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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a efetividade do instituto da audiência 

pública no devido processo legislativo no âmbito das duas Casas do Congresso Nacional, 

previsto no artigo 58, § 2º, II, da CRFB/88, com regulamentação nos artigos 90 e 93 a 95 do 

regimento interno do Senado e nos artigos 255 a 258 do regimento interno da Câmara dos 

Deputados. Dado o "fato do pluralismo" ser característica incontornável das democracias 

modernas, tem-se a participação popular diversa no processo legislativo como condição 

indispensável para a legitimidade das decisões tomadas, pois possibilita uma maior 

estabilidade das instituições que compõem a estrutura básica da sociedade. Ao participarem 

dos processos decisórios, mesmo aqueles que tiverem suas pretensões preteridas terão 

melhores chances de aceitar as escolhas feitas por meio dos tradicionais métodos agregativos 

de vontade. A audiência pública, um dos principais instrumentos de participação popular 

previstos na Constituição de 1988, ao possibilitar a troca de razões nos espaços públicos de 

discussão, pode permitir essa tomada de decisões pelo legislativo independentemente de 

qualquer concepção específica de bem, ampliando a estabilidade da estrutura básica da 

sociedade, logo, a legitimidade do devido processo legislativo. A hipótese de trabalho adotada 

nesta pesquisa foi a de que a audiência pública, da forma como está prevista nas normas 

regimentais das duas Casas do Congresso Nacional, não possibilita a efetiva troca de razões 

entre os participantes das audiências e os parlamentares, não contribuindo, portanto, para a 

ampliação da legitimidade do processo legislativo. A partir da ideia de razão pública, de John 

Rawls, marco teórico adotado, a hipótese inicial foi confirmada. Possíveis soluções foram 

apresentadas para ampliar a participação popular e a troca de razões na realização das 

audiências públicas no âmbito do legislativo federal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: audiência pública; processo legislativo; razão pública. 



 
 

ABSTRACT 

 

This research had as main objective to analyze the effectiveness of the public court hearing 

institute in the legislative process in the scope of the two Premises of the National Congress, 

foreseen in the article 58, § 2º, II, CRFB / 88, with regulation in the articles 90 and 93 to 95 of 

the internal rules of the Senate and in the articles 255 to 258 of the internal rules of the 

Chamber of Deputies. Given the "fact of pluralism" is an essential characteristic of modern 

democracies, there is a diverse popular participation in the legislative process as an 

indispensable condition for the legitimacy of the decisions that were made, since it makes 

possible the greater stability of the institutions that compose the basic structure of the society. 

Participating in the decision-making processes, even those who have their pretermitted 

pretense will have a better chance of accepting choices made through traditional aggregative 

methods of will. The public court hearing, one of the main instruments of popular 

participation foreseen in the Constitution of 1988, by allowing the exchange of reasons in the 

public spaces of discussion, can allow this decision making by the legislature independently 

of any specific conception of good, increasing the stability of the basic structure of the 

society, therefore the legitimacy of the anchored legislative process. The hypothesis of work 

adopted in this research was that the public court hearing, as provided in the regimental norms 

of the two Premises of the National Congress, does not allow the effective exchange of 

reasons between the participants of the hearings and the parliamentarians, thus not 

contributing, to increase the legitimacy of the legislative process. From the idea of public 

reason, by John Rawls, adopted theoretical framework, the initial hypothesis was confirmed. 

Possible solutions were presented to increase popular participation and the exchange of 

reasons in the execution of public court hearings in the ambit of the federal legislature.  

 

KEYWORDS: public court hearing; legislative process; public reason. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A diversidade é o resultado histórico do uso das faculdades da razão humana em um 

contexto de instituições livres. A busca pela estabilidade da estrutura básica da sociedade, isto 

é, das instituições políticas, econômicas e sociais, mostra-se como um dos maiores desafios da 

modernidade (RAWLS, 2000a). O Poder legislativo tem papel de destaque nessa busca, já que 

detém o controle do desenho institucional das regras que orientam a sociedade, portanto, o 

mesmo deve decidir sobre as questões constitucionais essenciais e as questões de justiça 

básica a partir da participação popular, valendo-se de princípios de justiça razoáveis e 

argumentos que ninguém possa razoavelmente rejeitar (BONFIM, 2013; VITA, 2009). 

 É preciso implementar e aperfeiçoar mecanismos de participação popular junto ao 

legislativo, permitindo que os titulares das diversas concepções de bem possam ser ouvidos 

com igual respeito e consideração. É também necessário dar e receber razões no espaço 

público de discussão, para que sejam construídas soluções razoáveis para os problemas postos 

em discussão, as quais sejam independentes de qualquer concepção específica de bem. 

 Ao contrário da concepção minimalista de democracia defendida por Joseph 

Shumpeter (apud AVRITZER, 2000), segundo a qual a participação popular deveria se 

restringir ao voto, nas versões deliberativas e competitivas pluralistas da democracia a 

participação popular ativa na tomada das decisões se tornou condição de legitimidade das 

escolhas feitas no interior das instituições democráticas. Quanto maior a possibilidade dos 

indivíduos de participarem da formação dos sentidos públicos, dando e recebendo razões, 

maiores serão as chances dos mesmos de aceitarem o resultado das decisões tomadas por 

meio de mecanismos agregativos de vontade. A legitimação popular das decisões contribui 

para a construção de uma concepção de justiça neutra, capaz de levar a uma maior 

estabilidade a estrutura básica da sociedade. 

 A fim de construir uma concepção de justiça neutra, ou seja, que possa ser aceita por 

todos ou pelo menos pela maioria dos membros da sociedade, mesmo que tenham objetivos 

de vida diversos, é preciso que tal concepção seja estável, não dependendo de nenhuma 

doutrina abrangente em particular e voltada para as instituições políticas, sociais e 

econômicas, isto é, limitada à estrutura básica da sociedade (RALWS, 2000a; NAGEL, 2001). 

 A audiência pública, com previsão no artigo 58, § 2º, II, da CRFB/88, e 

regulamentação nos artigos 90 e 93 a 95 do regimento interno do Senado e nos artigos 255 a 

258 do regimento interno da Câmara, consiste em um dos principais instrumentos de 
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participação popular no legislativo, com grande potencial para auxiliar a formação de 

princípios de justiça independentes de qualquer doutrina abrangente. Contudo, são quase 

inexistentes os trabalhos que buscam analisar a efetividade desse instituto no legislativo e 

apresentar formas de aperfeiçoá-lo. 

 O presente estudo buscou avaliar a adequação da previsão regimental da AP1 nas duas 

Casas do Congresso a partir da ideia de razão pública, de John Rawls. Acredita-se que a 

forma como o instituto está previsto nos regimentos do Senado e da Câmara não possibilita a 

troca de razões efetiva entre os participantes das audiências e os parlamentares. Essa é a 

hipótese adotada nesta pesquisa. O conceito de razão pública, formulado por Rawls, pode ser 

aplicado no processo legislativo, especificamente na realização das APs, como forma de 

ampliar a democracia representativa, por meio do consenso sobreposto (overlapping 

consensus) das diversas doutrinas abrangentes razoáveis. Tal perspectiva assegura a 

pluralidade das concepções de bem, legitimando, portanto, a atuação dos parlamentares ao 

permitir a construção de princípios de justiça que possam ser aceitos por todos os cidadãos 

(RAWLS, 2000a). 

 A razão pública consiste em dar e receber razões no âmbito público de discussão que 

possam ser aceitas por todos, independentemente de sua percepção de bem. Trata-se de uma 

concepção ideal de cidadania para um regime democrático. Essa construção teórica descreve 

como devem ser e não necessariamente como são as deliberações e decisões políticas nas 

democracias, fato que a torna, portanto, um importante instrumento de correção daqueles 

institutos que regem a estrutura básica da sociedade. Além disso, a razão pública está adstrita 

ao âmbito das democracias constitucionais; é voltada para a estrutura básica da sociedade; 

aplica-se nas discussões das questões constitucionais essenciais e nas questões de justiça 

básica; deve atender ao princípio liberal de legitimidade (dever de civilidade); e, por fim, está 

relacionada ao princípio da reciprocidade e equilíbrio reflexivo2 (RAWLS, 2000a). 

 Após a análise das normas regimentais, sob a perspectiva conceitual de razão pública, 

e confirmada a hipótese aventada inicialmente, foram apresentadas possíveis soluções para o 

problema, a partir do conceito de audiência pública apresentado por Fonseca et al. (2013), em 

pesquisa desenvolvida junto ao IPEA. O objetivo é fazer com que este instituto tenha 

melhores condições de possibilitar a participação popular plural no processo legislativo e 

estimular o debate entre os parlamentares e as pessoas interessadas. 

                                                 
1 Optou-se pelo uso da sigla AP/APs para se referir às audiências públicas. 
2 Estes conceitos serão abordados novamente nos capítulos subsequentes. 
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 O levantamento dos trabalhos já produzidos a respeito do tema na literatura acadêmica 

foi realizado mediante pesquisa no portal de periódicos da CAPES, por meio de acesso 

remoto via CAFe/UFOP. Para filtrar as buscas, foram empregadas as seguintes palavras-

chaves: audiência pública, participação popular, democracia deliberativa, democracia 

participativa, democracia procedimental competitiva e razão pública.  

 Quarenta e quatro trabalhos acadêmicos, dentre artigos, teses e dissertações, 

apresentaram relevância para as discussões aqui propostas e pertinência com o objeto de 

pesquisa. Esses textos foram veiculados pela Scielo, Revista de Direito Administrativo e 

Constitucional, Revista Lua Nova, Revista Jurídica da Presidência da República, Revista de 

Sociologia e Política, dentre outras. Apenas vinte e um dos trabalhos tratavam das audiências 

públicas, sendo que somente dois dispunham da sua realização no âmbito do legislativo, os 

demais abordavam o instituto no Executivo, no Judiciário e em entes da administração pública 

indireta. Já os trabalhos restantes debatiam sobre os institutos de participação popular de 

maneira generalizada, abordando as APs somente de forma marginal. Dos trabalhos que 

focaram as audiências públicas no legislativo, nenhum teve como objetivo avaliar a 

efetividade da participação popular na realização das APs, da mesma forma que nenhum 

trabalho abordou o tema a partir da perspectiva de razão pública de Rawls. 

 O objetivo geral definido no início da pesquisa consistiu em analisar os regimentos das 

duas Casas do Congresso Nacional e verificar a adequação do desenho normativo do instituto 

da AP no que diz respeito à participação popular plural no processo legislativo, com a 

posterior apresentação de possíveis meios capazes de tornarem mais efetivas as audiências 

públicas. Os objetivos específicos, por sua vez, foram os seguintes: apresentar o surgimento e 

a evolução das audiências públicas; analisar o conceito de razão pública e sua relação com o 

objeto de pesquisa; e, por fim, demonstrar os pontos básicos da teoria da democracia e a 

importância da participação popular na formação dos sentidos públicos. Havia um quarto 

objetivo específico: analisar o discurso proferido pelos participantes da audiência pública que 

tratou a PEC 55 - teto dos gastos públicos -, ocorrida dia 08 de novembro de 2016, no Senado. 

Contudo, em razão de limitações técnicas e da necessidade de adequação ao tempo da 

pesquisa, tal objetivo específico não foi desenvolvido. 

 Ao deixar de desenvolver o quarto objetivo específico, esta pesquisa acabou ficando 

adstrita ao campo da pesquisa teórica. Buscou-se realizar a análise normativa dos regimentos 

do Senado e da Câmara dos Deputados com a finalidade de verificar a adequação do instituto 
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aos pressupostos da razão pública de Rawls, como meio capaz de contribuir para o 

estabelecimento de uma base pública de justificação no devido processo legislativo. 

 No primeiro capítulo, intitulado “A importância da participação popular na 

legitimidade das decisões políticas”, foram abordados os elementos distintivos dos modelos 

teóricos da democracia decisionística (versão minimalista), pluralista competitiva e 

deliberativa, com o objetivo de demonstrar a importância da participação popular na tomada 

de decisões em cada uma dessas concepções. Além disso, procurou-se demonstrar que a 

revisitação proposta quanto ao instituto da AP no legislativo é compatível com os dois últimos 

modelos de democracia. A igualdade entre os cidadãos não deve se restringir à atribuição do 

mesmo peso ao voto de cada indivíduo, o que, apesar de ser algo extremamente importante, 

não é suficiente para garantir a legitimidade das decisões tomadas pelas autoridades públicas. 

É necessário, ainda, dar a mesma importância às razões apresentadas por todos os indivíduos, 

independentemente das escolhas pessoais e das concepções de bem que cada um tenha. 

 No segundo capítulo, “John Rawls e o ideal da razão pública”, são tratados alguns 

conceitos fundamentais para a adequada compreensão do pensamento do filósofo norte-

americano, sobretudo no que diz respeito ao conceito da razão pública. Buscou-se demonstrar 

como esse ideal normativo, marco teórico deste trabalho, pode ser aplicado na análise da AP 

nos regimentos das duas Casas do Congresso. 

 Por fim, no terceiro capítulo, designado “As audiências públicas e o uso da razão 

pública”, tem-se uma abordagem histórica do instituto da AP, o seu surgimento e 

desenvolvimento no Brasil. São apresentadas as principais normas constitucionais, 

infraconstitucionais e infralegais que regulamentam sua aplicação pelos entes públicos, 

abordando os seus procedimentos no STF e no Executivo Federal, além de uma análise 

detalhada da sua previsão nos regimentos internos do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados. É neste capítulo que ocorre a testagem da hipótese levantada no início da 

pesquisa, a partir do ideal normativo da razão pública, com a apresentação de possíveis 

alterações nas normas regimentais que têm potencial para ampliar a adequação da AP no 

legislativo, possibilitando uma participação popular mais efetiva e plural. 

 A busca pela igualdade na diversidade torna necessária a proposição de novos 

institutos jurídicos ou a revisitação de institutos já existentes, os quais sejam capazes de 

possibilitar o reconhecimento de sujeitos até então invisibilizados no processo de tomada de 

decisões pelo poder público. Nesse sentido, o pluralismo não deve ser visto como um 

problema, mas sim como um contributo para que sejam feitas escolhas melhores pelos 
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representantes eleitos. Este trabalho propõe justamente a revisitação de um instituto de 

participação popular que já existe no ordenamento jurídico brasileiro, partindo de um marco 

teórico que possui como um de seus conceitos centrais a pluralidade das democracias 

modernas e cujo autor tem como um de seus princípios de justiça a liberdade equitativa de 

participação política de todos os membros da sociedade, sejam eles integrantes ou não de 

grupos minoritários. 
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2 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA LEGITIMIDADE DAS 

DECISÕES POLÍTICAS 

  

 A participação popular e a troca de razões na tomada das decisões políticas têm 

ganhado cada vez mais destaque nas democracias modernas, sendo consideradas por muitos 

como condições de legitimidade das escolhas feitas pelos representantes eleitos, sobretudo 

naquelas sociedades marcadas pela pluralidade de concepções de bem (SOARES, 2008). As 

democracias constitucionais enfrentam certa tensão entre assegurar a participação política 

igual dos cidadãos nas decisões públicas, manter os arranjos decisórios que levem em 

consideração a vontade da maioria e, ao mesmo tempo, garantir a estabilidade das instituições 

que integram a estrutura básica da sociedade, por meio de decisões que sejam justificáveis do 

ponto de vista daqueles que tiveram suas pretensões preteridas. No que diz respeito ao 

processo legislativo, isso significa voltar os olhos para as discussões que antecedem a tomada 

de decisões pelos parlamentares, mediante mecanismos que possibilitem a deliberação entre a 

sociedade civil e os representantes eleitos, tornando possível que as pessoas influenciem as 

decisões políticas por meio da troca de razões. Essa situação expõe a necessidade de uma 

análise mais atenta, em relação aos desenhos institucionais propostos pelas teorias 

democráticas, como forma de tentar identificar qual o papel da participação popular na 

legitimidade das decisões políticas e qual a melhor forma de possibilitar tal participação. 

 Leonardo Avritzer (2000) ressalta a relação entre democracia e deliberação, além de 

apontar para o fato de que etimologicamente a expressão deliberação pode ser apreendida em 

dois sentidos distintos. Alguns autores utilizam a expressão como referência a um processo no 

qual os agentes avaliam os argumentos apresentados em uma discussão, enquanto outros 

autores entendem que deliberação diz respeito precisamente ao momento em que a decisão é 

tomada3. Aqui, optou-se pelo uso da expressão deliberação no primeiro sentido, ou seja, a 

troca e a análise de razões em uma discussão. 

 Desenvolver e aprimorar mecanismos aptos a facilitar o oferecimento e o recebimento 

de razões no processo legislativo ampliam as chances de se obter respostas mais adequadas 

                                                 
3 Jürgen Habermas (1995) e Joshua Cohen (1989) adotam o primeiro sentido da expressão deliberação, ou seja, a 

avaliação dos argumentos  apresentados nos espaços públicos de discuss ão, e autores como Rousseau (1996), 

Weber (1996) e Shumpeter (2017) são adeptos do segundo sentido dado à palavra deliberação, reduzindo-a ao 

momento da decisão. Rousseau (apud AVRITZER, 2000), por exemplo, confunde a formação da vontade geral 

com a vontade da maioria, isto é, aquela seria obtida basicamente pela contagem de votos, mecanismo por meio 

do qual, segundo o autor, os indivíduos expressariam sua opinião, e a decisão tomada significaria que a posição 

minoritária simplesmente estava equivocada, sendo esta a posição dominante no interior da democracia por 

aproximadamente 200 anos. 
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para os problemas postos em discussão. Entende-se por adequadas aquelas soluções que não 

necessariamente são corretas do ponto de vista epistêmico, mas contam com uma maior 

aceitação popular, o que possibilita a criação de um ambiente mais aberto à pluralidade, por 

meio do consenso entre diversas visões de mundo que não seja um simples modus vivendi4 

(RAWLS, 2001). 

 Repensar os institutos de participação popular, como as audiências públicas, na 

tomada de decisões políticas, expandindo tal participação - sobretudo dos grupos minoritários 

- nos debates institucionais acerca de temas fraturantes a serem enfrentados pela sociedade, 

cria condições necessárias para se estabelecer uma base pública de justificação das decisões 

políticas. Sabe-se que deliberação e participação são expressões que não se confundem, 

contudo, uma maior participação popular pode ampliar a troca de razões pelos agentes que 

estão participando da deliberação.  

 Ao discutir a participação popular na tomada de decisões pelo poder público no 

âmbito da teoria da democracia, é importante considerar os elementos distintivos de dois 

modelos específicos de democracia: o modelo competitivo e o deliberativo. Há outros 

modelos de democracia, no entanto, para os fins deste capítulo, a análise ficará restrita a esses 

dois. Antes de tal análise, apresenta-se a seguir uma breve introdução histórica, que remonta 

ao início do século passado, importante para traçar o caminho percorrido pela teoria 

democrática recente. 

 

2.1 A CONCEPÇÃO DECISIONÍSTICA DA DEMOCRACIA 

  

 No início do século XX, sobretudo a partir de Max Weber, ganhou força a perspectiva 

de democracia como um modelo político cujo objetivo central consistia em escolher os 

representantes mais aptos para a tomada das decisões políticas, com pouco espaço para a 

participação popular ou para o desenvolvimento de uma noção de coletividade (GRIGOLI, 

2014). Em suma, era esse o modelo decisionístico da democracia5.  

