs der Entscheidungspraxis des Bundesverfassungsgerichts”, in Rechtstheorie, 31 
(2000), p. 67. 
20 Cfr. C. Mezzanote, “Le Fonti tra legittimazione e legalità”, in Queste Istitizione, 1991, p. 50 ss. 



programa normativo, não um conjunto de normas, mas uma enunciação de valores 

pluralísticos. Paradoxalmente, se não existisse uma Constituição teríamos, em qualquer 

caso, necessidade de um Tribunal Constitucional. Mais recentemente, um outro autor 

italiano21 navega nas mesmas águas ao afirmar que a adesão a premissas metodológicas 

pluralísticas (cada uma das quais portadora de uma diversa visão da Constituição) 

permitiria ao juiz constitucional fazer conservar à lei fundamental a sua função 

integradora. Discutiremos este problema da função integradora no número seguinte. A 

tese anterior – a da inversão de necessidades – desafia, desde logo, a ideia central do 

constitucionalismo moderno. A positivação de uma “HigherLaw” é um produto 

expresso da vontade dos povos (We the People) e não de um corpo de juízes qualquer 

que seja o seu título de legitimação democrática. A criação de uma ordem de integração 

radica, em primeiro lugar, num título de legitimação democrática, não se devendo 

confundir a normatividade da interpretação jurisdicional da Constituição 

(produzida pelos juízes) com a normatividade das regras e princípios constitucionais 

positivamente plasmados pelos titulares democraticamente legitimados. Há que tomar a 

sério a estrutura textual das constituições, pois um desconstrucionismo desvinculado da 

forma normativo-constitucional dificilmente “constrói” uma ordem de integração22. 

                                                 
21 Referimo-nos a G. Scaccia, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 
2000, p. 397 ss.  
22 Vejam-se as incisivas considerações de L.H. Tribe “Taking Text Structure Seriously: Reflections on 
Freeform Method in Constitutional Law Interpretation”, in Harw Law Review, 108 (1995), p. 1221 ss.  



§ 3º  

Jurisdição constitucional e comunidades inclusivas 

 

1. O ‘topos’ da integração 

O tema da “integração” está, hoje, na ordem do dia. Tal como a Constituição, também 

os tribunais constitucionais têm desempenhado um importante papel de integração 

comunitária. Era essa a ideia subjacente ao apelo à ordem de valores ou sistema de 

valores revelados pela constitutio scripta. É sabido que a acentuação da ideia “ordem” 

e de “sistema” valorativamente carregados acabou por gerar muitas objecções 

relativamente à bondade integradora da Wertjudikatur23. A sombra da totalidade de 

valores acompanhou a rejeição da própria figura argumentativa da ordem de valores24. 

Aqui vinham incidir as contundentes e conhecidas críticas (Carl Schmitt, E. Forsthoff) 

da “tirania de valores” e da “desconstrução do direito constitucional”. Hoje, o conceito 

de valor, mesmo quando convocado para a discussão teorético-metodológica, está 

sujeito a uma apertada vigilância discursivo-comunicativa. Não pode nem deve 

significar a incorporação ou positivação de uma qualquer teoria material de valores ou 

de uma qualquer escola filosófica sobre os valores25. Num mundo pós-convencional e 

pós-metafísico, “o valor e o carácter de valor tornam-se no substituto positivo do 

metafísico”26. Aqui – em sede de justiça constitucional – eles podem converter-se 

também num factor perturbador da inclusão do outro, quando impeliram o 

concretizador da constituição para uma concepção integracionista da ordem 

constitucional em desfavor de uma ordem integrativamente pluralista. 

 