 Havia certa descrença a respeito da possibilidade do diálogo entre tradições culturais 

diferentes, além da ideia de que a complexidade administrativa não seria compatível com a 

                                                 
4 Modus vivendi é uma expressão comum no direito internacional e consiste na ideia de estabilidade fundada em 

um equilíbrio de forças entre os agentes. Este equilíbrio é o único elemento que impede um grupo de tentar 

exercer o controle em relação aos demais grupos. 
5 Para o modelo decisionístico de democracia, a expressão deliberação se restringe ao momento da escolha dos 

representantes pelos cidadãos. 
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participação popular e a argumentação (AVRITZER, 2000). Para Weber (1996), havia um 

conflito irreconciliável entre as diversas concepções de bem dos grupos sociais que não estava 

sujeito a uma solução científica. Dessa forma, sobretudo a partir de Shumpeter (1942), 

buscou-se certa racionalização do processo democrático. A dimensão da diferença não 

precisaria ser levada em consideração, pois as decisões seriam tomadas a partir da agregação 

de vontades, principalmente por meio do voto, prescindindo da participação popular e da 

argumentação nos espaços públicos de tomada de decisão.  

 O ceticismo em relação à participação e à argumentação no processo democrático se 

aprofunda ao longo da primeira metade do século XX. Isso ocorreu, em especial, a partir da 

crise da democracia enquanto forma de organização política de diversos países da Europa no 

período que sucedeu a Primeira Guerra Mundial. É nesse contexto que o centro da política 

democrática do mundo se desloca para os Estados Unidos (AVRITZER, 2000). Segundo 

Avritzer (2000), dois autores, Shumpeter e Anthony Downs, foram fundamentais nesse 

processo de fortalecimento das acepções anti-deliberativas. 

 Shumpeter (apud AVRITZER, 2000), seguindo a tradição iniciada por Weber, reforça 

o ceticismo a respeito dos elementos argumentativos no processo democrático das sociedades 

de massas. Para o referido autor, a deliberação se restringe ao momento do voto pelos 

representantes eleitos. Cabe ao indivíduo definir quais são as suas preferências e escolher 

como representantes aqueles membros das elites políticas com os quais possui maior 

afinidade e que apresentam melhores condições de satisfazer tais preferências (DOWNS, 

1956). Conclui-se, portanto, que, na perspectiva da teoria minimalista defendida por 

Shumpeter, as preferências individuais são dadas a priori, ou seja, a argumentação tem pouca 

ou nenhuma influência na formação das preferências de cada pessoa. 

 Para os autores minimalistas, a democracia não significa que o povo de fato governa, 

mas sim que periodicamente ele tem a possibilidade de escolher seus governantes, cabendo 

tão somente aos eleitos, após o processo eleitoral, conduzir as ações políticas sem a ingerência 

da população (SHUMPETER apud SALES, 2005). Shumpeter, inspirado por Weber, defende 

que a racionalização da democracia é uma exigência da modernidade. Tal perspectiva parece 

encobrir um modelo de democracia altamente restritivo, no qual a soberania popular fica 

limitada ao processo eleitoral, possibilitando o surgimento de uma "elite política" com 

melhores condições de coordenar as ações do Estado (AVRITZER, 2000). 

 A restrição da participação popular na tomada das decisões políticas nas democracias, 

no entendimento de Shumpeter, teria condições de garantir a manutenção de um sistema 



17 

 

eleitoral organizado e estável. Isso se dá uma vez que a participação ativa dos cidadãos nas 

escolhas políticas é algo impraticável nas sociedades de massas, podendo até mesmo se tornar 

uma ameaça à estabilidade dos governos (SHUMPETER apud PATEMAN, 1992). 

 Para Avritzer (2000), a teoria democrática decisionística possui três características 

fundamentais: (a) as sociedades modernas possuem diferenças culturais irreconciliáveis e que 

não podem ser resolvidas por meio da argumentação; (b) as decisões políticas possuem certo 

grau de complexidade, por isso a participação popular pode reduzir a eficiência do processo 

decisório e gerar mais prejuízos do que soluções; (c) os processos eleitorais são a síntese das 

preferências individuais formadas a priori e não estão sujeitas a mudanças em razão de um 

processo argumentativo. 

 Percebe-se que para o modelo decisionístico a participação popular nas decisões 

políticas, com a troca de razões nos espaços públicos de discussão, não consiste em critério de 

legitimidade das democracias, pelo contrário. Para seus defensores, uma participação popular 

que extrapole a escolha dos seus representantes poderia deslegitimar o processo democrático, 

ocasionando instabilidade nos governos e na sociedade de uma forma geral. 

Em que pese à força da teoria decisionística da democracia na primeira metade do 

século XX, o modelo entra em crise na segunda metade do século, perdendo espaço para a 

teoria competitiva pluralista e para a teoria deliberativa, cujas características principais serão 

abordadas a seguir. 

 

2. 2 A TEORIA PLURALISTA COMPETITIVA DA DEMOCRACIA 

  

 A definição a respeito do que é a democracia e quais seriam as condições de sua 

legitimidade é objeto de disputa entre as duas principais teorias da democracia na atualidade, 

a competitiva e a deliberativa. Apesar de não haver consenso quanto a sua definição, a teoria 

política moderna reconhece na democracia pelo menos duas dimensões: a competição e a 

participação política6 (SALES, 2005). 

Para a tradição competitiva, as votações consistem em um mecanismo de agregação 

das vontades individuais como forma de se alcançar uma suposta “preferência social”. Dessa 

maneira, eventuais conflitos de interesses entre indivíduos e/ou grupos poderiam ser 

solucionados, o que possibilitaria, por sua vez, a tomada de decisões (SALES, 2005). 

                                                 
6 Segundo Riker (1982), as definições a respeito do que é a democracia são tantas que não é possível alguém as 

ler todas, sendo, portanto, necessário fazer a todo momento recortes reducionistas a respeito das diversas teorias 

que disputam o conceito de democracia. 
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A dupla dimensão da democracia foi desenvolvida por Robert Dahl, em sua obra 

Poliarquia: participação e oposição (1997), na qual o autor desenvolve a ideia de que a 

democratização consiste na ampliação da competição política e na possibilidade de 

participação na tomada de decisões (DAHL, 1997). Ao visualizar a democracia de forma 

bidimensional, como proposto por Dahl (1997), tem-se o eixo y, que corresponde à 

competição, e o eixo x, o qual equivale à participação. O deslocamento simultâneo para cima 

na direção de y e para o lado na direção de x significa dizer que foram ampliadas as 

oportunidades de contestação daquilo que está posto e, devido a isso, tem-se a inclusão no 

sistema daqueles grupos anteriormente invisibilizados. Dessa maneira, é possível se 

aproximar de uma democracia mais plena (SALES, 2005)7. 

Robert Dahl (1989) apresenta ainda alguns critérios para a identificação de um regime 

democrático, são eles: o sufrágio universal, garantido a todos os cidadãos adultos; a liberdade 

de expressão e associação política; o direito de ser eleito a cargos políticos; fontes alternativas 

de informação; eleições livres e idôneas; e instituições que assegurem a representatividade de 

políticas governamentais8. Um arranjo social marcado pelas características listadas por Dahl 

pode ser lido como um indicador do grau de democratização de uma sociedade. Ciente das 

limitações da participação direta da população nas decisões políticas, o autor defendia um 

sistema que ao menos distribuísse a capacidade de influenciar entre as minorias, por meio de 

um processo chamado de “poliarquia”, o qual pode ser entendido como sinônimo do que hoje 

se chama de democracia procedimental-competitiva, modelo mais adotado pelas democracias 

constitucionais modernas (MIGUEL, 2005)9. 

A democracia competitiva, de matriz liberal, tem uma grande preocupação em definir 

procedimentos justos para a tomada de decisões políticas (DAHL, 1997). Em muitas ocasiões, 

comete-se o equívoco de confundir os conceitos de democracia e justiça. Contudo, é 

                                                 
7 É importante ressaltar que para Dahl a democracia consiste em um modus vivendi no qual os participantes 

agem de forma estratégica. Para o autor, todo grupo político prefere suprimir os competidores a tolerá-los. 

Contudo, em razão do equilíbrio de forças nas relações sociais , os custos da supressão dos grupos rivais muitas 

vezes são maiores que os custos da tolerância, o que amplia as chances de se ter um regime mais competitivo 

(SALES, 2005). 
8 “Os critérios dahlsianos para a identificação de um regime democrático são, basicamente: o sufrágio universal, 

garantido a virtualmente todos os cidadãos adultos, a liberdade de expressão e associação políticas, o direito de 

elegibilidade para cargos políticos, as fontes alternativas de informação, eleições livres e idôneas e instituições 

que assegurem a representatividade de políticas governamentais. Um sistema protetor dos referidos direitos 

políticos básicos é sugerido como um referencial para se avaliar o grau de democratização de comunidades 

políticas de larga escala e com uma forte pluralidade de modos de vida. A “poliarquia”, nome dado aos sistemas 

reais imperfeitos que se aproximam do ideal de democracia, caracteriza-se por ser um regime competitivo e 

inclusivo” (SOARES, 2008, p. 17). 
9 Dahl define democracia como “[...] uma contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, 

considerados como politicamente iguais” (DAHL, 1997, p. 25). 
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importante destacar que esse equívoco também é cometido por inúmeros deliberativistas, o 

que é perceptível quando se analisa suas teorias de forma detida. 

A concepção tradicional de democracia, o modelo procedimental-competitivo, pauta-

se em mecanismos representativos, sobretudo nos pleitos eleitorais por meio dos quais as 

lideranças políticas competem pelo voto popular e os representantes adquirem poder de 

decisão a respeito das questões políticas. Tal situação, de acordo com esse modelo, seria 

capaz de criar certo controle em relação aos representantes eleitos. Buscando corresponder às 

expectativas de sua base eleitoral, os representantes teriam que ponderar suas escolhas após as 

eleições, já que depois de certo lapso de tempo voltariam a ser avaliados pelos eleitores em 

novos pleitos (SOARES, 2008). 

Dessa forma, a legitimidade das decisões tomadas, de acordo com a concepção teórica 

da democracia competitiva, estaria na regra da maioria, que consiste em um mecanismo 

primordialmente agregativo de vontade. A ideia é a “[...] de que a competição política 

promova a distribuição de capital político, em maior ou menor grau, entre os grupos sociais” 

(SOARES, 2008, p. 17). Tal distribuição é algo extremamente importante, dado que o poder 

político consiste em um recurso fundamental para se alcançar quaisquer outros bens dentro de 

uma sociedade (VITTA, 2000). 

A garantia da vontade da maioria, associada à proteção da minoria por meio de 

direitos individuais, de acordo com a teoria competitiva da democracia, possibilita um 

procedimento decisório que aumenta a utilidade média dos cidadãos, atendendo a vontade de 

uma maioria dos eleitores. Todavia, o valor moral da democracia competitiva está na 

consideração igual de cada cidadão, e este seria o elemento de legitimação das decisões 

políticas (DAHL, 1989; SOARES, 2008). 

O tratamento equânime dispensado aos eleitores é uma das maiores vantagens da 

democracia competitiva, pois dá ao voto de cada um o mesmo peso. Nos dias atuais isso pode 

parecer algo trivial, sobretudo quando se discute a igualdade material ou a igualdade na 

diversidade no ambiente acadêmico. Contudo, nas democracias jovens, que ainda estão 

criando as bases de sua estabilidade, esse tratamento igual significa que o voto do negro tem o 

mesmo peso que o voto do branco, o voto da mulher tem o mesmo peso que o voto do 

homem, e assim sucessivamente. 

É importante não confundir a democracia competitiva com a concepção minimalista 

de democracia, já apresentada acima. Para esta, a noção de democracia se restringe à escolha 

dos representantes, enquanto que, para o modelo competitivo, mesmo com a importância dada 
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ao voto, há a necessidade de se preservar aqueles elementos constitutivos do próprio processo 

democrático, como a liberdade de associação, a liberdade de expressão, a possibilidade de 

participação popular na tomada das decisões políticas, dentre outros elementos. Em 

determinadas situações, para que tal preservação aconteça, torna-se necessário limitar as 

escolhas da maioria10. 

A tradição da democracia competitiva não dispõe de muitos mecanismos para avaliar 

os resultados do procedimento democrático que sejam independentes do próprio processo de 

tomada de decisões, seguindo a lógica de que se o procedimento adotado foi justo os 

resultados também serão. Todavia, a democracia vai além dos procedimentos adotados, pois 

existem certos direitos sem os quais não é possível que haja uma competição verdadeira no 

âmbito de uma sociedade democrática, tornando fundamental a sua preservação. 

Dahl (1989) ressalta que nas democracias competitivas as maiorias não podem 

suprimir os direitos políticos fundamentais das minorias, pois, se isso fosse possível, os 

direitos inerentes à própria democracia estariam sendo negados, o que é uma contradição em 

si11 12. O autor não foge da discussão quanto às deficiências do modelo competitivo, uma vez 

que sabe não ser possível criar um procedimento o qual garanta sempre os resultados mais 

adequados. Contudo, ao invés de buscar possíveis soluções para a falibilidade da democracia 

em sistemas de controle externo, o mais adequado, para o cientista político norte-americano, 

seria buscar o aperfeiçoamento interno do processo democrático. Essa questão, a que diz 

respeito ao procedimentalismo, será retomada mais adiante. 

De acordo com Dahl (1989), é preciso incutir nos membros da sociedade a crença de 

que a garantia dos direitos políticos fundamentais é condição indispensável para a preservação 

do sistema democrático. Essa ideia deve estar presente nos hábitos, práticas e na própria 

cultura da sociedade, o que não afasta o papel contramajoritário dos tribunais, por exemplo, 

na garantia dos direitos políticos fundamentais. Todavia, em uma democracia não deve 

prevalecer a crença de que os tribunais têm melhores condições de decidir algo do que a 

própria população e muito menos que o judiciário seja capaz de garantir as bases da 

democracia sem que a própria sociedade continue acreditando nesse ideal. 

                                                 
10 Aqui, há o que Dahl chama de “autolimitação” (DAHL, 1989, p. 169) da democracia, ou seja, a democracia é 

limitada pela própria democracia e não por elementos externos. 
11 Dahl afirma que “[...] esses direitos específicos - aos quais darei o nome de direitos políticos fundamentais  - 

são integrais ao processo democrático. Eles não são ontologicamente separados do - ou anteriores ao, ou 

superiores ao - processo democrático. À medida que o sistema democrático existe em um sistema político, todos 

os direitos políticos fundamentais têm também que existir” (DAHL, 1989, p. 170). 
12 Na prática, maiorias organizadas podem até suprimir direitos políticos de minorias, contudo, tal medida não 

será legítima da perspectiva democrática. 
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A associação feita por Dahl entre o procedimento democrático, expresso 

principalmente pelos mecanismos de escolha majoritária, e as liberdades políticas 

fundamentais, considerando estas como condição de legitimidade da autoridade democrática, 

ganha maior relevância, pois demonstra que o modelo competitivo pode e deve assumir 

contornos mais igualitários. Dessa forma, torna-se possível uma participação mais efetiva da 

sociedade, em especial dos grupos minoritários, na tomada de decisões coletivas a partir do 

ideal da razão pública. 

O grande problema da democracia competitiva consiste na impossibilidade, ou pelo 

menos em uma grande dificuldade, dos regimes eleitorais atuais de apresentarem resposta aos 

novos sujeitos de direito. Como destacado anteriormente, ao serem eleitos, os representantes 

políticos buscam atender as expectativas de seu eleitorado pensando nas eleições futuras. 

Ocorre que, via de regra, os novos sujeitos de direito pertencem a grupos minoritários, logo, 

um sistema representativo como o brasileiro torna as demandas desses agentes invisíveis aos 

olhos dos representantes eleitos, mesmo existindo a garantia de todos os seus direitos 

políticos. O modelo teórico competitivo, sobretudo em sociedades de grande complexidade, 

como a brasileira, é algo incontornável. Entretanto, faz-se necessário (re)pensar formas de 

possibilitar uma participação popular maior nas decisões públicas, principalmente dos grupos 

invisibilizados, ante a “[...] incapacidade desses arranjos tradicionais em oferecer o tratamento 

adequado às questões políticas mais delicadas, que envolvam assuntos controversos e/ou 

digam respeito a dilemas morais” (SOARES, 2008, p. 14)13. 

Não obstante, as discussões a respeito de um ideal normativo, o qual seja uma 

alternativa viável à superação das limitações da democracia representativa, estão longe de 

serem consensuais, havendo muitas divergências quanto aos elementos essenciais para avaliar 

a legitimidade das decisões públicas. De qualquer forma, não é difícil perceber a necessidade 

de perquirir formas capazes de possibilitar um diálogo mais intenso entre a sociedade e seus 

representantes eleitos, mesmo no âmbito das teorias competitivas. 

Em razão das limitações da democracia competitiva, sobretudo a dificuldade de dar 

voz aos grupos historicamente invisibilizados, além de um grande apego aos procedimentos 

de tomada de decisões sem que seja dada a devida atenção aos resultados produzidos pelas 

                                                 
13 Amy Gutmann, em sua crítica à democracia competitiva, chamada pela autora de democracia populista, define 

este modelo como “[...] um sistema de governo da maioria que não impõem restrições à substância dos 

resultados sancionados pelo eleitorado com exceção daquelas que são exigidas pelo próprio procedimento  

democrático de governo popular” (GUTMANN, 1995, p. 8) 
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decisões políticas, desponta uma nova vertente teórica da democracia conhecida como 

deliberativa. É sobre essa vertente que se falará no subcapítulo a seguir. 

 

2.3 A TEORIA DELIBERATIVA DA DEMOCRACIA 

 

Partindo da teoria crítica, as vertentes deliberativas da democracia começaram a 

ganhar fôlego a partir da década de 1970, tornando-se a principal alternativa à tradição 

competitiva da democracia (SALES, 2005). De forma bastante objetiva, é possível 

caracterizar a democracia deliberativa como a busca por mecanismos que possibilitem a 

tomada de decisões políticas por aqueles que estarão submetidos a ela, por meio da discussão 

pública entre cidadãos livres e iguais. A participação de todos, a argumentação racional, a 

publicidade, a ausência de coerção e a igualdade são elementos que devem compor a tomada 

de decisões nas democracias deliberativas como condição de legitimidade das mesmas 

(MIGUEL, 2005). 

A democracia deliberativa tem como uma de suas bases o chamado “valor epistêmico” 

da sua teoria, cujo foco está no papel que a deliberação pública assume como mecanismo de 

correção das escolhas democráticas, o que aumentaria as chances de se obter decisões mais 

acertadas no âmbito político, segundo os deliberativistas. Nesse aspecto, o ideal deliberativo 

se despontaria como fundamento normativo de legitimidade para as decisões no campo da 

democracia (BOHMAN, 1998; SOARES, 2008). 

Conforme Dryzek (2002), a expressão “democracia deliberativa” diz respeito a uma 

“família de concepções teóricas” que tem em comum a ênfase dada na deliberação pública nas 

democracias como condição de legitimidade das decisões tomadas. É possível “[...] distinguir 

os democratas deliberativos de linhagem liberal (Joshua Cohen, Amy Gutmann, Denis 

Thompson, Samuel Freeman, John Rawls) dos democratas deliberativos de matriz 

‘discursiva’ (Jürgen Habermas, James Bohman, Seyla Benhabib, John Dryzek)” (SOARES, 

2008, p. 66). Neste trabalho, no entanto, não será realizada a contraposição entre esses dois 

grupos, haverá somente a apresentação geral de suas características. 

Rawls (2000a) trabalha com a noção de pluralidade de concepções de bem que 

circundam as sociedades modernas. Apesar de irreconciliáveis em alguns momentos, essas 

concepções são razoáveis em sua pluralidade, por isso é possível concluir que a estabilidade 

de uma sociedade não deve se fundar em visões éticas cheias. O autor indica que a única 

forma de possibilitar o diálogo entre as inúmeras doutrinas abrangentes seria por meio do que 
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ele chama de “consenso sobreposto”. Para o autor, os princípios de justiça que orientam a 

estrutura básica da sociedade devem ser endossados por meio da razão pública pelas 

principais doutrinas filosóficas, religiosas e morais que compõem a sociedade. Percebe-se que 

Rawls rompe com a tradição decisionística ao introduzir a argumentação como variável que 

deve anteceder o voto, contudo, o momento da decisão continua tendo papel importante, se 

não preponderante em sua teoria (RAWLS, 1998). 

Habermas (1995), por sua vez, introduz o elemento argumentação na teoria 

democrática a partir do que ele chama de esfera pública, isto é, um espaço não 

institucionalizado no qual as pessoas interagem umas com as outras, apresentam e discutem 

políticas, além de definirem estratégias para influenciar as decisões tomadas pelo poder 

público (AVRITZER, 2000). Aqui, as decisões são tomadas a partir da vitória do melhor 

argumento, sendo que a vontade individual não é reduzida à vontade da maioria, há uma 

busca constante pelo que o autor chama de consenso discursivo. 

Ao contrário de Rousseau, para Habermas, a legitimidade da política não está adstrita 

à formação da vontade geral por meio de mecanismos agregativos de vontade, mas 

perpassaria também pela deliberação coletiva com a participação racional de todos os 

indivíduos interessados e potencialmente afetados pelas decisões políticas (AVRITZER, 

2000). Para o autor, não é legítimo simplesmente impor à minoria a vontade da maioria, sem 

explicitar quais foram as razões que levaram a tomada daquela decisão. O objetivo não é 

simplesmente aferir a vontade individual, mas sim possibilitar a discussão racional entre os 

indivíduos. Habermas não trabalha com a noção de preferências formadas a priori, e aferidas 

pelo processo eleitoral, mas por meio de processos comunicativos os quais devem ocorrer na 

esfera pública (AVRITZER, 2000).  

Na percepção de Habermas, os sistemas deliberativos presentes na esfera pública 

devem se manter de maneira informal, exercendo sua influência junto ao sistema político, 

sem, contudo, deter o poder político. De acordo com o autor, para que a influência pública se 

torne poder político, é preciso que, após a deliberação na esfera pública, ela passe pelos 

procedimentos institucionais de tomada de decisão por meio do debate dos parlamentares. 

Apenas após esse trajeto poderá ser aprovada como legislação (AVRITZER, 2000; 

HABERMAS, 2003). 

Habermas (2003) não se preocupa em pensar mecanismos institucionais como forma 

de possibilitar a democracia deliberativa. Tal reflexão só é feita mais tarde por Joshua Cohen, 

que procura desenvolver a teoria argumentativa de Habermas e Rawls sob a perspectiva 
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institucional. Para Cohen, “[...] os membros de uma associação democrática consideram os 

procedimentos deliberativos como a fonte de legitimidade, [...] eles preferem instituições nas 

quais as conexões entre deliberação e resultado sejam mais evidentes do que instituições nas 

quais tais conexões sejam menos claras” (COHEN, 1989, p. 73). 

Ao pensar em formas de institucionalizar o procedimento deliberativo, Cohen trabalha 

a pluralidade das concepções de bem como algo dado, de maneira semelhante ao "fato do 

pluralismo" de Rawls, defendendo que tais procedimentos devem se desenvolver da seguinte 

forma: os participantes do processo deliberativo tratam uns aos outros como iguais e estão 

preparados para reconhecer a legitimidade dos resultados obtidos por meio da discussão 

(AVRITZER, 2000). Cohen busca operacionalizar o consenso sobreposto apresentado por 

Rawls, o qual consiste em um método hipotético. Presume-se que os indivíduos possuem 

visões de mundo razoáveis e que por meio da argumentação poderão alcançar um acordo. O 

autor não descarta a possibilidade de que, em determinados casos, não seja possível chegar a 

um consenso, sendo preciso então recorrer à regra da maioria. Todavia, se a decisão foi 

tomada de maneira inclusiva, por meio da apresentação das razões dos principais envolvidos, 

isso significa que as minorias afetadas por aquela decisão estarão mais propensas a aceitá-las 

como legítimas (AVRITZER, 2000).  

Para Bohman (1996), a deliberação pública é uma forma de encontrar soluções para 

problemas, por meio da troca de razões e da coordenação entre as pessoas. Bohman, assim 

como Cohen, vai além de Habermas, na medida em que tenta desenvolver elementos capazes 

de institucionalizar os processos de deliberação, pois os indivíduos tendem a reconhecer uma 

decisão como legítima com mais facilidade quando fica mais clara a relação entre a 

deliberação e a esfera institucional (AVRITZER, 2000). 

Avritzer (2000) defende que a democracia deliberativa deve ocorrer por meio de 

fóruns entre Estado e sociedade, como os que têm surgido em diversos países. No Brasil, por 

exemplo, há os conselhos e orçamentos participativos, nos Estados Unidos, os conselhos 

ambientais, e na Índia, tem-se os Panchaiants. Para o autor, essas experiências deliberativas 

evidenciam três características comuns dos arranjos deliberativos. A primeira característica 

diz respeito ao fato de que o Estado cede um espaço decisório em favor da participação de 

membros da sociedade civil, ampliando a participação popular e a troca de razões quanto a 

melhor decisão política a ser adotada. A ampliação da participação popular é importante, pois 

possibilita que as pessoas tragam para o debate público razões que em situação diversa não 

seriam consideradas. A constituição de espaços que possibilitem a manifestação permanente 
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dos indivíduos, sobretudo dos integrantes dos grupos minoritários, bem como a justificação 

das decisões estatais diante da sociedade, contribui para consolidar as instituições 

democráticas (AVRITZER, 2000). Isso ocorre, pois se vai além da consideração igual dos 

cidadãos a partir do voto, e a consequente escolha de seus representantes, uma vez que 

possibilita a cada pessoa participar da construção das decisões políticas e da formação dos 

sentidos públicos por meio de suas razões, mesmo que elas não sejam aceitas quando 

confrontadas com razões melhores ou mais adequadas para o momento. 

A segunda característica consiste na relação entre as informações que são importantes 

para a tomada de uma decisão e os membros da sociedade, isto é, para a teoria da democracia 

encampada por Weber e Shumpeter (a versão minimalista), as informações utilizadas para a 

tomada das decisões públicas são complexas demais para serem partilhadas com a população, 

o que torna necessária a formação de uma elite política que tenha melhores condições de 

depurar essas informações e tomar decisões. Para os deliberativistas, por sua vez, as 

informações relevantes para a deliberação do governo devem ser tornadas públicas ou 

socializadas, pois o Estado, assim como o mercado, possui informações incompletas para a 

tomada de suas decisões, além de não deter aprioristicamente a melhor resposta para os 

problemas postos em discussão. Sendo assim, torna-se necessária a construção de soluções de 

forma coletiva (AVRITZER, 2000).  

Por fim, a terceira característica se fundamenta na ideia de que a deliberação 

possibilita que inúmeras experiências sejam testadas. Para a teoria decisionística, como já 

discutido anteriormente, os indivíduos têm preferências dadas a priori e, para garantir a 

satisfação dessas preferências, é preciso certo grau de homogeneidade cultural e moral como 

forma de reduzir eventuais conflitos e garantir a estabilidade social. Já para a teoria 

deliberativa, são as experiências e o compartilhamento dos seus resultados que desenham as 

preferências de cada um, portanto, o elemento central das democracias seria sua pluralidade, 

não a homogeneidade (AVRITZER, 2000). 

É importante não confundir a democracia deliberativa com a participativa. Para 

Gutmann (2000), os deliberativistas assumem uma postura mais realista em relação aos que 

defendem uma democracia do tipo participativa, pois não propõem a supressão dos 

mecanismos representativos de tomada de decisão em favor de uma democracia direta. O que 

se defende é a incorporação de elementos deliberativos naquelas instituições de representação 

já consolidadas, buscando ainda uma conciliação entre a autonomia pública e privada. 
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Uma das maiores críticas dos deliberativistas ao modelo competitivo está no suposto 

foco deste em relação aos procedimentos do processo democrático, sobretudo no que diz 

respeito aos mecanismos agregativos de vontade. De acordo com os deliberativistas, tais 

procedimentos não seriam suficientes para resguardar certas garantias fundamentais 

necessárias a uma igualdade de status entre os cidadãos (SOARES, 2008).  

Conforme sustenta Cohen (1997), é preciso criar condições capazes de possibilitar a 

argumentação pública entre os cidadãos, sendo que o tratamento igual entre os mesmos não 

deve considerar somente a agregação das vontades de cada pessoa, mas também as razões 

apresentadas no momento que antecede a decisão. Ou seja, seria preciso não somente contar 

os votos no momento de decidir, é preciso considerar quais os melhores argumentos 

apresentados nos espaços públicos de discussão. 

As teorias deliberativas buscam meios de possibilitar a tomada de decisões que sejam 

mais razoáveis, buscando critérios que possibilitem uma análise dos resultados produzidos 

pelas decisões tomadas na esfera pública, pois os resultados seriam importantes para a sua 

legitimidade. Em outros termos, seria uma teoria com um viés mais substantivo do que 

procedimental, em contraposição aos modelos competitivos. O problema aqui está 

relacionado, então, com a ausência de mecanismos aptos a avaliar os resultados produzidos 

pela democracia competitiva, sobretudo quando estão envolvidas a garantia de direitos não 

políticos e a igualdade de oportunidades. É o que Soares chama de “déficits cognitivos” 

(SOARES, 2008, p. 69) daqueles modelos que são meramente procedimentais. 

Choen (1997) propõem desenvolver uma análise da democracia que seja uma 

alternativa ao modelo competitivo, buscando na deliberação pública uma forma de superar as 

limitações daquele modelo. Para o autor, a democracia competitiva ganha destaque em virtude 

da diversidade de valores morais existentes na sociedade moderna, o que dificulta a criação de 

uma base pública de justificação sem o recurso a procedimentos que sejam independentes de 

qualquer doutrina abrangente específica14. O referido autor defende que uma concepção mais 

“substantiva” de democracia seja compatível com a diversidade das visões de mundo, sem 

afastar por completo a importância dos procedimentos. É preciso desenvolver um ideal de 

democracia que prescinda do recurso a qualquer concepção específica de bem, mas que não 

esteja adstrito aos limites do procedimentalismo (SOARES, 2008). 

                                                 
14 Rawls (2000a) apresenta um conceito que define de forma adequada essa pluralidade de concepções de bem 

descrita por Cohen. Chamado “fato do pluralismo”, tal conceito aborda as democracias modernas como 

marcadas por uma infinidade de doutrinas abrangentes (religiosas, filosóficas e morais), muitas vezes 

irreconciliáveis entre si, porém, razoáveis, e são o resultado natural do uso das faculdades humanas (racional e 

razoável) por cidadãos que sejam livres e iguais. Esse conceito será novamente trabalhado no capítulo seguinte. 
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Cohen (1989) traça os seguintes postulados que caracterizariam o procedimento 

democrático deliberativo: (a) a deliberação deve ocorrer de forma argumentativa; (b) a 

deliberação deve ser desenvolvida de maneira inclusiva e pública; (c) os indivíduos que 

participam da deliberação devem estar livres de qualquer coação externa; (d) os deliberantes 

devem estar livres de qualquer coerção interna que afete a igualdade entre os mesmos; (e) as 

deliberações têm como objetivo a tomada de decisões racionalmente motivadas; (f) as 

deliberações devem abarcar todos os assuntos passíveis de serem regulados; (g) as 

deliberações podem dizer respeito a posições e preferências pré-políticas. 

A aplicação desses postulados viabiliza uma concepção de democracia em que a 

deliberação pública seja intrínseca ao procedimento democrático, figurando como condição de 

legitimidade das decisões políticas. Além disso, os deliberantes não estão adstritos a nenhuma 

norma ou requisito prévio, salvo os pressupostos enumerados pelo autor, devendo os 

resultados obtidos serem considerados como aceitáveis em razão de serem frutos de um 

processo deliberativo (COHEN, 1989). 

 

2.4 ENTRE O PROCEDIMENTALISMO E A DELIBERAÇÃO 

 

Ao avaliar os dois principais modelos teóricos da democracia na atualidade, o 

pluralismo competitivo e o deliberativo, é preciso fazer uma distinção entre os critérios que 

podem ser utilizados para verificar a legitimidade do procedimento democrático adotado na 

tomada de decisões e aqueles critérios que podem ser utilizados para verificar se o resultado 

das decisões tomadas é justo ou não (SOARES, 2008). Para Estlund (2006), essa 

diferenciação é fundamental para que se possa entender de forma adequada o conflito entre a 

democracia competitiva e a deliberativa. A democracia, sendo entendida como mecanismo de 

tomada de decisão da maioria, pode ter seus procedimentos respeitados e, ao mesmo tempo, 

produzir decisões extremamente injustas (DAHL, 1989; VITA, 2008). De igual forma, a 

democracia deliberativa, mesmo tendo uma preocupação maior com o valor epistêmico das 

decisões tomadas, não dispõe de instrumentos capazes de garantir os resultados mais justos 

sempre15. 

                                                 
15 Essa preocupação com critérios epistêmicos para aferir os resultados obtidos pelo procedimento democrático 

competitivo não é unânime entre os deliberativistas, sendo importante ressaltar que em muitas situações há uma 

interdependência entre o procedimento adotado e o resultado obtido, o que não afasta a possibilidade de realçar 

um enfoque mais “procedimental” ou mais “substantivo” , a depender do modelo democrático analisado 

(SOARES, 2008).  
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A atenção quase que exclusiva aos procedimentos decisórios é uma das maiores 

críticas da democracia deliberativa ao modelo tradicional de democracia (competitiva), pois, 

de acordo com seus críticos, este modelo não realiza discussões mais aprofundadas a respeito 

dos resultados obtidos por meio do voto. Tal situação cria um impasse entre o que se chama 

de “justiça procedimental” e “justiça substantiva”, tendo aquela uma preocupação maior com 

os procedimentos que devem ser seguidos e esta com os resultados produzidos pelas decisões 

decorrentes dos processos democráticos. 

Ocorre que os critérios para avaliar se uma decisão democrática é justa não coincidem 

com os critérios para verificar se essa mesma decisão é legítima, até mesmo porque definir se 

um resultado é justo ou injusto muitas vezes depende de visões éticas cheias. Já os critérios 

para definir a legitimidade de um resultado, por sua vez, devem prescindir, sempre que 

possível, de concepções específicas de bem, pelo menos em sociedades plurais, como a 

brasileira.  

Nesse aspecto, as teorias, competitiva e deliberativa, parecem andar juntas, pois 

nenhuma delas dispõe de um critério adequado para garantir que certa decisão seja sempre 

justa. Contudo, ambas possuem requisitos de legitimidade das decisões públicas, os quais 

parecem apresentar a deliberação como uma constante, em maior ou menor grau, a depender 

da concepção teórica adotada. Logo, a troca de razões nos espaços públicos de discussão deve 

ser entendida como um requisito de legitimidade das decisões proferidas e não como um 

critério para verificar se a decisão é justa ou não. 

Conforme salienta Dahl (1989), a possibilidade de produzir um resultado injusto por 

meio do processo democrático não afasta seu mérito ou a sua legitimidade, pois o 

procedimento coletivo de tomada de decisões é em si uma forma de justiça distributiva, já que 

dá o mesmo peso ao voto de cada cidadão. Para sustentar seu argumento, Dahl (1989) se vale 

do conceito de “justiça procedimental imperfeita”, desenvolvida por Rawls (2000b). 

Rawls (2000b), ao tratar dos seus princípios de justiça, especificamente o da igualdade 

de oportunidades, traz o conceito de “justiça procedimental perfeita”, que consiste na ideia de 

que ao se aplicar um determinado procedimento justo será possível garantir sempre um 

resultado justo. Contudo, o próprio autor reconhece que é praticamente impossível obter na 

prática esse tipo de justiça procedimental. Basta imaginar, por exemplo, o processo penal, 

pois é extremamente difícil, senão impossível, desenvolver um procedimento nesse ramo do 

direito que, se seguido à risca, sempre levará a um resultado justo - este entendido aqui como 

a condenação somente daqueles que são culpados. Diante dessa situação, Rawls (2000b) traz 
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o conceito de “justiça procedimental imperfeita”, que, ao contrário do primeiro conceito, não 

tem a pretensão de possibilitar que a aplicação do procedimento em questão sempre levará ao 

resultado adequado. Para Dahl (1989), o modelo de democracia procedimental-competitivo se 

aproxima da noção de justiça procedimental imperfeita, o que não invalida a utilização desse 

modelo teórico, apenas expõe sua limitação epistêmica. Em muitas ocasiões, esses 

procedimentos são os únicos elementos dos quais dispõe a razão humana para se alcançar 

resultados aceitáveis (SOARES, 2008). 

A escolha majoritária, do ponto de vista igualitário da democracia, é algo indissociável 

da concepção de igualdade entre os cidadãos. Dessa forma, arranjos democráticos, mesmo que 

recebam o amplo apoio da população, devem ser deixados de lado caso não respeitem as 

liberdades políticas iguais, por exemplo, quando acarretam a exclusão sistemática de grupos 

minoritários das decisões políticas e da formação dos sentidos públicos (SOARES, 2008). 

A troca de razões nos espaços públicos de discussão é algo fundamental no âmbito das 

democracias modernas, o que só pode ser alcançado por meio da deliberação. Todavia, apesar 

da agregação de vontades ser uma das principais características da democracia competitiva, 

esse modelo não é incompatível com a deliberação16. A defesa das liberdades políticas, de 

expressão, livre associação, de imprensa, dentre outras, como marcas inarredáveis da 

democracia pelo modelo competitivo, é também uma defesa da deliberação no processo 

político (SOARES, 2008). A melhor alternativa talvez seja o justo meio entre uma e outra 

tradição democrática, buscando formas de garantir a estabilidade da estrutura básica da 

sociedade por meio da competição e da deliberação. Uma decisão para que seja legítima não 

pode prescindir de certos procedimentos previamente estabelecidos, dentre os quais a 

deliberação. 

Na esteira do pensamento de Rawls, Vita (2000) propõe o seguinte critério liberal 

igualitário (a razão pública) para realizar a avaliação moral das decisões políticas: naqueles 

assuntos que são marcados pelo desacordo moral é preciso que, ao fazer uma proposta, “[...] 

os deliberantes antes de mais nada levem em conta não a medida em que tal proposta é 

aceitável da ótica de seus próprios interesses ou concepções de bem, mas sim em que medida 

outros podem ter razões fortes para rejeitá-las” (VITA, 2000, p. 14-15). 