                                                 
23 Cfr., precisamente, R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht in Staatsrechtliche 
Abhlandungen, 2 e 4, 1961, p. 482 ss, que aludia a uma “Symbolisierung einer unformulierbar 
Wertfülle einer Wertfeotalität”, e que reconheceu num dos seus últimos trabalhos a insuficiência 
metódica e teórica da teoria da integração. Por último, ver W. Hennis, “Integration durch Verfassung? 
Rudolf Smend und die Zugänge zum Verfassungsproblem nach 50 Jahren unter dem Grundgesetz”, im 
JZ, 1999, p. 45 ss; W. Brugger, Liberalismus. Pluralismus, Kommunitarismus, Baden-Baden, 1999, p. 
23 ss. 
24 Paradigmático a este respeito o trabalho de H. Goerlich, Wertordnung und Grundgesetz. Kritik 
einer Argumentationsfigur des Bundesverfassungsgericht, Baden-Baden, 1967. Mais recentemente, 
cfr. U. Haltern, “Integration als Mythos. Zur Überforderung der Bundesverfassungsgerichts", in Jör, 45 
(1997), p. 67 ss; Baldassare, “Costituzione e teoria dei valori”, in Pol. Dir., 1991, p. 657 ss. 
25 Veja-se a clara distinção entre plano deontológico (o dos princípios) e do plano axiológico (o dos 
valores) feita por R. Alexy, Theorie der Grundrechte, p. 73. 
26 Citamos as próprias palavras de M. Heidegger, Holtzwege (Caminhos da Floresta, Lisboa, 1998, p. 
262). Em língua portuguesa, numa perspectiva antimetafísica, Lenio Luís Streck, Jurisdição 
Constitucional e Hermenêutica. Uma Nova Crítica do Direito, Porto Alegre, 2002, p. 216 ss. Veja-se 
também C. H. Starck, “La Legitimité de la Justice Constitutionelle et le príncipe democratique de la 
majorité », in Legitimidade e Legitimação da Justiça Constitucional, Coimbra, 1995, p. 59 ss. 



2. O pluralismo normativo e compreensivo 

A doutrina constitucional mais recente insiste na necessidade de “interpretações 

justas” da Constituição no contexto das comunidades inclusivas27 (“multiculturais”, 

“pluralistas”). Para economizarmos o discurso, escolhemos aqui, como conceito 

operativo o conceito de pluralismo compreensivo28. Trata-se de caracterizar as 

comunidades onde existe uma pluralidade de concepções de bem com a inerente 

dificuldade de promover a coesão social e cultural29. 

 Nestas comunidades o pluralismo compreensivo pressupõe e exige uma justiça 

compreensiva ou, como sugestivamente escreveu um dos teóricos do 

multiculturalismo, tacto hermenêutico30. A justiça compreensiva, ou melhor, a justiça 

constitucional compreensiva defronta-se com dois problemas centrais: 

(1) decisão de casos difíceis onde se confrontam esquemas de valores e 

dimensões morais radicalmente conflituantes com os padrões éticos e os 

comportamentos da maioria política e social; 

(2) salvaguarda dos princípios da modernidade assentes nas liberdades 

individuais, mesmo no contexto multicultural. 

Como é de intuir, o fulcro da questão é o de saber como é que os tribunais acolherão nas 

suas sentenças a chamada política do reconhecimento ou da diferença que, em vez de 

erguer a corolário lógico a identidade dos homens por reabsorção das diferenças ou de 

ontologizar as próprias diferenças forçando a separação, reconhece a existência de 

direitos, individuais e colectivos, a comunidades diferentes31. Em termos práticos, a 

questão é, portanto, esta: como recortar um ‘facto hermenêutico’ jurisdicionalmente 

multiculturalista? 

 

3. O tacto hermenêutico 

3.1. Abertura e limites da justiça constitucional compreensiva 

                                                 
27 Na doutrina portuguesa veja-se o estudo de Jónatas Machado, A Liberdade de Religião e a 
Comunidade Inclusiva, Coimbra, 1998. 
28 Vide Michel Rosenfeld, Just Interpretation. Law Between Ethis and Politics, Berkeley/Los Angeles, 
1998, p. 200. 
29 Cfr. Michel Rosenfeld, Just Interpretation, cit., p. 210 que fala de “comunidades pós-modernas”. 
30 Referimo-nos a M. Kingwell, A Civil Tongue. Justice, Dialogue and the Politics of Pluralism, 
Pennsylvannia, 1995. 
31 Cfr. as obras clássicas de Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Oxford, 1989, 
Multicultural Citizenship, Oxford, 1995, e de Charles Taylor, Multiculturalisme, Différence et 
Democratie, Paris, 1994. Dando conta e discutindo o problema a partir da ideia de integração republicana 
vide J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt/M, 
1996. 



Uma possível linha de orientação será esta: a justiça constitucional deve 

promover a integração de todos os cidadãos, mesmo tendo em conta o contexto das 

comunidades inclusivas caracterizadas por uma pluralidade de concepções de bem, nos 

planos ético, moral e político32. As querelas entre as teorias “liberais”, “comunitaristas”, 

“republicanas”, “conservadoras”, em torno da “melhor constituição” e, até, da “melhor 

teoria moral” devem ficar fora da justiça constitucional quando se trata de pôr em causa 

princípios fundantes da constituição e experimentalmente estruturantes de uma ‘ordem 

de liberdade’: são eles o princípio da inalienabilidade e universalidade de direitos, o 

princípio de autonomia individual, o princípio igualitarismo moral, o princípio da 

igualdade e da solidariedade comunitárias33. Em termos práticos, isso significa: 

(1) a ‘política da diferença’ não equivale a uma “surfagem” político-

moral e jurídico-constitucional, por parte dos tribunais 

constitucionais, nos mares revoltos da multiculturalidade ; 

(2) a justiça constitucional compreensiva coloca limites à 

multiculturalidade, pois os grupos de diferença e de dissenso não 

podem dispor de instrumentos jurídicos e institucionais 

fragmentadores do espaço jurídico-constitucional da inclusividade; 

(3) a justiça constitucional compreensiva deve, através da normatividade 

da interpretação judicial da lei fundamental, fornecer aberturas para 

um estatuto de diferenças que não se traduza nem na 

substancialização das diferenças (à antiga) nem na superficialização 

das mesmas (à moderna). 

A consideração destes vectores leva um conhecido defensor da teoria cultural da 

Constituição e da teoria constitucional comparada a falar de coisas como o “nosso 

islamismo europeu”34.  

 3.2. Minimalismo jurisprudencial 

Uma segunda proposta, agora metodicamente mais direccionada, é a que podemos 

designar, na senda da juspublicistica norte-americana, por jurisdição incompletamente 

                                                 
32 Vide, por exemplo, W: Brugger, “Kommunitarismus als Verfassungstheorie der Grundgesetzes” in 
Aör, 123 (1998), p. 371 ss; U. Haltern, Verfassungsgerichtsbarkeit – Demokratie und Misstrauen, 
1998, p. 110 ss. 
33 Cfr., por todos, C.R. Sunstein, One Case at Time Judicial Minimalism on the Supreme Court, 1999. 
34 Referimo-nos a Peter Häberle, Europäische Verfassungslehre, Baden-Baden, 2000. 



teorizada (incompletely theorized agreements)35 e que conduz a um minimalismo 

jurisprudencial dotado de aceitabilidade racional. 

 Propugna-se aqui uma tripla redução dos poderes de cognição dos juízes 

constitucionais: 

(a) resolver o caso, evitando a sobrecarga da decisão jurisdicional com 

aberturas para outras esferas jurídico-políticas; 

(b) resolver o caso, renunciando a directrizes de solução para casos 

futuros; 

(c) resolver o caso, evitando que o teor argumentativo da sentença 

mergulhe na discussão de grandes princípios, arduamente disputados 

no espaço público. 

A Justiça Constitucional assumir-se-ia explicitamente como uma justiça estreita 

e superficial. O problema está, precisamente, em saber se os problemas constitucionais 

difíceis se poderão resolver com estreiteza e superficialidade. Os problemas são 

problemas constitucionais e a Constituição não “pode estar fora dos tribunais”36, 

sobretudo daqueles a que compete resolver questões jurídico-constitucionais.  

Esta posição é tanto mais irrecusável quanto a jurisdição constitucional se 

concentra num Tribunal que, de forma abstracta e concentrada, se pronuncia sobre a 

bondade ou maldade das soluções político-normativas. Os temas polémicos do aborto, 

das uniões homossexuais, dos programas pornográficos na televisão, da transfusão de 

sangue para adeptos das Testemunhas de Jeová, levantam sempre problemas 

constitucionais relacionados com os grandes princípios: família e liberdade de 

constituição de família, vida e direito à vida, religião e liberdade de religião, liberdade 

de expressão e de programação e defesa da juventude. Nos seus aspectos nucleares, a 

justiça constitucional ou é uma justiça de princípios ou não é. Mais do que uma justiça 

de casos, é uma justiça de princípios. 