De acordo com Vita (2000), aferir o quanto uma decisão tomada no âmbito de uma 

democracia é legítima deve decorrer de critérios independentes de qualquer procedimento 

efetivo de deliberação democrática. A observação feita pelo autor é aplicável tanto para a 

                                                 
16 Da mesma forma que naquelas propostas de democracia cujo foco está na deliberação os mecanismos 

agregativos de vontade são características incontornáveis (SOARES, 2008). 
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tradição competitiva quanto para a tradição deliberativa da democracia. Ao estabelecer um 

critério independente, como o proposto acima, é possível verificar se uma decisão qualquer é 

legitima ou não, a despeito de ter seguido os ritos tradicionais do procedimento democrático 

competitivo. 

A aplicação da razão pública exige a observância de certas condições restritivas. Tal 

ideia somente pode ser aplicada quando as decisões políticas a serem tomadas se referirem ao 

que Rawls denomina de “questões constitucionais essenciais” e “questões de justiça básica”. 

É necessário ainda uma organização política e jurídica que se apresente como uma 

democracia constitucional (CAMILLOTO, 2016)17. Aquelas decisões que não envolvem 

questões constitucionais ou questões de justiça básica podem ser decididas com argumentos 

morais de primeira ordem, ou seja, a partir de concepções abrangentes que não são 

compartilhadas por todos os membros da sociedade. Não que a deliberação e a apresentação 

dos melhores argumentos nos espaços públicos de discussão não sejam importantes quando 

não se discute essas duas questões, contudo, nesses casos não é possível aferir sua 

legitimidade por meio do uso da razão pública (RAWLS, 2000; VITA, 2009). 

A democracia consiste em um mecanismo de tomada de decisões coletivas. Uma de 

suas principais finalidades é garantir a estabilidade da estrutura básica da sociedade, 

impedindo o conflito generalizado entre os diversos agentes políticos. O "fato do pluralismo" 

é algo dado. Portanto, permitir que os indivíduos, independentemente de suas concepções de 

bem, disputem os sentidos públicos, por meio da apresentação e do recebimento de razões no 

momento que precede a tomada das decisões políticas, faz com que aqueles que tiverem suas 

pretensões preteridas aceitem com maior facilidade a legitimidade das decisões tomadas. 

Waldron (2012) aponta que quando uma regra social é simplesmente imposta, sem 

referência ao consentimento daqueles que serão constrangidos por ela, algo importante se 

perde, pois os agentes ficam limitados na sua capacidade de determinar eles mesmos como 

irão restringir suas ações para que possam viver em comunidade. Tal fato contribui ainda mais 

para a cisão entre aqueles que conseguiram impor sua vontade por meio de mecanismos 

agregativos e aqueles que tiveram suas pretensões postas de lado. A consideração igual de 

cada cidadão consiste não só em atribuir ao voto de cada um o mesmo peso, mas também em 

criar condições que possibilitem a todos, independentemente da visão de mundo ou da 

                                                 
17 Esses conceitos serão trabalhados no capítulo seguinte. No momento, cabe esclarecer somente que as 

“questões constitucionais essenciais” dizem respeito aos direitos civis  - e políticos fundamentais  - e aos 

procedimentos e instituições que regulam o acesso ao poder político. As “questões de justiça básica” dizem 

respeito às normas e instituições que regulam a distribuição de oportunidades  sociais, de renda e riqueza no 

âmbito da sociedade (VITA, 2000). 
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concepção de vida boa perfilhada, a formação dos sentidos públicos por meio de processos 

comunicativos que possibilitem a troca de razões pelos indivíduos. 

É importante que a deliberação ocorra tanto em espaços não institucionais, conforme 

propõe Habermas, quanto em espaços institucionais. As informações que o Estado possui são 

incompletas. A participação popular plural na construção dos sentidos públicos tem condições 

de trazer informações que em situação diversa os representantes eleitos não teriam à sua 

disposição. Se o Estado não tem acesso a essas informações, elas não seriam consideradas na 

tomada da decisão. 

Em relação à deliberação nos espaços institucionais, que é o foco deste trabalho, é 

possível viabilizá-las por meio de novos institutos jurídicos ou por meio da releitura de 

institutos que já existem, mas que não desempenham bem o papel de possibilitar o diálogo 

efetivo entre os cidadãos e os representantes eleitos. Esse quadro prejudica a efetiva 

contribuição da população na formação dos sentidos públicos. 

Dentre todos os espaços institucionais de tomada de decisão, talvez o legislativo seja o 

mais importante e o que mereça maior atenção, pois este é o poder que detém o controle do 

desenho institucional das sociedades democráticas. Todas as questões constitucionais e de 

justiça básica em algum momento precisam passar pela apreciação dos parlamentares. 

Portanto, considerando a deliberação como condição de legitimidade das decisões políticas, é 

fundamental pensar formas de ampliar a participação popular no processo legislativo. 

Nesse aspecto, a reestruturação das audiências públicas no legislativo, instituto 

previsto no art. 58, §1º, II, da CRFB/88 e nos regimentos das duas casas do Congresso 

Nacional, a partir do critério da razão pública, teria condições de possibilitar efetivamente a 

troca de razões no âmbito do Congresso entre a população e os parlamentares. Nesse sentido, 

é possível também pensar em um processo legislativo mais legítimo diante daqueles que serão 

afetados pelas escolhas dos representantes eleitos. 

A AP no processo legislativo, caso realizada de forma adequada, pode possibilitar o 

surgimento de uma base pública de justificação independente de visões éticas cheias, capaz de 

contribuir para o consenso sobreposto das diversas doutrinas abrangentes. Além disso, tem-se 

a oportunidade da própria população se ver participando diretamente da formação dos 

sentidos públicos, dando e recebendo razões, o que ampliará a estabilidade da estrutura de 

base da sociedade. 

O consentimento dos cidadãos não deve ficar restrito ao momento da escolha dos 

representantes eleitos. Na realidade, ele deve estar presente, em maior ou menor grau, em 
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todas as etapas do processo legislativo. A AP, como um dos principais instrumentos de 

participação popular previstos na CRFB/88, tem condições de possibilitar que o 

consentimento popular esteja presente de forma mais intensa no devido processo legislativo, 

reduzindo o conflito entre os diversos atores políticos que disputam a formação dos sentidos 

públicos.  

O aperfeiçoamento da AP é compatível com as duas principais concepções teóricas da 

democracia, a procedimental competitiva e a deliberativa, pois a deliberação e a troca de 

razões nos espaços públicos de discussão são uma constante, em maior ou menor grau, nos 

dois modelos teóricos. 
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3 JOHN RAWLS E O IDEAL DA RAZÃO PÚBLICA 

 

Os parlamentares devem decidir as questões constitucionais essenciais e as questões 

de justiça básica a partir da participação dos cidadãos, valendo-se de princípios políticos e 

argumentos que possam ser aceitos por todos (VITA, 2009)18. A participação efetiva da 

sociedade civil no processo legislativo pode levar a uma aproximação entre os parlamentares 

e os cidadãos, promovendo um debate mais amplo na tomada de decisões no âmbito do 

Congresso Nacional, além de possibilitar um controle popular maior sobre os argumentos 

eventualmente utilizados pelos parlamentares durantes as votações dos projetos de lei. 

Torna-se necessário implementar mecanismos deliberativos, como as audiências 

públicas, que possibilitem a participação popular no processo legislativo. Deve-se permitir 

que os titulares das diversas concepções de bem sejam ouvidos com igual respeito e 

consideração, para só então serem construídas soluções razoáveis para os problemas postos 

em discussão. Este estudo pretende compreender o instituto das audiências públicas no âmbito 

do Congresso Nacional e buscar na sua reestruturação, a partir da ideia de razão pública de 

Rawls, uma possível forma de garantir uma maior participação da população no processo 

legislativo, estimulando o debate entre os parlamentares e a sociedade civil. 

A ideia de razão pública pode ser aplicada no processo legislativo como forma de 

democratizar a democracia representativa, por meio do consenso sobreposto (overlapping 

consensus)19 das diversas doutrinas abrangentes razoáveis. Dessa forma, garante-se a 

pluralidade das concepções de bem no debate público e legitima-se a atuação dos 

parlamentares, pois se está diante da construção intersubjetiva de princípios de justiça que 

podem ser aceitos por todos os cidadãos. 

A razão pública, concepção teórica que será abordada a seguir, possibilita a efetivação 

do Estado Democrático de Direito na medida em que garante ao outro, ao diferente, a 

participação nos espaços públicos de discussão em condição de igualdade. 

3.1 O CONSENSO SOBREPOSTO (OVERLAPPING CONSENSUS) DE DOUTRINAS 

RAZOÁVEIS 

 

                                                 
18 "É preciso que os cidadãos se reconheçam como coautores das decisões do Estado " (BONFIM, 2013, p. 15). 
19 Para Rawls, no “[...] consenso sobreposto, o objetivo não é apenas um consenso sobre certos arranjos 

institucionais, mas também que o acordo sobre os princípios políticos fundamentais seja determinado através das 

razões de cada uma das próprias visões abrangentes. Ele não defende nem nega qualquer doutrina abrangente, 

fazendo com que todos os cidadãos aceitem uma concepção política de justiça” (FELDENS, 2012, p. 70). 
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O liberalismo clássico, também chamado de liberalismo antigo, estava preocupado em 

discutir a legitimidade do governo, em razão da noção de inviolabilidade de cada indivíduo. 

Contudo, não se demonstrava maiores preocupações com questões de justiça, o que foi 

rompido por Rawls a partir de sua obra de maior expressão, Uma teoria da justiça, de 1971 

(FELDENS, 2012). 20 21 

O liberalismo antigo se opunha ao igualitarismo tal como defendido por Rawls. O 

Estado deveria ter pretensões bastante restritas, algo como um Estado mínimo, cujas funções 

se limitariam a proteger a propriedade privada, garantir o cumprimento dos contratos firmados 

entre os particulares e impedir o uso ilegítimo da força (GARGARELLA, 2008). A liberdade 

defendida pelo liberalismo clássico é entendida como uma liberdade negativa, ou seja, como 

um valor fundamental oponível aos demais membros da comunidade. O indivíduo tem o 

direito de agir, de fazer escolhas, sem a necessidade de permissão do outro, a menos que as 

ações individuais causem danos a um terceiro (OSTRENSKY, 2013). 

A obra inaugural de Rawls acaba se tornando um divisor de águas no campo da 

filosofia política, pois provocou um grande impacto em virtude das propostas inovadoras 

apresentadas, além de representar uma tentativa poderosa de reformular a maneira como a 

teoria do contrato social era tradicionalmente considerada. É interessante notar que, ao 

contrário de contratualistas como Hobbes, por exemplo, cuja base teórica estava fundada na 

igual capacidade dos indivíduos de causarem mal uns aos outros, a teoria da justiça como 

equidade possui a igual capacidade moral dos cidadãos como pressuposto (GARGARELLA, 

2008)22. 

Em TJ, Rawls retoma a discussão a respeito dos valores da liberdade e igualdade de 

oportunidades. O autor desenvolve também uma forte crítica aos modelos teleológicos de 

filosofia moral, segundo os quais o “bem” precede o justo, ideia esta que se aproxima do 

modelo deontológico kantiano (BONFIM; PEDRON, 2016). 

                                                 
20 Para Rawls, o justo precede o bem, portanto, mesmo que uma instituição social seja eficiente, ela deve ser 

substituída caso ela não seja justa. Tal pensamento é o oposto do que propõem as teorias  consequencialistas, 

como o utilitarismo, por exemplo, segundo o qual uma instituição é boa ou não de acordo com os resultados que 

ela produz. Mesmo democracias legítimas podem ser acometidas por injustiças decorrentes de decisões de 

determinados grupos, sobretudo na distribuição de bens e direitos, por isso o justo deve vir antes do bem 

(GARGARELLA, 2008). 
21 Será utilizada a sigla TJ para fazer referência à obra Uma teoria da justiça (1971). 
22 Consigna Rawls que “a visão que denominei ‘justiça como equidade’ é apenas um exemplo de concepção 

política liberal; seu conteúdo específico não é o único possível de tal ponto de vista. O que importa no ideal de 

razão pública é que os cidadãos devem conduzir suas discussões fundamentais dentro daquilo que cada qual 

considera uma concepção política de justiça, baseada em valores que se pode razoavelmente esperar que outros 

subscrevam, e cada qual está, de boa-fé, preparado para defender aquela concepção entendida dessa forma”  

(RAWLS, 2000a, p. 226). 
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Para Rawls, as leis e as instituições que compõem a estrutura básica da sociedade 

precisam ser justas. Logo, mesmo que sejam eficientes, caso não atendam ao critério da 

justiça elas precisam ser repensadas. As instituições, por sua vez, são entendidas pelo autor 

como “[...] um sistema público de regras que define cargos e posições com seus direitos e 

deveres, poderes e imunidades etc” (RAWLS, 2000b, p. 58). Além disso, certas ações são 

estabelecidas como permitidas e outras como proibidas, fixando ainda penalidades quando são 

violadas. Essas instituições devem possibilitar a distribuição de direitos e deveres 

fundamentais, bem como as vantagens advindas da cooperação social (RAWLS, 2000b). 

A partir de princípios de justiça estabelecidos na posição original, a estrutura básica da 

sociedade deve garantir aos seus membros o acesso aos bens primários, entendidos como 

aqueles bens necessários para que cada pessoa busque a maneira mais proveitosa de levar a 

sua vida. Dessa maneira, não há imposição de concepções específicas de bem, o que 

possibilita a manutenção do pluralismo próprio das democracias (BONFIM; PEDRON, 

2016)23. 

É evidente que uma obra com implicações tão vastas como a TJ não ficou imune a 

inúmeras críticas ao longo do tempo, sobretudo de grupos feministas e republicanos, as quais 

foram em grande parte respondidas ou acolhidas pelo autor. Rawls reconheceu e reduziu as 

pretensões universalistas e os traços metafísicos de sua teoria, que acabou se tornando 

basicamente uma teoria política (GARGARELLA, 2008). Esse cenário resultou na produção 

de inúmeros textos, com o intuito de responder a tais críticas, e no ensejo de sua segunda 

grande obra, Liberalismo político, de 199324 25 26. 

Uma das grandes questões que Rawls tenta responder no LP é: como é possível existir 

ao longo do tempo uma sociedade estável e justa, de cidadãos livres, iguais e profundamente 

divididos entre eles por doutrinas religiosas, filosóficas e morais razoáveis que são 

conflitantes e em certos casos incompatíveis entre si (Rawls, 2000a)27? 

O problema que Rawls (2000a) enfrenta agora está ligado à estabilidade das 

democracias contemporâneas, marcadas por um pluralismo profundo entre as diversas 

                                                 
23 Dentre o rol dos bens primários é possível mencionar “[...] além das liberdades básicas, níveis de renda aptos a 

permitir o que denomina de bases do auto-respeito” (CARDIM, 1999, p. 8). 
24 Essa mudança pode ser percebida, sobretudo, em dois textos de Rawls: “Justiça como equidade: uma 

concepção política e não metafísica” e “Consenso por justaposição”. 
25 Será utilizada a sigla LP para fazer referência à obra Liberalismo político, cuja primeira edição é de 1993. 
26 A partir da TJ, Rawls passa a tratar a questão da justiça como imparcialidade como uma concepção política de 

justiça, direcionando sua teoria para a filosofia política, não mais para a filosofia moral (BONFIM; PEDRON, 

2016). 
27 Para Rawls, a expressão “doutrina” não diz respeito a doutrinas do direito, mas sim a visões abrangentes da 

realidade, como as crenças filosóficas, religiosas, morais  etc., que formam a “cultura de fundo” das sociedades. 

(RAWLS, 2000a). 
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doutrinas abrangentes razoáveis que compõem a estrutura social. A forma que ele encontra 

para tratar a questão é propondo a distinção entre uma "base pública de justificação", para os 

cidadãos e as questões políticas, e as "bases não públicas de justificação", para as doutrinas 

abrangentes razoáveis dos cidadãos. Em outras palavras, Rawls pretende estabelecer uma 

linha divisória entre o ponto de vista público e o ponto de vista não público, aquilo que pode e 

aquilo que não pode ser usado como fundamentação nas discussões de questões políticas 

fundamentais. O autor enfatiza uma compreensão do político como algo independente de 

qualquer vinculação com justificações do tipo abrangentes, isto é, das visões densas da 

verdade tais como as concepções religiosas, filosóficas e morais. 

Para Rawls, as sociedades modernas são marcadas pela grande pluralidade de 

doutrinas abrangentes. Apesar de muitas vezes serem irreconciliáveis, essas doutrinas são 

também razoáveis, o que torna extremamente difícil definir uma concepção de justiça que seja 

aceita por todos os membros da sociedade, sem que para isso tenham que abandonar suas 

concepções de bem28 29. 

O “fato do pluralismo razoável” é um dos principais conceitos trabalhados por Rawls 

em LP. As democracias constitucionais modernas, de acordo com tal conceito, possuem uma 

grande diversidade de doutrinas abrangentes razoáveis incompatíveis entre si, o que gera 

implicações diretas no problema da estabilidade política. Para o liberalismo político, a 

diversidade, ou o pluralismo razoável, é o resultado histórico do uso das faculdades da razão 

humana num contexto de instituições livres (RAWLS, 2000a)30. 

Mesmo sendo o "fato do pluralismo" uma marca inarredável dos Estados 

democráticos, e é desejável que assim o seja, na acepção de Rawls é possível desenvolver 

uma concepção de justiça compartilhada entre os membros da sociedade, independentemente 

de suas visões de mundo e que, de fato, funcione31. 

                                                 
28 As pessoas muitas vezes divergem em relação às suas concepções mais básicas, mas fazem isso a partir da 

adesão a concepções razoáveis, e não a partir de dogmatismos (GARGARELLA, 2008). 
29 Segundo Rawls, “[...]a existência de um pluralismo de doutrinas razoáveis abrangentes é fato normal de um 

regime democrático. [...] as diversas doutrinas [são] razoáveis na medida em que conseguem coexistir umas com 

as outras, num ambiente de tolerância e liberdade de pensamento” (apud FELDENS, 2012, p. 64). 
30 “O fato do pluralismo não é uma condição desfortunada da vida humana, como poderíamos dizer do 

pluralismo como tal, que admite doutrinas que não são apenas irracionais, mas absurdas e agressivas. Ao 

articular uma concepção política de tal maneira que ela possa alcançar um consenso sobreposto, não adaptamos à 

irracionalidade existente, mas ao fato do pluralismo razoável, que res ulta do exercício livre da razão humana em 

condições de liberdade” (RAWLS, 2000a, p. 179). 
31 Para Rawls só é possível eleger uma única concepção de vida boa para toda uma comunidade por meio da 

tirania: “[...] um entendimento compartilhado e contínuo que tem por objeto uma única doutrina religiosa, 

filosófica ou moral abrangente só pode ser mantido pelo uso opressivo do poder estatal. Se considerarmos a 

sociedade política uma comunidade unida pela aceitação de uma única doutrina abrangente, então o uso 

opressivo do poder estatal faz-se necessário para essa comunhão política” (RAWLS, 2000a, p. 37). 
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A fim de construir essa concepção de justiça neutra, que possa ser aceita por todos ou 

pelo menos pela maioria dos membros da sociedade, mesmo que tenham objetivos de vida 

diversos, é preciso que tal concepção seja estável, não dependendo de nenhuma doutrina 

abrangente em particular e voltada para as instituições políticas, sociais e econômicas, isto é, 

restrita à estrutura básica da sociedade (RALWS, 2000a; NAGEL, 2001)32. 