3.2. Aceitabilidade racional e consistência 

A justiça constitucional é uma justiça de princípios, dissemos. Mesmo quando, de 

acordo com as sugestões da incompletely theorized agreements, se tente resolver um 

caso concreto e se evite discutir o seu enquadramento, parece incontornável a 

dissociação do problema concreto” e do “problema principial”. Tenha-se em vista, por 

exemplo, o caso do aborto. Como R. Dworkin escreveu de forma incisiva “o aborto está 

                                                 
35 Vide, expressamente, Cass Sunstein, One Case at a Time, cit, p. 10 ss. 
36 A expressão é de M. Tushnet, Taking the Constitution Away from the Courts, 1999. 



dilacerando a América”37. No célebre caso Roe vs Wade o Supremo Tribunal de Justiça 

dos Estados Unidos reconheceu o direito a qualquer mulher a decidir ela própria sobre a 

interrupção da gravidez, considerando essa decisão como uma decisão do right to 

privacy38. Já outros Tribuanis Constitucionais (a começar pelo Tribunal Constitucional 

Alemão) insistem na análise do problema partindo do direito à vida e da protecção do 

bem da vida. É difícil ao minimalismo jurisprudencial superar, na fundamentação da 

sentença, o que é decisão do caso e o que são “princípios arduamente disputados no 

espaço público”. As sentenças não podem fugir dos princípios. Mas como evitar os 

perigos de uma “Wertjudikatur” no contexto plural? Como decidir, no mar revolto da 

multiculturalidade, de forma consistente e racionalmente aceitável? 

 3.4. Prioridade de normas de segunda ordem 

Um ponto de partida que esteva sempre presente nas teorias da argumentação e 

que foi ultimamente sugerido por Michel Rosenfeld39 retoma a distinção entre normas 

de primeiro grau (first order norms) e normas de segundo grau (second order 

norms). Os pontos básicos da justiça compreensiva assente nesta distinção seriam estes: 

(1) o pluralismo compreensivo transporta uma ética de inclusão, promovendo a 

coexistência pacífica do maior número possível de concepções alternativas 

de bem; daí que  

(2) uma justiça compreensiva tenha que operar a um nível abstracto superior 

relativamente a várias concepções de bem, sob pena de se enredar ela 

própria, na irreconciabilidade das concepções plúrimas de bem; donde 

(3) a prioridade de regras de segundo grau (autonomia, reciprocidade, 

diversidade, empatia) possibilitadoras de uma justiça processual capaz de 

assegurar um ponto de equilíbrio entre as posições substantivas dos parceiros 

de dissenso. 

Se bem compreendemos as coisas, o “melhor método” para a composição 

judicial de direito e interesses no mundo multicultural da Constituição não postula uma 

melhor “teoria multicultural da Constituição” (comunitarismo, liberalismo, 

republicanismo). Deve assentar, sim, num esquema processual em que “normas de 

                                                 
37 Cfr. R. Dworkin, Life’s Dominium: an Argument about Abortion, Euthanasia and Individual 
Freedom, New York, 1994: “Abortion is tearing America apart”. 
38 Ver a discussão metódica em Markus Schefer, Konkretisierung von Grundrechten durch den S.U. 
Supreme Court, Berlin, 1997, p. 82 ss. 
39 Cfr. M. Rosenfeld, Just Interpretation, cit., p. 210. 



segunda ordem” definem as regras do jogo em que se disputam várias concepções bem. 

Isto porque: 

(1) o pluralismo compreensivo assente na igual dignidade, prima facie, 

das diversas concepções de bem; mas 

(2) esta equiparação das diversas concepções deve ser temperada por 

um ideal contrafactual de pluralismo, reconduzível ao igual 

respeito pela integridade da concepção de bem respectivamente 

acolhido por um e por outro; daí que 

(3) a justiça compreensiva tenha de aceitar restrições, em termos 

definitivos, quando as normas de segunda ordem não consigam 

salvaguardar as regras do jogo das concepções do bem em disputa. 

No fundo, a justiça constitucional, no contexto dos desafios multiculturalistas, 

acaba por ser numa aproximação ao paradoxo da “tolerância perante os intolerantes” ou, 

por outras palavras, aos limites à hiperinclusividade em prol da manutenção da própria 

inclusividade40. É este um dos “passos” obrigatórios da justiça constitucional 

compreensiva: saber se a normatividade da interpretação/concretização judicial da 

Constituição dispõe de métodos para chegar aos limites da autoreferência do sistema 

constitucional. 

 
 
 
 

Coimbra, Dezembro de 2002  
 

                                                 
40 Ver, por exemplo, B. Celano, “Tolleranza, diritti universali e paradossi delli autoriferimento”, in F.D. 
Agostino (org.), Pluralità delle cultura e universalitá dei diritti, Torino, 1996. 