Mesmo os cidadãos não dispondo de capacidade igual, Rawls parte do pressuposto de 

que todos têm, “[...] ao menos no grau mínimo essencial, as faculdades morais, intelectuais e 

físicas que lhes possibilitam ser membros plenamente cooperativos da sociedade ao longo de 

toda a vida” (RAWLS, 2000a, p. 230-231). Todos podem se tornar aptos a participar de forma 

ativa na criação e no desenvolvimento das regras que integram a estrutura básica da sociedade 

em que vivem. Os princípios de justiça que irão orientar a estrutura básica da sociedade 

devem ser construídos politicamente, por meio de um procedimento deliberativo e igualitário, 

com a participação da pessoa política na criação de uma base pública de justificação, a qual 

deve ser refletida de forma igual e intersubjetiva, sendo capaz de possibilitar a unidade social. 

(BONFIM; PEDRON, 2016)33. 

Em sociedades bem ordenadas, a unidade social não pode ser alcançada por meio de 

uma doutrina abrangente razoável específica, pois esta não é capaz fornecer o conteúdo da 

razão pública quanto às questões políticas fundamentais (RAWLS, 2000a). Para alcançar tal 

objetivo, Rawls recorre ao chamado “consenso sobreposto” (overlapping consensus), com a 

finalidade de possibilitar que aquelas concepções abrangentes razoáveis possam convergir 

para certos acordos. São esses acordos que nortearão a estrutura básica da sociedade, 

reduzindo o conflito entre os valores políticos e os demais valores da sociedade, 

possibilitando, assim, a estabilidade das relações sociais (GARGARELLA, 2008). 

As instituições democrático-representativas somente terão condições de garantir a 

estabilidade da sociedade quando houver consenso em relação a determinadas questões. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Ao delimitar o objeto de sua teoria da justiça como equidade ao campo exclusivamente político, Rawls dá uma 

resposta à acusação de que sua teoria seria também uma doutrina abrangente.  
33 No LP, Rawls adota uma concepção de pessoa diferente da TJ, passando a adotar o conceito de pessoa 

política, este mais restrito que o de pessoa moral, fundado em Kant anteriormente e adotado pelo autor 

(RAWLS, 2000a). 



38 

 

Tal consenso, no entanto, não pode ser um mero modus vivendi34, isto é, cuja estabilidade não 

dependa de acontecimentos fortuitos e de um equilíbrio relativo de forças entre os diversos 

grupos que integram a sociedade (RAWLS, 2000a). Quando se alcança tal consenso, 

[...] as doutrinas razoáveis endossam a concepção política, cada qual a partir de seu 

ponto de vista específico. A unidade social baseia-se num consenso sobre a 

concepção política; a estabilidade é possível quando as doutrinas que constituem o 

consenso são aceitas pelos cidadãos politicamente ativos da sociedade, e as 

exigências da justiça não conflitam gravemente com os interesses essenciais dos 

cidadãos, tais como formados e incentivados pelos arranjos dessa sociedade. 
(RAWLS, 2000a, p. 179-180). 

 

Apesar de ter ficado implícito acima, é importante deixar claro que o consenso 

sobreposto busca a conformidade entre doutrinas abrangentes razoáveis, em oposição às 

doutrinas não razoáveis (RAWLS, 2000a)35. Dado o "fato do pluralismo razoável", Rawls 

identifica o papel fundamental que os valores políticos possuem na definição dos termos 

equitativos de cooperação social a partir do respeito mútuo entre cidadãos considerados livres 

e iguais. Em seguida, busca-se fixar uma base pública de justificação entre os valores 

políticos e os demais valores que integram o consenso sobreposto (RAWLS, 2000a). 

Para tanto, de acordo com Rawls, é necessário passar por dois estágios: o primeiro 

deles é chamado de consenso constitucional. Nele ainda não há uma concepção pública 

compartilhada, logo, o consenso não é profundo. O segundo estágio seria o próprio consenso 

sobreposto, com uma profundidade e extensão maiores que o estágio anterior. 

No consenso constitucional, por meio de uma constituição que satisfaça certos 

princípios liberais básicos, são definidos os procedimentos eleitorais democráticos para 

mediar os conflitos entre os diversos grupos que integram a sociedade (RAWLS, 2000a). 

Aqui, os princípios de justiça estabelecidos, pelo menos em um primeiro momento, seriam 

                                                 
34 “A expressão modus vivendi é usada, frequentemente [sic], para caracterizar um tratado entre dois Estados 

cujos objetivos e interesses nacionais conduzem ao conflito. Ao negociar um tratado, seria sensato e prudente 

para cada Estado garantir que o acordo proposto represente um ponto de equilíbrio, isto é, que os termos e 

condições do tratado sejam reformulados de tal maneira que seja de conhecimento público não ser vantajoso a 

nenhum dos dois violá-lo. O tratado poderá então ser assinado, porque cada um considerará ser de interesse 

nacional fazê-lo, o que inclui o interesse de cada um em manter a reputação de um Estado que respeita tratados. 

Mas, em geral, ambos os Estados estão interessados em tentar realizar seus objetivos a expensas do outro e, se as  

condições mudarem, é o que farão. Esse pano de fundo esclarece a forma pela qual um tratado desses é apenas 

um modus vivendi. Um pano de fundo semelhante se faz presente quando pensamos no consenso social baseado 

nos interesses pessoais ou de grupos, ou no resultado da negociação política: a unidade social é apenas aparen te, 

assim como contingente é a sua estabilidade, contanto que não perturbem a feliz convergência de interesses” 

(RAWLS, 2000a, p. 193). 
35 Uma doutrina abrangente deixa de ser razoável quando possui a pretensão de utilizar o poder político para se 

impor em relação às demais doutrinas abrangentes. 
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algo como um modus vivendi, as pessoas aceitariam esses princípios com o intuito de evitar 

uma espécie de guerra de todos contra todos. 

À medida que o tempo passa, esses princípios constitucionais, de maneira 

performativa, fazem com que as pessoas flexibilizem suas visões abrangentes, tornando essas 

pessoas mais propensas a fazerem concessões mútuas, estimulando o senso de cooperação 

social a partir de termos políticos que possam ser aceitos por todos publicamente36. Os 

princípios liberais de justiça, incialmente aceitos como um modus vivendi, conformam o 

pluralismo existente na sociedade, tornando-o um pluralismo razoável e alcançando, por isso, 

o consenso constitucional (RALWS, 2000a). 

Depois que o consenso constitucional está posto, os grupos políticos precisam se 

apresentar nos espaços públicos de discussão, abrindo o diálogo com os outros grupos que 

não compartilham a mesma visão abrangente. Esse movimento leva os diversos grupos a 

desenvolverem concepções políticas baseadas em termos que possam ser a aceitos por todos, 

ou pelo menos pela maioria das pessoas, como forma de angariar apoio para suas preferências 

políticas, ampliando, assim, a profundidade dos debates públicos em direção ao consenso 

sobreposto (RAWLS, 2000a). 

Passado certo tempo, as pessoas percebem que um consenso constitucional puramente 

procedimental e político é restrito demais, é preciso ampliá-lo em extensão. Busca-se, pois, 

desenvolver uma legislação que possibilite o exercício da liberdade de consciência e 

pensamento em geral, que assegure a liberdade de associação e movimento, e, talvez o mais 

importante, a criação de políticas capazes de assegurar a satisfação das necessidades básicas 

de cada cidadão. Só assim é possível que os cidadãos possam participar de forma ativa da vida 

política e social. Só assim será possível dar o devido peso à noção da sociedade como um 

sistema equitativo de cooperação social entre cidadãos livres e iguais, fugindo dos sofismas 

que tornam o conceito de cooperação vazio na prática (RAWLS, 2000a). 

Na medida em que os cidadãos participam dos debates públicos a respeito dos 

princípios de justiça que devem orientar os arranjos institucionais, percebendo o sucesso da 

cooperação política, eles ganham cada vez mais confiança uns nos outros, o que possibilita o 

consenso sobreposto mesmo em sociedades plurais, como a brasileira. Por fim, é importante 

                                                 
36 A esse respeito ver, em Rawls (2000a), sobre as duas faculdades morais que as pessoas possuem: a faculdade 

racional e a razoável. 
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ressaltar que o consenso sobreposto só é possível dentro dos limites do que Rawls denomina 

de “razão pública” (RAWLS, 2000a)37 38. 

 

3.2 O IDEAL DA RAZÃO PÚBLICA NA FORMAÇÃO DOS SENTIDOS PÚBLICOS 

 

O modo como uma sociedade política ou um agente razoável e racional (indivíduo, 

família ou associação) cria planos, traça prioridades e toma decisões em função dessas 

prioridades é que de denomina de sua razão. No âmbito de uma sociedade política, e que 

importa para Rawls, a razão é uma faculdade intelectual e moral intrínseca à capacidade de 

seus membros. A razão pública é a razão de um povo democrático, de cidadãos democráticos 

(entendidos como livres e iguais) e seu objeto é o bem público. Trata-se de uma forma de 

raciocínio e não de uma mera maneira de discutir (RAWLS, 2000a). Trata-se de uma 

estratégia de justificação política, isto é, de uma determinada maneira de tratar os assuntos do 

Estado. Seu conteúdo é público e está dado pelos ideais e princípios expressos pela concepção 

da justiça política que tem a sociedade, os quais pretendem ser desenvolvidos de um modo 

aberto e visível. 

Nesse sentido, a razão pública pode ser entendida como o modo de raciocínio dos 

cidadãos de uma democracia constitucional e pode ser aplicada tão somente às questões de 

justiça fundamental (questões de justiça básica e constitucionais essenciais). O próprio Rawls 

apresenta a razão pública como parte de uma concepção política de justiça liberal (RAWLS, 

2000a). Considerando o objeto desta pesquisa, a questão central a ser abordada neste capítulo 

consiste na identificação do papel que a ideia de razão pública de Rawls assume na 

legitimação política no devido processo legislativo. 

É necessário adotar como pressuposto para a análise da ideia de razão pública de 

Rawls o fato de que ela está circunscrita às democracias constitucionais, à aceitação de que os 

cidadãos são livres e iguais e possuem autonomia na tomada de decisões, tanto na definição 

                                                 
37 “Não há espaço público sem respeito aos direitos privados à diferença, nem direitos privados que não sejam 

em si mesmos destinados a preservar o respeito público às diferenças individuais e coletivas na vida social. Não 

há democracia, soberania popular, sem a observância dos limites constitucionais à vontade da maioria, pois aí há, 

na verdade, uma ditadura; nem constitucionalismo sem legitimidade popular, pois aí há autoritarismo. A 

igualdade reciprocamente reconhecida de modo constitucional a todos e por todos os cidadãos, uma vez qu e, ao 

mesmo tempo, a todos e por todos é também reconhecida reciprocamente a liberdade, só pode significar a 

igualdade do respeito às diferenças, pois embora tenhamos diferentes condições sociais e materiais, distintas 

cores de pele, diferentes credos religiosos, pertençamos a gêneros distintos ou não tenhamos as mesmas opções 

sexuais, nos respeitamos ainda assim como se iguais fóssemos, não importando todas essas diferenças” 

(CARVALHO NETTO; SCOTTI, 2011, p. 98-99). 
38 Não serão abordadas aqui as críticas comunitaristas no sentido de que a identidade dos indivíduos dependa de 

sua inserção na comunidade. 
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de suas concepções particulares de bem quanto quais termos equitativos de cooperação o 

indivíduo está disposto a oferecer e a aceitar no debate público (CAMILLOTO, 2016). 

Segundo Rawls, 

a razão pública é característica de um povo democrático: é a razão de seus cidadãos, 

daqueles que compartilham o status da cidadania igual. O objeto dessa razão é o 

bem público: aquilo que a concepção política de justiça requer da estrutura básica 

das instituições da sociedade e dos objetivos e fins a que devem servir. Portanto, a 

razão pública é pública em três sentidos: enquanto a razão dos cidadãos como tais, é 

a razão do público; seu objetivo é o bem do público e as questões de justiça 

fundamental; e sua natureza e conceito são públicos, sendo determinados pelos 

ideais e princípios expressos pela concepção de justiça política da sociedade e 
conduzidos à vista de todos sobre essa base (RAWLS, 2000a, p. 262). 

 

A razão pública possui limites no âmbito da discussão pública, pois, conforme 

afirmado acima, a mesma não é aplicável a todas as questões políticas, mas somente àquelas 

que Rawls denomina de "justiça fundamental", composta pelas questões constitucionais 

essenciais e pelas questões de justiça básica. As questões constitucionais essenciais dizem 

respeito às liberdades básicas, assim como as instituições políticas democráticas necessárias 

para a elaboração e efetivação das leis. As questões de justiça básica, por sua vez, incluem 

assuntos relativos às injustiças sociais e econômicas, tais como a igualdade de oportunidades 

e a justiça econômica. 

É importante mencionar que nem todas as discussões que envolva os cidadãos estão no 

âmbito da razão pública. Na realidade, o ideal desse conceito só se aplica aos cidadãos quando 

os mesmos se encontram no foro político público e estão discutindo questões de justiça 

fundamental. Tal conceito não se aplica, portanto, à cultura de fundo da sociedade civil 

(RAWLS, 2000a). Rawls realiza a distinção entre o que ele chama de cultura política e a 

cultura de fundo da sociedade. Aqueles argumentos pautados nas doutrinas abrangentes 

corresponderiam à cultura de fundo da sociedade e aquelas razões baseadas em valores 

políticos estariam dentro da esfera da cultura política, sendo que, para o autor, a razão pública 

deve se basear tão somente em argumentos políticos. 

Para Rawls (2000a), o "fórum político público" é composto por três espaços políticos 

específicos de aplicação: (a) o discurso dos juízes, sobretudo os da suprema corte de justiça; 

(b) o discurso dos funcionários públicos, em especial o titular do executivo, bem como os 

legisladores; (c) os discursos dos candidatos a cargos públicos. 

A concepção da razão pública está intimamente ligada à legitimação das decisões 

políticas, sobretudo nas sociedades modernas marcadas pela pluralidade de visões de mundo 

ou “fato do pluralismo razoável”, elemento este que precisa ser levado em consideração caso 
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se pretenda um sistema político no qual a população participe efetivamente da tomada de 

decisões. 

Quanto maior a complexidade de uma sociedade, maior será a diversidade de 

concepções religiosas, filosóficas e morais, tornando praticamente impossível a coexistência 

dos diversos grupos sociais caso a estrutura básica da sociedade esteja fundada em crenças 

morais abrangentes. Afinal de contas, as pessoas são cosmopolitas, seus costumes, práticas, 

linguagem e organização social estão em constante transformação, e suas visões de mundo 

dificilmente coincidem em todos os aspectos com a de outros indivíduos (WALDRON, 

2000)39. 

A existência das diversas visões de mundo, com concepções de bem muitas vezes 

conflitantes, torna necessária a busca por um acordo equitativo a partir de um 

empreendimento comum entre pessoas que deverão submeter-se a estes termos, respeitando o 

pluralismo razoável das doutrinas abrangentes. Ocorre que definir os termos desse acordo 

equitativo sem recorrer a fundamentações metafísicas, de forma com que este acordo seja 

endossado por todos os membros da sociedade, consiste em uma tarefa extremamente difícil, 

contudo, não impossível, sobretudo a partir da aplicação da ideia de razão pública apresentada 

por Rawls. 

No LP, Rawls discute o chamado ideal de legitimidade que deveria reger as 

democracias contemporâneas plurais e o denomina como o "princípio liberal de legitimidade". 

De acordo com esse princípio, as decisões dos cidadãos para serem legítimas devem estar 

circunscritas ao "dever de civilidade", ou seja, devem ser explicadas a partir de termos 

possíveis de serem aceitos por todos os cidadãos. Em síntese, as decisões devem ser tomadas 

de acordo com valores políticos pautados na razão pública (RAWLS, 2000a). 

Essa correlação entre a legitimidade das decisões políticas e a razão pública implicará 

que as políticas fundamentais do Estado deverão poder ser justificadas frente a todos os 

cidadãos, sem que isso signifique a superioridade de uma doutrina abrangente em relação às 

demais. 

                                                 
39 “Humans are curious and adventurous animals: they travel, they migrate, they trade, they fight, and they 

plunder. And they report back what they have found out about the ways in which others live (and trade and fight 

etc.). They bring back tales of exotic customs as well as the exotic goods they have purchased or stolen. One 

result of this is that custom, practice, language, and social and military organizat ion seldom stay local. The pure 

culture, uncontaminated in its singularity, is for this reason an anomaly; it is an exception usually explained by 

historical contingency and extraordinary geographical isolation. For human cultures, it is the rule, not the 

exception, that ideas and ways of doing things are propagated and transmitted, noticed and adapted. No doubt - 

from a purist's point of view - they are violated and distorted in the process; but my point is that there is nothing 

normative about the purist's point of view” (WALDRON, 2000, p. 232). 
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A razão pública cria restrições ao momento da deliberação entre os cidadãos de uma 

democracia, sobretudo em relação aos argumentos que as pessoas poderão legitimamente se 

valer durante as discussões das questões políticas fundamentais. Os cidadãos não poderão, por 

exemplo, fazer uso de argumentos morais de primeira ordem para discutir essas questões40. 

Talvez, o cerne da razão pública consista no fato dos cidadãos terem que realizar as 

discussões políticas fundamentais de acordo com o que cada um julga ser uma concepção 

política de justiça, a partir de valores que sejam aceitos pelas outras pessoas ou pelo menos 

que seja de difícil rejeição (QUINTANA, 1996). 

Dessa forma, o cidadão, ao realizar o ideal da razão pública, fica impossibilitado de 

invocar, em uma discussão sobre questões políticas fundamentais, aqueles valores embasados 

em concepções morais, filosóficas ou religiosas. Contudo, é importante mencionar que Rawls 

não tem a pretensão de afastar completamente a consideração das doutrinas abrangentes pelos 

cidadãos. Na realidade, o que o autor pretende é que, ao discutir as questões políticas 

fundamentais nos foros públicos de discussão, os cidadãos possam defender suas posições uns 

diante dos outros a partir de um equilíbrio reflexivo de valores políticos, sendo esta a 

condição para se alcançar a estabilidade das democracias plurais (QUINTANA, 1996). 

Por fim, ainda a respeito dos limites da razão pública, Rawls apresenta o chamado 

"ponto de vista excludente" e o “ponto de vista includente”. O primeiro diz respeito à 

interpretação da razão pública no sentido de que ela impede a utilização de razões baseadas 

em doutrinas abrangentes. A segunda visão, por outro lado, possibilita o uso de razões 

fundadas em doutrinas abrangentes no discurso político, desde que elas contribuam para 

fortalecer o próprio ideal de razão pública (RAWLS, 2000a). 

Para Rawls, a visão includente é mais adequada em uma sociedade bem-ordenada, 

pois possibilita que as razões das doutrinas abrangentes sejam apresentadas nas discussões 

políticas, tornando maiores as chances de alcançar o consenso sobreposto sem que esse 

consenso configure mero modus vivendi (FELDENS, 2012). Em outras palavras, no debate 

político público é possível introduzir doutrinas gerais abrangentes, religiosas ou não 

                                                 
40 “O argumento liberal-igualitário que trata de questões públicas controversas, sob a rubrica da tolerância, e que 

tem credenciais rawlsianas claras, apóia-se [sic] em uma noção que teóricos políticos como Thomas Nagel e 

Brian Barry denominam ‘imparcialidade de ordem superior’ ou ‘imparcialidade moral de segunda ordem’. A 

ideia [sic] central é a de que há uma distinção de importância normativa capital entre razões que só o são — 

razões — da ótica de uma concepção abrangente específica do bem ou de uma visão ética “cheia” e razões que 

se prestam a justificar o emprego da coerção coletiva da sociedade. A imparcialidade moral de segunda ordem 

do liberalismo igualitário implica uma certa noção de neutralidade (em relação  a visões éticas ‘cheias’) e uma 

“privatização” de convicções morais associadas a doutrinas religiosas, morais e filosóficas abrangentes” (VITA, 

2009, p. 64). 
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religiosas, sempre que forem apresentadas razões políticas adequadas no fórum público de 

discussão. 

Em publicação posterior, A ideia da razão púbica revisitada (1997), Rawls introduz 

um terceiro ponto de vista denominado "ponto de vista amplo", que expande ainda mais os 

argumentos utilizados no debate político público. Aqui, cabe ressaltar que só poderão ser 

utilizadas nos discursos públicos aquelas razões baseadas em doutrinas abrangentes razoáveis, 

isto é, aquelas que coadunam com as democracias constitucionais. 

Em uma democracia constitucional as pessoas são livres e possuem um modo de 

determinar seus planos e de tomar decisões de acordo com tais procedimentos (RAWLS, 

2000a). A forma com que cada um define seus planos para alcançar seus fins representa as 

suas razões. No entanto, nem todas as razões são públicas (FELDENS, 2012), pois existem 

aquelas razões que só são razões no âmbito de um grupo específico, sendo assim, não servem 

para fundamentar os valores políticos que devem nortear a estrutura básica da sociedade. 

Dessa forma, é necessário definir quais razões poderão ser dadas razoavelmente pelos 

cidadãos, os quais devem apresentar sua ideia de razão pública (a razão de cidadãos livres e 

iguais), quando questões políticas fundamentais estiverem sendo discutidas nos espaços 

públicos. Em outras palavras, o ideal da razão pública impõe como dever a necessidade dos 

cidadãos defenderem e explicarem suas posições políticas, uns diante dos outros, 

evidenciando porque suas pretensões devem ser endossadas por todos em detrimento de 

outras pretensões por ventura apresentadas (RAWLS, 2000a)41. 

Para alcançar o ideal da razão pública, é indispensável que se garanta a manutenção de 

espaços destinados à participação de cidadãos livres e iguais, que deverão refletir e apresentar 

suas razões a respeito dos valores políticos, sempre abertos ao debate. É fundamental ressaltar 

que essa proposta de Rawls não interfere nas escolhas individuais de cada pessoa, desde que 

essas sejam razoáveis (FELDENS, 2012). 

Conforme afirmado anteriormente, Rawls defende a ideia de que as democracias 

modernas são caracterizadas pelo "fato do pluralismo razoável", em razão da existência de 

inúmeras questões sobre as quais não é possível chegar a um consenso. Surge, então, a 

                                                 
41 John Rawls aduz que “o exercício do poder político é próprio e, por isso, justificável somente quando é 

exercido de acordo com uma constituição cujos elementos essenciais se pode razoavelmente esperar que todos os 

cidadãos endossem, à luz de princípios e ideais aceitáveis para eles, enquanto razoáveis e racionais. Esse é o 

princípio liberal da legitimidade. E, como exercício do poder político deve ser legítimo, o ideal de cidadania 

impõe o dever moral (e não legal) – o dever de civilidade – de ser capaz de, no tocante a essas questões 

fundamentais, explicar aos outros de que maneira os princípios e políticas que se defende e nos quais se vota 

podem ser sustentados pelos valores políticos da razão pública. Esse dever também implica a disposição de ouvir 

os outros, e uma equanimidade para decidir quando é razoável que se façam ajustes para conciliar os próprios 

pontos de vista com os de outros” (RAWLS, 2000a, p. 266). 
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necessidade de realizar uma cisão entre as bases públicas de justificação e as bases não 

públicas de justificação. A proposta teórica apresentada por Rawls se mostra adequada para 

analisar o problema abordado na presente pesquisa, uma vez que possibilita a participação dos 

cidadãos no processo legislativo de forma mais ativa, como cidadãos livres e iguais, sem que 

o pluralismo inerente das sociedades de grande complexidade, como a brasileira, impeça a 

construção de sentidos públicos que possam ser aceitos por todos. 

A legitimidade do exercício do poder político depende da imparcialidade de sua 

justificação, pois, se assim não fosse, uma parte da comunidade estaria impondo sua vontade 

sobre a outra (HABERMAS, 2007). Dessa forma, percebe-se a importância da imparcialidade 

dos princípios de justiça em uma ordem constitucional, sobretudo no devido processo 

legislativo. Dentre todos os poderes, é o legislativo que possui como função precípua 

representar a vontade da sociedade, portanto, a legitimidade de sua atuação depende da 

criação de condições que possibilitem a participação plural da sociedade na construção de 

soluções para os problemas enfrentados pela mesma42.  

O legislativo não deve universalizar nenhuma concepção de vida boa, mas sim 

possibilitar a manifestação de toda a pluralidade de concepções de bem, mantendo o respeito 

mútuo e a tolerância em relação à diversidade. Nesse sentido, permite-se o debate e a 

construção de leis a partir de razões que são razões não apenas no âmbito de uma dada 

doutrina abrangente, mas de toda a sociedade. Dentro da perspectiva de uma sociedade 

ordenada, os princípios de justiça devem ser estabelecidos a partir de razões públicas, 

devendo-se buscar a estruturação dos termos equitativos de cooperação social a partir de 

construções intersubjetivas, baseadas em dar e receber argumentos nos espaços públicos de 

discussão43. 

A deliberação faz parte do processo democrático em todas as suas etapas e consiste em 

um dos elementos centrais da justificação das decisões políticas, inclusive na atuação do 

                                                 
42 Prescreve Rawls que, “ao garantir os interesses das pessoas que representam, as partes insistem em que a 

aplicação de princípios substantivos seja norteada pelo julgamento e pela inferênc ia, pelas razões e evidências 

que é razoável esperar que as pessoas que representam venham a subscrever. Se as partes não insistirem nisso, 

não estarão agindo como representantes responsáveis. Por isso temos o princípio da legitimidade”  (RAWLS, 

2000a, p. 225). 
43 “Dizer que uma sociedade é bem-ordenada significa três coisas: primeira (e implicada pela ideia de uma 

concepção publicamente reconhecida de justiça), é uma sociedade na qual cada um aceita, e sabe que todos os 

outros aceitam, exatamente os mesmos princípios de justiça; e segunda (implicada pela ideia da regulação efetiva 

de tal concepção), sua estrutura básica – ou seja, suas principais instituições políticas e sociais e como elas se 

ajustam como um sistema único de cooperação – é publicamente tida, ou tem-se boas razões para acreditar nisso, 

como satisfazendo a esses princípios. E terceira, seus cidadãos possuem um senso de justiça normalmente eficaz 

e desse modo eles geralmente acatam as instituições básicas da sociedade, que eles encaram como just as” 

(RAWLS, 2000a, p. 35). 
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legislativo. A partir da aplicação do ideal da razão pública nos procedimentos deliberativos, 

torna-se possível o estabelecimento do consenso sobreposto das diversas doutrinas 

abrangentes razoáveis. 

O processo legislativo brasileiro não exige que os membros do legislativo 

fundamentem seus votos, o que não será objeto de discussão neste trabalho. Entretanto, não se 

pode desconsiderar a importância do debate e da participação da sociedade na formação dos 

sentidos públicos, o que exige o desenvolvimento e o aperfeiçoamento daqueles mecanismos 

que buscam garantir essa participação popular, por exemplo, as audiências públicas. 

Os princípios de justiça que orientam a estrutura básica da sociedade não devem estar 

fundados em nenhuma verdade totalizante, característica das doutrinas abrangentes. Na 

realidade, os princípios devem garantir o pluralismo razoável das diversas concepções de bem 

a partir da construção de razões que possam ser endossadas por todos os membros da 

comunidade. 

A aplicação da razão pública na realização das audiências públicas deve ter como um 

de seus fundamentos o princípio da reciprocidade, em que os cidadãos pensem em princípios 

os quais outros cidadãos, livres e iguais, também possam aceitar e defender como sendo seus 

princípios de justiça (RAWLS, 2000a). 
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4 AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E O USO DA RAZÃO PÚBLICA 

 

4.1 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO 

DIREITO BRASILEIRO 

 

As audiências públicas (APs) surgiram a partir das hearings do direito anglo-saxão e 

das enquête administrative do direito francês (BIM, 2013, p. 214), tendo como fundamento na 

ordem internacional os mesmos elementos que justificam a democracia participativa previstos 

no Pacto de São José da Costa Rica e na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Esses 

documentos constam como tratados internacionais incorporados ao direito brasileiro 

(MENCIO, 2007). 

A AP tem como finalidade possibilitar a participação popular na tomada das decisões 

públicas, buscando garantir aos cidadãos o direito de dar e receber razões nos espaços 

públicos de discussão. Ela está presente nos três poderes, sobretudo no legislativo, uma vez 

que este possui canais de comunicação diretos com a população, possuindo previsão 

normativa no texto constitucional, legal e infralegal. 

A definição do instituto da audiência pública é bastante controversa na literatura 

acadêmica, portanto, optou-se pela utilização do conceito desenvolvido por Fonseca et al. 

(2013). A partir de pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

a respeito da efetividade da AP no âmbito do Executivo Federal, o trabalho buscou apontar 

quais as características comuns das APs e quais os elementos que distinguem este instituto de 

outros processos participativos desenvolvidos no Brasil. 

A primeira característica apontada diz respeito ao caráter consultivo e não deliberativo 

da AP. Como consequência, a administração pública goza de maior discricionariedade quando 

comparada com outros fóruns participativos, como os conselhos gestores deliberativos. A 

realização da AP visa garantir transparência na atuação do poder público e identificar a 

posição da população em relação à decisão a ser tomada, contudo, sem caráter vinculante 

(FONSECA et al., 2013; SOARES, 2002; VASCONCELOS, 2002)44. 

                                                 
44 O Decreto 8.243/2014, editado pela Presidente Dilma Rousseff, dispõe a respeito da instituição da Política 

Nacional de Participação Social e traz no seu art. 2º, VIII, a definição de audiência pública: “[...] mecanismo 

participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a qualquer interessado, com a possibilidade de 

manifestação oral dos participantes, cujo objetivo é subsidiar as decisões  governamentais”; além de definir as 

diretrizes mínimas para a sua realização (artigo 16). Contudo, não serão tecidas maiores considerações sobre o 

decreto, uma vez que no dia 28 de outubro de 2014 a Câmara dos Deputados suspendeu seus efeitos, cabendo 

agora ao Senado Federal dar a última palavra quanto ao assunto. 
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A segunda característica está ligada ao seu caráter pontual, pois a AP, ao contrário de 

outros institutos de participação popular, como os conselhos gestores, é realizada para discutir 

processos decisórios específicos, não existindo uma comissão permanente para realizar as 

audiências de um dado ente da administração (FONSECA et al., 2013)45.  

A terceira característica é o seu caráter presencial. A AP não pode ser realizada pela 

internet ou somente pela apresentação de documentos. Os especialistas, as autoridades e 

representantes da sociedade civil convidados devem comparecer pessoalmente no local da 

realização da AP (FONSECA et al., 2013).  

A quarta característica diz respeito ao seu caráter oral, o que não exclui a possibilidade 

de manifestação por escrito, podendo os convidados optarem por apresentar sua exposição de 

forma escrita, bem como apresentar documentos e estudos que possam sustentar seu discurso. 

Contudo, é fundamental que façam uso da fala (FONSECA et al., 2013; SOARES, 2002; 

GRAU, 2013). 

A presença física dos participantes e a sua manifestação oral devem possibilitar o 

debate entre os atores interessados, até mesmo como forma de efetivar a troca de razões entre 

os convidados e a administração pública, sendo esta a quinta característica da AP (SOARES, 

2002; GRAU, 2013; BARROS e RAVENA, 2011; SERAFIM, 2007). Essa característica 

aproxima a audiência pública de outros instrumentos de participação popular, como os 

conselhos gestores e os orçamentos participativos, ao mesmo passo que a distancia de outros 

institutos que tratam da relação entre o poder público e a população, como as consultas e 

ouvidorias públicas (FONSECA et al., 2013). 

A sexta característica é o caráter coletivo da AP, a qual consiste em um espaço de 

articulação entre o poder público e a sociedade civil. Contudo, apesar dessa característica, não 

é possível a exclusão do processo de discussão daqueles indivíduos que não estejam ligados a 

nenhuma entidade organizada (FONSECA et al., 2013).  

A sétima característica diz respeito à necessidade da AP estar aberta a todos os 

interessados, pois uma audiência pública pode tratar de assuntos que afetam as pessoas de 

maneira individual. Esse aspecto, inclusive, é uma das principais diferenças entre a AP e os 

conselhos e conferências (FONSECA et al., 2013). 

Por fim, a oitava característica diz respeito ao fato de a AP ter regras específicas de 

funcionamento quanto à sua formalização, à condução dos trabalhos, a maneira como serão 

                                                 
45 Muitos instrumentos de participação têm caráter permanente, como os conselhos deliberativos, que 

normalmente possuem ligação com uma área específica da política pública e desempenham a interface constante 

entre o Estado e a sociedade civil. (FONSECA et. al., 2013).  
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organizadas as opiniões dos participantes, ao momento em que os quais atores, e quais atores, 

terão a palavra, se haverá réplicas ou tréplicas e a como ocorrerá a incorporação dessas 

posições às políticas. Importante dizer que essas regras podem variar de acordo com o órgão 

responsável pela sua realização (FONSECA et al., 2013). 

A audiência pública se situa como um dentre inúmeros outros mecanismos de 

participação popular que ganharam destaque desde a CRFB/88. O uso deste instrumento 

jurídico-político ainda é bastante limitado no Brasil, sobretudo em razão da dificuldade no seu 

manejo. No entanto, as limitações teóricas e operacionais não afastam a sua importância para 

a garantia da participação popular na formação dos sentidos públicos (SILVA et al., 2015). 

Em relação aos instrumentos de participação popular, há inúmeros estudos a respeito 

dos conselhos e conferências nacionais (FONSECA et al., 2013; ALENCAR et al., 2012; 

AVRITZER, 2012). Em relação à audiência pública, por sua vez, apesar de ser largamente 

utilizada por inúmeros entes da administração pública, ela ainda continua sendo pouco 

estudada, especialmente no âmbito do legislativo, no qual os trabalhos que abordam o tema 

são ainda mais escassos. 

No direito brasileiro, a AP surgiu por meio da resolução n. 01/86, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que possibilitava o recurso a este instrumento 

jurídico-político para a análise, discussão e prestação de informações do relatório de impacto 

ambiental (RIMA). Em 1987 houve a edição da resolução CONAMA n. 09/87, 

regulamentando o procedimento da audiência pública, o que evidencia seu caráter informativo 

e de discussão (SILVA et. al., 2015)46. No caso do licenciamento ambiental, a audiência 

pública pode ser solicitada pelo Ministério Público, por entidade civil ou por um grupo de 

cinquenta ou mais cidadãos (FONSECA et al., 2013). 

Ainda em 1987, o regimento interno da assembleia nacional constituinte previu no seu 

art. 14 a realização de AP nas subcomissões temáticas, com a finalidade de possibilitar a 

participação popular na elaboração da nova constituição. Isso demonstra a importância 

atribuída pelo poder constituinte originário a esse instrumento de interface entre a sociedade 

civil e o poder público (SILVA et al., 2015,). 

A CRFB/88 traz no seu art. 58, §2º, II, a previsão expressa quanto à realização de AP 

nas duas casas do Congresso Nacional, sendo que a sua regulamentação se dá nos artigos 93 a 

95 do regimento interno do Senado Federal e nos artigos 255 a 258 do regimento da Câmara 

                                                 
46 O art. 1 da resolução 09/87 CONAMA dispõe que a audiência pública “tem por finalidade expor aos 

interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos 

presentes as críticas e sugestões a respeito”. 
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dos Deputados. Ambos os regimentos tratam da realização da AP nas suas comissões, 

contudo, sem tecer maiores detalhes a seu respeito (SILVA et al., 2015).  

No Senado e na Câmara dos Deputados a AP tem como objetivo possibilitar que sejam 

trazidas informações novas que possam contribuir para a discussão de matérias de grande 

interesse social, podendo ser requerida pela sociedade civil ou pelos parlamentares, 

dependendo do deferimento posterior da comissão. A audiência ocorrida em qualquer uma das 

casas do Congresso é lavrada em ata, sendo que no Senado os depoimentos são prestados por 

escrito, rompendo com a oralidade inerente da AP (SILVA et al., 2015). 

Além da menção expressa quanto à realização da AP no âmbito das duas casas do 

Congresso Nacional, a CRFB/88 cria uma base sólida para a sua regulamentação 

infraconstitucional, pois estabelece que a democracia não se realiza somente pela via indireta, 

mas também por meio da participação direta dos cidadãos (FIGUEIREDO, 2007). O princípio 

da participação social na gestão da administração pública na CRFB/88 pode ser encontrado, 

por exemplo, nos artigos 10, 187 e 194, VII; 198, III; 204, II; 206, VI; 216, §1º; 5º, XXXIII, 

LXXI e LXXIII; e no art. 74, §2º. Estes dispositivos constitucionais são efetivados não só por 

meio da AP, mas também por outros instrumentos de participação popular, por exemplo, pelas 

consultas populares, ouvidorias, conselhos etc (SOARES, 2002). 

No que diz respeito às normas infraconstitucionais, a AP tem previsão em leis, 

decretos, resoluções, instruções normativas etc., sendo que em determinadas situações a sua 

realização é obrigatória, e em outras uma faculdade do poder público. Há, por exemplo, 

situações em que o instrumento normativo prevê a obrigatoriedade da participação popular 

para a tomada da decisão, contudo, deixa a administração livre para escolher qual mecanismo 

de participação popular fazer uso (FONSECA et al., 2014). 

Dentre as normas infraconstitucionais que tratam deste instituto, é possível citar a lei 

n. 8.625/93 (lei orgânica do Ministério Público), no seu art. 27, § 1º, IV, que dispõe a respeito 

da realização da AP como forma de efetivar os direitos previstos na CRFB/88, bem como nas 

constituições estaduais, tendo caráter instrutório e informativo (SILVA et al., 2015). 

A lei geral de licitações (lei 8.666/93), no seu art. 39, também instituiu a necessidade 

de realização de AP sempre que o valor de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 

100 (cem) vezes o limite previsto no seu art. 23, I, “c”, isto é, R$ 150.000.000,00 (cento e 

cinquenta milhões de reais), sendo indispensável que o processo licitatório se inicie com a 

realização de uma audiência pública. A AP deve ser convocada com antecedência, garantido o 

máximo de publicidade possível (SILVA et al., 2015). 
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Figueiredo (2002) ressalta que, em relação à realização das AP prevista na lei 

8.666/93, a participação popular não possui apenas caráter instrutório, os cidadãos 

participantes da sua realização, ao final, devem aprovar ou não a implementação da licitação 

conforme proposto pelo poder público. Apesar das decisões tomadas pelos cidadãos não 

possuir caráter vinculante, isto cria para a administração o dever de fundamentar o porquê de 

estar tomando uma decisão contrária ao parecer emitido pelos participantes da audiência 

pública (SILVA et al., 2015). 

A lei que trata das concessões e permissões dos serviços públicos, lei 8.987/94, 

também trouxe a previsão de realização de AP no mesmo sentido que a lei 11.079/04, que 

trata das parcerias público privadas (SILVA et al., 2015). Outras situações que exigem a 

realização de AP são: a gestão fiscal, durante o procedimento de elaboração das leis 

orçamentárias47; a atuação das agências reguladoras, como a Agência Nacional do Transporte 

Terrestre (ANTT)48, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)49, a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ)50, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)51 e a 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), quando seus atos 

normativos impactarem os agentes econômicos, incluindo os trabalhadores, usuários e 

consumidores (FONSECA et al., 2013; MENCIO, 2007). 

Por fim, um dos principais dispositivos sobre as APs é a lei 9.784/99, nos seus artigos 

32 a 35, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública 

federal. O dispositivo normativo traz a possibilidade de realização da AP como forma de 

instruir o processo administrativo federal, além da busca por tornar a administração direta e 

indireta mais eficientes (SOARES, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Lei Complementar n. 101 de 2000. 
48 Lei 10.233 de 2001. 
49 Lei 11.182 de 2005; Decreto n. 5.731 de 2006 e Instrução Normativa n. 18 de 2009. 
50 Lei 10.233 de 2001 e Resolução da ANTAQ n. 646 de 2006. 
51 Lei 9.427 de 1996 e Resolução ANEEL n. 233. 
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A sua importância decorre do fato de ser fonte subsidiária para a realização de audiências 

públicas, sendo aplicada quando não há regulamentação específica no tocante a AP ou quando 

existe previsão normativa, porém, a mesma é omissa em algum ponto (SILVA et al., 2015)52. 

 

4.2 AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO JUDICIÁRIO E NO EXECUTIVO 

 

Neste momento, a AP será abordada no âmbito do poder judiciário e executivo, sendo 

que a sua sistemática no legislativo será objeto de discussão no subcapítulo seguinte. No 

âmbito do poder judiciário, as audiências públicas foram introduzidas pelas leis n. 9.868/99 e 

9.882/99, que tratam, respectivamente, do procedimento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF). As APs que ocorrem no STF têm como finalidade contribuir para a instrução das 

ADIs e ADPFs, com previsão nos textos normativos como forma de esclarecer e prestar 

informações, acrescentando elementos técnicos por meio de especialistas. Possuem ainda um 

forte caráter informativo, uma vez que não é possível a realização de debates durante o seu 

desenvolvimento, apesar deles ocorrerem na forma oral (SILVA et al., 2015). 

A primeira AP ocorrida no âmbito do STF foi convocada em dezembro de 2006 pelo 

Ministro Ayres Britto, relator da ADI n. 3510, e realizada em 20 de abril de 2007. A aludida 

ADI tratava da impugnação de determinados dispositivos da lei n. 11.105/2005 (lei de 

biossegurança)53. Como o STF não tinha naquela época qualquer previsão regimental quanto 

ao procedimento para a realização da AP, o Ministro Ayres Britto optou por definir como 

parâmetro objetivo para os trabalhos daquela audiência o regimento interno da Câmara dos 

Deputados (art. 255-258 do RI/CD). Somente em 2009, por meio da Emenda Regimental n. 

29/2009, é que foi regulamentada a realização da AP no Supremo Tribunal Federal. 

                                                 
52 Este estudo não tem a pretensão de citar todos os instrumentos normativos que tratam do instituto da audiência 

pública, foram apontadas somente algumas normas que têm maior destaque no âmbito federal, contudo, existem 

inúmeras outras normas que dispõem a respeito da AP, como a exigência de AP para a instituição de datas 

comemorativas (lei n. 9478/1997), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei n. 12.305/2010), a exigência de 

AP para a compra direta de imóveis rurais insusceptíveis de desapropriação (norma de execução do INCRA n. 

95/2010), a previsão no Estatuto das Cidades da necessidade dos Poderes Legislativo e Executivo municipais de 

realizarem AP para implementar o plano diretor do Município e a sua implementação (Lei n. 10.257/2001), a lei 

que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico (lei n. 11.445/2007), além de outras situações 

específicas que podem ser definidas por outros instrumentos normativos, bem como normas locais e estaduais.  
53 A ADI 3510 foi impetrada pelo PGR com o intuito de conseguir a declaração de inconstitucionalidade 5º e 

seus parágrafos, sob o argumento de que a vida humana tem início a partir da fecundação. Portanto, não seria 

possível permitir a realização de pesquisa com a utilização de células -tronco embrionárias obtidas de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro, isso iria de encontro à dignidade da pessoa humana e à garantia do 

direito à vida previstos nos artigos 1º, III, e 5º da CRFB/88 (MEDEIROS, 2007). 
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As APs no STF podem ser convocadas pelo Presidente da corte, ou pelo Ministro 

Relator da ADI/ADPF, naqueles casos em que for necessário o esclarecimento de questões de 

interesse público relevante e repercussão geral, mediante despacho para designar a sua 

realização. A AP deve ser amplamente divulgada, constando o prazo para a indicação das 

pessoas a serem ouvidas pelas partes, cabendo ao Ministro que presidir a AP a escolha dos 

experts que serão ouvidos, com a posterior publicação da lista com os nomes e a duração das 

exposições. 

Caso haja defensores e opositores da matéria objeto da AP deverá ser garantida a 

oportunidade de manifestação das diversas correntes de opinião, devendo o depoente se 

limitar ao tema em debate. A audiência deve ser transmitida pela TV justiça e pela rádio 

justiça, com a posterior juntada do seu registro nos autos do processo, ou, quando for o caso, 

o seu arquivamento junto à Presidência da Corte. 

Como a Emenda Regimental n. 29/2009 não regulamenta de forma detalhada a AP no 

STF, o Ministro Relator tem ampla discricionariedade para organizar as audiências e definir 

seus procedimentos. Note-se que as APs no Supremo Tribunal Federal viabilizam uma 

interpretação pluralista da constituição, uma vez que pessoas com experiências de vida 

diversas podem contribuir para a formação dos sentidos das normas constitucionais. 

Em sociedades plurais, como a brasileira, não é desejável que as pessoas fiquem às 

margens da construção de sentidos do texto constitucional, pois a “[...] legitimação, que não 

há de ser entendida apenas em sentido formal, resulta da participação, isto é, da influência, 

qualitativa e de conteúdo dos participantes sobre a própria decisão. Não se trata de um 

‘aprendizado’ dos participantes, mas de um ‘aprendizado’ por parte dos Tribunais em face dos 

diversos participantes” (HARBËLE, 2002, p. 31-32). 

Contudo, como ressalta Vestena (2012) em estudo empírico realizado a partir das APs 

que ocorreram no STF, não há uma ampla participação popular nessas audiências, pois a 

limitação da participação aos experts nos temas abordados restringe a discussão ao meio 

acadêmico. As atuações dos movimentos populares e da sociedade civil não são expressivas, 

em razão do forte caráter técnico que se sobrepõe à proposta de democratização das APs 

(SILVA et al., 2015). Mesmo quando se trata da intervenção de especialistas, estudos 

empíricos realizados por Santos (2013) demonstram que a influência das informações 

prestadas pelos experts é muito pequena no discurso dos Ministros. 

De qualquer forma, como salienta SILVA et al., (2015), o objetivo institucional do 

judiciário é diverso daquele do poder legislativo, aquele exige uma postura mais técnica, 
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portanto, os limites de uma atuação pluralista naquele poder não são necessariamente os 

mesmos limites do legislativo. Por fim, é importante ressaltar que a normatização da AP está 

restrita ao STF, não havendo qualquer regulamentação em relação às demais instâncias do 

judiciário (SILVA et al., 2015). 

No âmbito do executivo (federal, estadual e municipal), ou dos entes da administração 

indireta de cada uma dessas esferas, a AP não possui uma norma que regulamenta a matéria 

para todos os setores da administração, pois, ao contrário do direito civil, por exemplo, o 

direito administrativo não é codificado. Como apresentado no subcapítulo anterior, há uma 

infinidade de normas que dão tratamento diferenciado à realização da AP nos diversos órgãos 

e entes da administração pública, não havendo um regime jurídico único para o assunto. 

Apesar de não haver um regime jurídico único, a lei 9.784/99, nos seus artigos 32 a 35, 

desempenha um importante papel quanto à uniformização do procedimento referente a AP na 

esfera administrativa. Mesmo que cada ente federativo tenha autonomia para regulamentar a 

sua realização nos seus quadros, o referido dispositivo é aplicado como fonte subsidiária 

quando não há norma específica, ou, caso esta exista, mas é omissa em algum ponto, 

conforme prescreve o artigo 69 da lei, não pode haver contrariedade em relação à legislação 

do órgão ou ente da administração que está realizando a AP (NOHARA, 2011). 

A AP pode ocorrer em qualquer fase do procedimento administrativo, ou seja, antes da 

decisão ser tomada, durante as discussões ou durante a execução da decisão tomada (SILVA 

et al., 2015). Muito se discute quanto à possibilidade da AP ter ou não efeito vinculante, 

contudo, conforme Oliveira (1997) e Figueiredo (1997), para que o resultado de uma AP 

vincule o executivo ou os demais entes da administração indireta, é preciso que a lei que trata 

da sua realização seja de iniciativa do próprio executivo e tenha essa previsão expressa no seu 

texto. Tal previsão, entretanto, não é desejável, pois qualquer efeito vinculante atribuído à AP 

pode limitar a administração pública ao ponto de inviabilizar juízos de oportunidade e 

conveniência, engessando o executivo, além da possibilidade de ocorrer a prevalência da 

vontade de uma minoria politicamente ativa e articulada em relação à vontade da maioria que 

não participou diretamente da audiência pública. 

Luigi Bobbio (2006) defende que a força da AP, enquanto foro participativo, deve 

residir na influência que seus participantes conseguem exercer em relação aos representantes 

eleitos, no caso do executivo e legislativo, ou das demais autoridades públicas, como o 

judiciário, cabendo a estes a tomada das decisões. Nesse caso, há uma aproximação entre 

democracia participativa e representativa, contudo, sem que uma se sobreponha a outra. 
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O fato da AP não ter efeito vinculante não significa que o poder executivo deva 

simplesmente ignorar o que foi discutido e os argumentos apresentados, pois, se assim fosse, 

não haveria razão de ser deste instituto. Portanto, ao decidir, a autoridade administrativa deve 

sempre que possível recorrer às razões que foram apresentadas, sobretudo aquelas fortes, 

mesmo que seja para refutá-las, o que contribui para legitimar a escolha feita. 

A AP deve possibilitar o esclarecimento recíproco entre a Administração e seus 

cidadãos, sobretudo por aqueles que serão afetados diretamente pela decisão a ser tomada. 

Assim, o consenso sobreposto das razões de todos ou pelo menos da maioria dos envolvidos 

na tomada de decisão pelo poder público se torna possível (SILVA et al., 2015). 

A Administração tem uma grande discricionariedade na realização da AP, 

principalmente quando não há nenhuma lei específica regulamentando sua execução. 

Contudo, é essencial que seja dada ampla publicidade da sua realização para que todos os 

interessados possam participar. Além disso, a AP deve ocorrer na forma oral e ser marcada 

pela busca do interesse público (SILVA et al., 2015). A realização da AP possibilita não só o 

accountability entre administração e administrados, mas também colhe propostas e a opinião 

da população, o que pode contribuir para aperfeiçoar as políticas públicas a serem efetivadas, 

além de garantir maior legitimidade das mesmas (FILGUEIRAS, 2011). 

 

4.3 A AUDIÊNCIA PÚBLICA NO LEGISLATIVO FEDERAL E A SUA 

ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZÃO PÚBLICA 

 

No âmbito do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a AP tem previsão no art. 

58, § 2º, II, do texto constitucional, sendo regulamentado pelos artigos 90 e 93 a 95 do 

regimento interno do Senado e nos artigos 255 a 258 do regimento da Câmara. A CRFB/1988 

dispõe que ambas as casas do Congresso Nacional tenham comissões permanentes, cabendo 

às mesmas, em razão da matéria de sua competência, realizar audiências públicas com 

entidades da sociedade civil. 

No Senado, por meio dos artigos 90, 93, 94 e 95 da resolução n. 93/70, compete às 

Comissões da Casa promover a realização de AP com a participação de autoridades, 

especialistas ou representantes da sociedade civil, para instruir matérias sob a sua apreciação e 
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tratar de assuntos de interesse público relevante. A AP pode ainda ser solicitada por alguma 

entidade da sociedade civil54. 

Na Câmara dos Deputados, com regulamentação dada pela resolução n. 17/89, nos 

seus artigos 255 a 258, cabe à ouvidoria parlamentar e às comissões permanentes a realização 

das APs com a sociedade civil organizada, a fim de instruir matéria legislativa em trâmite e 

para tratar de assuntos de interesse público relevante. Tais assuntos devem ser atinentes à área 

de atuação das comissões e discutidos mediante proposta de qualquer membro ou a pedido da 

entidade interessada55. 

Nas duas Casas, assim que a realização da AP é aprovada, cabe à Comissão selecionar 

para serem ouvidas as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados às 

entidades participantes, ficando a cargo do Presidente da Comissão a expedição dos convites e 

a designação do relator da AP. O relator será o responsável, juntamente com o Presidente, 

pelo andamento dos trabalhos. 

                                                 
54 “Art. 90. Às comissões compete: [...] II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil 

(Const., art. 58, § 2º, II); [...] Art. 93. A audiência pública será realizada pela comissão para: I - instruir matéria 

sob sua apreciação; II - tratar de assunto de interesse público relevante. § 1º A audiência pública poderá ser 

realizada por solicitação de entidade da sociedade civil. § 2º A audiência prevista para o disposto no inciso I 

poderá ser dispensada por deliberação da comissão. § 3º No dia previamente designado, a comissão poderá 

realizar audiência pública com a presença de, no mínimo, 2 (dois) de seus membros. Art. 94. Os depoimentos 

serão prestados por escrito e de forma conclusiva. § 1º Na hipótese de haver defensores e opositores, 

relativamente à matéria objeto de exame, a comissão procederá de forma que possibilite a audiência de todas as 

partes interessadas. § 2º Os membros da comissão poderão, terminada a leitura, interpelar o orador 

exclusivamente sobre a exposição lida, por prazo nunca superior a três minutos. § 3º O orador terá o mesmo 

prazo para responder a cada Senador, sendo lhe vedado interpelar os membros da comissão. Art. 95. Da reunião 

de audiência pública será lavrada ata, arquivando-se, no âmbito da comissão, os pronunciamentos escritos e 

documentos que os acompanharem. Parágrafo único. Será admitido, a qualquer tempo, a requerimento de 

Senador, o traslado de peças.” (Regimento Interno do Senado Federal). 
55 “Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais Comissões, no que 

lhes for aplicável, cabe: [...] III – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; [...] Art. 255. 

Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública com entidade da sociedade civil para instruir 

matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua 

área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade interessada. Art. 256. Aprovada 

a reunião de audiência pública, a Comissão selecionará, para serem ouvidas, as autoridades, as p essoas 

interessadas e os especialistas ligados às entidades participantes, cabendo ao Presidente da Comissão expedir os 

convites. § 1º Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a Comissão 

procederá de forma que possibilite a audiência das diversas correntes de opinião. § 2º O convidado deverá 

limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá, para tanto, de vinte minutos, prorrogáveis a juízo da 

Comissão, não podendo ser aparteado. § 3º Caso o expositor se desvie do assunto, ou perturbe a ordem dos 

trabalhos, o Presidente da Comissão poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do 

recinto. § 4º A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados, se para tal fim tiver obtido o 

consentimento do Presidente da Comissão. § 5º Os Deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê -

lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para 

responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos 

presentes. Art. 257. Não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência pública os membros de 

representação diplomática estrangeira. Art. 258. Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, arquivando-se, 

no âmbito da Comissão, os pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem. Parágrafo único. Será 

admitido, a qualquer tempo, o traslado de peças ou fornecimento de cópias aos interessados” (Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados). 
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Caso haja defensores e opositores da matéria em discussão, a Comissão deverá se 

organizar de maneira que possibilite que as duas posições sejam ouvidas, devendo o 

convidado se restringir à exposição do tema posto em debate, sob pena de ser advertido ou até 

mesmo ter a palavra cassada. O Presidente da Comissão poderá ainda advertir, cassar a 

palavra do expositor ou requerer a sua retirada do recinto, caso o mesmo perturbe o 

andamento dos trabalhos.  

No Senado os depoimentos são prestados por escrito e de forma conclusiva, devendo o 

expositor realizar a leitura do texto previamente encaminhado, sem que o mesmo possa ser 

interrompido. Não dispondo o regimento de tempo máximo para a exposição, terminada a 

leitura os membros da comissão poderão interpelar o convidado por prazo nunca superior a 

três minutos, atendo-se ao que foi apresentado, sendo vedado ao expositor interpelar os 

membros da Comissão.  

Na Câmara dos Deputados, cada expositor dispõe de vinte minutos para realizar a sua 

apresentação, que, ao contrário do Senado, não necessita ocorrer na forma escrita, podendo o 

prazo ser prorrogado a critério da Comissão. Durante a apresentação, o expositor não poderá 

ser interrompido. Os deputados previamente inscritos poderão interpelar o expositor, pelo 

prazo máximo de três minutos, desde que fiquem adstritos ao tema debatido, dispondo o 

expositor do mesmo prazo para responder. A réplica e a tréplica são facultativas, ficando 

vedado ao convidado interpelar qualquer um dos presentes. 

Concluída a reunião em qualquer uma das Casas, será lavrada a ata da AP, 

arquivando-se no âmbito da Comissão os pronunciamentos escritos e eventuais anexos, sendo 

permitido a qualquer tempo o traslado ou o fornecimento de cópias dos documentos aos 

interessados no âmbito da Câmara dos Deputados. Além disso, é também permitido o traslado 

de cópias dos documentos a requerimento dos Senadores no âmbito do Senado Federal. 

Percebe-se que, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, a AP ocorre na 

fase constitutiva do processo legislativo, ainda no interior das Comissões temáticas, não 

possuindo nenhuma regulamentação muito detalhada além do que está previsto nos 

regimentos das duas Casas do Congresso, sobretudo no Senado. A relevância do estudo deste 

importante instrumento de participação popular, quando comparado com os demais 

mecanismos de participação, dá-se pelo fato de que grande parte dos projetos de lei nasce e 

morre nas comissões, antes mesmo de chegarem no plenário. A AP é um dos mecanismos de 

pressão mais utilizados por grupos politicamente ativos para influenciar o destino das 

proposições legislativas (SANTOS, 2014; RESENDE, 2015). Mancuso (2004) ressalta que 
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[...] frequentemente a defesa dos interesses [...] acontece em eventos tais  como 

audiências públicas, seminários e reuniões de trabalho convocadas para proporcionar 

aos representantes [...] [dos setores] a oportunidade de ficar face a face com os 

tomadores de decisão, debater a proposição legislativa em análise e manifestar, 

diante deles, as suas demandas (MANCUSO, 2004, p. 93). 

 

Por meio de um survey aplicado aos representantes de grupos de interesse e assessores 

parlamentares na Câmara dos Deputados entre os anos de 2012 e 2013, realizado pelo 

CEL/UFMG em parceria com o IPEA, constatou-se que a AP é o terceiro expediente mais 

utilizado pelos grupos de pressão para influenciar os parlamentares a tomarem uma 

determinada decisão, isto de um total nove expedientes citados pelos entrevistados 

(RESENDE, 2015). Essa pesquisa demonstra a importância da AP quanto à continuidade ou 

não de uma proposição legislativa no âmbito das Comissões a partir da atuação de grupos de 

interesse. 

Para analisar a adequação do desenho institucional das APs nas duas Casas do 

Congresso Nacional, será adotado o conceito já detalhado anteriormente de audiência pública 

apresentado por Fonseca et al. (2013), com todas as características do instituto: (i) caráter 

consultivo; (ii) caráter pontual; (iii) caráter presencial; (iv) caráter coletivo; (v) o fato de 

pressupor manifestação oral dos participantes; (vi) implicar debate entre os envolvidos; (vii) 

ser aberta a todos os interessados; e (viii) conter regras específicas para o seu funcionamento; 

além da concepção de razão pública apresentada por Rawls (2000a), que funcionará como um 

mecanismo de controle metodológico. Entende-se por adequação quando as APs cumprem 

seu papel de possibilitar a participação popular plural no processo legislativo, com a troca de 

razões pelos participantes, contribuindo para ampliar a legitimidade da atuação dos 

parlamentares. De certa forma, a questão discutida diz respeito à efetividade das APs, se elas 

de fato ampliam a participação democrática dos cidadãos e contribuem para o 

aperfeiçoamento das políticas públicas (FONSECA et al., 2013; CLEAVER 2001). 

Conforme Pires et al. (2011), não há consenso na literatura a respeito de como avaliar 

a efetividade dos processos participativos. Todavia, não restam muitas dúvidas de que um dos 

principais fatores que podem garantir a sua maior ou menor efetividade está associado ao 

desenho institucional do instrumento participativo, isto é, como estão postas as normas que 

definem e balizam o seu funcionamento (FONSECA et al., 2013). 

Apesar de existirem outros elementos que são importantes para mensurar a efetividade 

das APs, por exemplo, a análise dos discursos proferidos nas audiências públicas e outros 

dados empíricos, neste trabalho houve a opção, como recorte metodológico, pela análise 

somente do desenho normativo da AP nas duas Casas do Congresso. Foi adotado o suposto de 
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que a eventual contribuição para aperfeiçoar as normas que tratam da AP no âmbito do 

Congresso pode ampliar a efetividade e a legitimidade deste importante instrumento 

participativo. Há também outras medidas que por ventura podem ser adotadas para atingir tal 

desiderato, mas não serão objetos das discussões deste trabalho (PIRES et al., 2011). 

A sociedade brasileira é composta por uma pluralidade de concepções de bem muitas 

vezes irreconciliáveis entre si, tendo a democracia um importante papel na tomada das 

decisões coletivas. O regime democrático enfrenta certa tensão entre assegurar a participação 

popular igual nos processos decisórios, conciliar toda a diversidade de concepções de bem 

presentes na sociedade e ainda garantir a estabilidade da estrutura básica da sociedade. 

A AP, enquanto instrumento de participação popular, é importante, pois facilita a 

tomada de decisões nos quadros das instituições democráticas, reduzindo a tensão citada 

acima. Além disso, o instituto tem o potencial de possibilitar um consenso genuíno entre as 

diversas visões de mundo, pois com a participação popular na tomada das decisões públicas, 

mesmo que a posição de um indivíduo ou grupo de indivíduos não seja aceita, ele terá tido a 

oportunidade de convencer o outro pelo uso público da razão. Anduzia (2004) ressalta que 

[...] uno sistema político democrático debe assegura (o al meno facilitar) la conexion 

entre las preferencias de los ciudadanos y las decisiones que se toman. Por ello uno 

de los elementos a los que más atención presta la ciencia política es el 

comportamento político, es decir, a la manera em la cual los ciudadanos se conducen 

em sus relaciones com el sistema político (ANDUZIA, 2004, p. 16). 

Não se questiona aqui a regra da maioria. Após as discussões deverá ocorrer a tomada 

de decisão por meio do voto, mesmo porque a AP tem somente um caráter consultivo. 

Contudo, criadas as condições para que se tenha uma participação popular inclusiva antes da 

votação, aqueles que tiverem suas pretensões preteridas estarão mais propensos a aceitar os 

resultados, obtidos por meio da discussão, como sendo algo legítimo. 

No decorrer do processo legislativo, a AP possibilita uma aproximação entre a 

população e seus representantes eleitos, além de propiciar a deliberação entre os mesmos, já 

que a escolha feita pelos parlamentares não será o simples resultado de um mecanismo 

agregativo de vontade, mas sim o resultado da troca de razões entre os cidadãos e os 

parlamentares. Outro ponto a favor da AP no legislativo é que a sua realização tem condições 

de ampliar o valor epistêmico das decisões dos parlamentares, já que pessoas com experiência 

de vida totalmente distintas, muitas vezes sem qualquer representatividade no legislativo por 

serem grupos minoritários, sem forças para eleger parlamentares que representem suas causas, 
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podem trazer razões que inicialmente não seriam consideradas. Tal cenário pode influenciar 

na determinação de melhores escolhas. 

O legislativo talvez seja o espaço institucional mais adequado para que os cidadãos 

possam manifestar suas expectativas e defender suas posições. Isso ocorre por duas razões 

principais: (i) pelo fato de seus membros serem eleitos para representar o povo em toda a sua 

diversidade, sobretudo na Câmara dos Deputados, em que as eleições são proporcionais; (ii) 

pelo fato de ser o poder que detém o controle do desenho institucional das regras que regem 

as sociedades democráticas, portanto, qualquer mudança relevante nas normas de 

funcionamento da estrutura básica, que tenha a pretensão de durar no tempo, precisa passar 

pelo legislativo. 

A partir da análise do regimento interno das duas Casas do Congresso, percebe-se que 

não há qualquer previsão específica que trate da participação de indivíduos que não estejam 

ligados a alguma entidade da sociedade civil. Esse fato se mostra problemático, pois uma das 

características da AP é a possibilidade de participação de todos os interessados nas discussões 

a serem travadas. Em pesquisa realizada por Rezende (2015), constatou-se que entre os anos 

de 2007 e 2012 a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara 

dos Deputados (CCTIC-CD) realizou 116 APs, com a participação de 557 expositores que 

representavam entidades organizadas, sendo que somente 8 participantes não estavam 

representando nenhuma instituição específica56. 

Apesar do caráter coletivo da AP, a sua realização deve priorizar a participação de 

indivíduos que tenham interesse ou sejam potencialmente afetados pelas decisões, 

independentemente de estarem vinculados a alguma entidade da sociedade civil organizada ou 

a algum órgão governamental. As normas regimentais do Senado e da Câmara não impedem a 

participação de pessoas que não estejam vinculados a alguma entidade, contudo, dificultam 

bastante a participação individual, já que ao escolher quem participará da AP os 

parlamentares estarão mais sujeitos à pressão das entidades organizadas, não precisando 

apresentar qualquer justificativa para a escolha feita. Na prática, isso acaba alijando do 

processo participativo parcela expressiva da sociedade. 

Não há aqui a pretensão de criticar a atuação dos grupos de pressão junto aos 

parlamentares, isso faz parte do jogo democrático. Contudo, é preciso pensar formas de dar 

                                                 
56 Rezende (2015) concluiu que apenas 8 participantes não estavam ligados a nenhuma entidade específica pelo 

fato de não haver menção expressa quanto a essa informação nos relatórios da Câmara dos Deputados, contudo, 

ressalta a possibilidade dessa informação não ter constado por omissão, mesmo esses indivíduos estando 

vinculados a alguma entidade. 
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voz àqueles que não integram esses grupos, de possibilitar que eles possam dar e receber 

razões nos espaços institucionais. As decisões tomadas pelos parlamentares afetam tanto 

indivíduos que têm uma vida política ativa e participam de entidades da sociedade civil 

quanto indivíduos que por opção decidem não se associar a nenhuma entidade. Nem por isso 

esses cidadãos podem ser excluídos das audiências públicas caso queiram se manifestar. 

Para ampliar a participação das pessoas que não integram nenhuma entidade da 

sociedade civil organizada, é necessário incluir nos regimentos mecanismos que facilitem a 

participação individual, como estabelecer um número mínimo de participantes que não 

estejam vinculados às entidades organizadas. Ou, ainda, possibilitar a participação desses 

indivíduos mediante editais amplamente divulgados, a fim de que o interessado exponha as 

razões pelas quais a sua participação é importante e como ele poderia contribuir para os 

debates. 

Outro ponto que merece destaque é o fato da mediação da AP nas duas Casas ser 

realizada pelo Presidente da Comissão ou pelo relator. Entretanto, conforme Fonseca et al., 

(2013) o mediador deve ter: (a) expertise em metodologias participativas; (b) neutralidade em 

relação à temática; (c) ter sua neutralidade reconhecida pelos participantes da AP. A ausência 

desses requisitos prejudica a legitimidade da audiência, pois o seu andamento e 

desdobramento poderão seguir caminhos diferentes dependendo da postura do mediador. 

Os regimentos são vagos e pouco claros quanto às normas procedimentais a respeito 

do desenvolvimento da AP, o que amplia a discricionariedade do mediador. Caso o mediador 

não seja neutro em relação à temática discutida, uma aplicação diferenciada das regras pode 

ocorrer, dependendo do participante. Mesmo que não haja essa aplicação diferenciada dos 

procedimentos, o simples fato do mediador não ser visto como neutro por parte dos 

participantes já é suficiente para ensejar a desconfiança dos mesmos, o que pode comprometer 

toda a legitimidade do trabalho desenvolvido. 

É preciso definir de forma mais detalhada as regras e procedimentos da AP nos 

regimentos, com o intuito de reduzir a discricionariedade do mediador e aumentar a confiança 

dos participantes na sua atuação, ou trazer a possibilidade de um mediador externo ao 

Congresso, a ser definido pelas diversas correntes que pretendem discutir o tema. 

Os regimentos não trazem qualquer dispositivo que trate da diversidade cultural ou 

leve em conta a dimensão territorial do Brasil e a dificuldade que muitos interessados têm 

para chegar ao local da audiência. Prejudica-se, assim, a participação plural e a contribuição 
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para a deliberação de pessoas que potencialmente serão afetadas pela decisão dos 

parlamentares. 

Dado o "fato do pluralismo" como característica incontornável das democracias 

modernas, a única forma de possibilitar que as diversas doutrinas abrangentes possam 

coexistir consiste em criar condições que levem ao consenso sobreposto entre elas. A simples 

utilização de mecanismos agregativos de vontade na tomada das decisões públicas, dos quais 

se destaca o voto, não é suficiente para garantir este consenso entre as doutrinas abrangentes. 

Contudo, o uso de instrumentos participativos que não levem em conta a diversidade cultural 

e não busquem garantir a efetiva participação dos mais diferentes credos também não é 

suficiente para permitir tal consenso. 

Uma forma de reduzir essa limitação consiste em criar mecanismos que facilitem a 

divisão das APs, de forma que sejam realizadas em fóruns locais, regionais e nacionais. Nessa 

situação poderiam ser firmados convênios com os municípios e os Estados, para que o 

Congresso possa utilizar a infraestrutura destes entes para a realização da AP. 

A implementação da possibilidade de desmembrar as APs criaria uma dupla 

acessibilidade para a população. A primeira tem relação com o deslocamento, já que 

possibilitaria uma maior participação de grupos locais e de indivíduos que não estão 

vinculados a nenhuma entidade da sociedade civil e que em outra circunstância não teriam 

condições de se deslocar até o Congresso. A segunda acessibilidade diz respeito à linguagem 

utilizada, pois o Brasil é um país de dimensões continentais, possuindo uma das maiores 

diversidades culturais no mundo e, apesar de ter uma língua oficial, não são raras as 

expressões típicas de determinadas regiões, o que pode trazer certa dificuldade de acesso e 

compreensão por parte da população a respeito daquilo que está sendo discutido.  

A AP precisa ser acessível a todos os cidadãos interessados. Isso significa que as 

razões apresentadas devem ser inteligíveis por todas as pessoas, pois os resultados das 

decisões tomadas recaem sobre todos, mesmo aqueles contrários a elas. Portanto, a 

compreensão daquilo que está sendo discutido é o mínimo a ser exigido (GUTMANN; 

THOMPSON, 2004). Não há deliberação se seus participantes e demais interessados não 

conseguem sequer compreender os termos e expressões utilizados pelos expositores, não 

sendo admissível em uma audiência pública o recurso ao argumento de autoridade, no sentido 

de que os especialistas detêm todo o conhecimento necessário e que basta confiar nos seus 

posicionamentos para obter a melhor resposta para os problemas postos em discussão. 
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Ao contrário da concepção decisionística da democracia defendida por Weber (1996), 

em que a participação popular na tomada das decisões era considerada indesejada e deveria se 

restringir a escolha dos representantes, para a noção moderna de democracia, a participação 

popular ganhou lugar de destaque. A participação ativa, ou pelo menos a possibilidade de 

participação daqueles indivíduos que tenham interesse, passou a ser compreendida como 

condição de legitimidade das decisões tomadas, contudo, não há participação se não for 

possível compreender o que está sendo discutido. 

A proposta de desmembramento das APs encontra certas limitações, sobretudo de 

ordem econômica. No entanto, não é impossível de ser efetivada. Basta ver o exemplo do 

Executivo Federal e suas agências reguladoras, os quais realizam APs desmembradas já há 

algum tempo, com resultados extremamente positivos. Um exemplo que pode ser citado foi a 

elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), criado pela lei n. 12.305/2010, 

que contou com a realização de cinco audiências públicas regionais e uma nacional 

(FONSECA et al. 2013)57. Essa medida poderia aproximar os cidadãos do legislativo e das 

justificativas que são utilizadas para a tomada das decisões, além de desconstruir no 

imaginário popular a ideia de que as decisões mais importantes são tomadas pelo Congresso 

sem nenhuma preocupação com o Brasil real, pois o processo de construção das razões que 

precedem a tomada de decisões ocorreria de forma descentralizada. 

Outro ponto importante é a ausência nos regimentos de previsão quanto à 

sistematização das propostas e manifestações dos participantes, o que dificulta o eventual 

recurso a essas propostas pelos parlamentares no momento de decidir. Além disso, cria-se 

uma sensação de pouca ou nenhuma efetividade da AP pelos interessados, pois fica difícil 

identificar quais contribuições apresentadas foram incorporadas e quais não foram. 

No âmbito do Executivo Federal, percebe-se que as APs são mais bem-sucedidas 

quando possuem uma metodologia clara e precisa a respeito da sistematização das propostas 

apresentadas pelos participantes, dando maior legitimidade às decisões posteriormente 

tomadas. Isso facilita o acompanhamento da AP pelos cidadãos, além de possibilitar o maior 

controle daquilo que foi decidido (FONSECA, 2013). 

                                                 
57 “A primeira audiência regional aconteceu na Cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, entre 13 e 14 

de setembro de 2011, e colheu contribuições no Centro-Oeste. A segunda AP ocorreu em Curitiba, Paraná, entre 

4 e 5 de outubro, correspondendo à oitava da região Sul. A etapa seguinte foi na Cidade de São Paulo, entre 10 e 

11 de outubro, representando a região Sudeste. Em 13 e 14 de outubro, foi realizada a AP da região Nordeste, 

ocorrida no Recife, Pernambuco; e em 18 e 19 de outubro, ocorreu a audiência da região Norte, em Belém, Pará. 

Uma audiência nacional foi realizada em Brasília, entre 30 de novembro e 1º de dezembro de 2011, com o 

objetivo inicial de consolidação das contribuições recebidas nas APs regionais” (FONSECA  et al., 2013, p. 15). 
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A sistematização das propostas apresentadas facilita o retorno a ser dado para a 

sociedade após a AP. Apesar da fase pós-audiência não ser considerada relevante por muitos 

dos seus atores, ela é fundamental para que a sociedade tenha uma leitura clara e precisa dos 

resultados produzidos pela AP. Esse retorno dado à sociedade é chamado por Fonseca et al. 

(2013) de devolutiva à sociedade, ele deve ocorrer de maneira formal, indicando as propostas 

dos participantes que foram incorporadas ou não pelos parlamentares, ampliando, portanto, o 

potencial de legitimidade da AP. 

Os regimentos não têm previsão quanto à transparência e à publicidade na realização 

da audiência, contudo, esses dois elementos devem estar presentes durante todo o 

desenvolvimento da AP, por exemplo, na convocação dos participantes, na disponibilização e 

acessibilidade dos documentos que serão apresentados, quanto às regras e procedimentos 

adotados, quanto aos objetivos da AP, a metodologia utilizada e como ocorrerá a devolutiva à 

sociedade. Outro ponto que merece destaque é o fato das normas regimentais dificultarem, e 

em algumas situações até mesmo impedirem, a discussão entre os participantes da AP, 

vedando que estes interpelem uns aos outros. Ao permitir que somente os parlamentares 

possam apresentar questionamentos aos expositores, sendo vedado o contrário, os regimentos 

do Senado e Câmara dos Deputados criam um ambiente que inviabiliza a plena cooperação 

entre os atores que participam da audiência. Sendo assim, não existe a troca efetiva de razões 

durante a realização da AP, sobretudo no Senado, uma vez que os expositores ficam limitados 

à leitura da apresentação escrita e previamente encaminhada pelo convidado. 

A forma como as normas procedimentais estão previstas faz com que a “deliberação” 

ocorra somente no interior da consciência de cada parlamentar. Tal fato aproxima-se da 

concepção de democracia defendida por Rousseau (apud AVRITZER, 2000), em que cada 

pessoa deveria decidir no interior de suas consciências e depois expressar sua vontade por 

meio do voto. Entretanto, a deliberação que precede a tomada da decisão deve ser pública, 

possibilitando o confronto entre as razões apresentadas e facilitando a influência que os 

participantes podem ter em relação às escolhas dos parlamentares, caso contrário a realização 

da AP irá cumprir tão somente um papel pró-forma. 

Para Habermas (2003), as preferências e escolhas individuais não são formadas a 

priori, mas em razão de processos comunicativos que devem ocorrer na esfera pública, esta 

entendida aqui de forma mais ampla que a apresentada pelo filósofo alemão, já que se realiza 

neste trabalho a defesa da participação popular nos espaços institucionais. A interação entre as 

pessoas, com a troca de razões, não pode prescindir da presença física nos espaços 
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institucionais, buscando influenciar diretamente as decisões tomadas pela vitória do melhor 

argumento. As pessoas têm maior facilidade de ver uma decisão como legítima quando há 

uma ligação direta entre a deliberação e os procedimentos institucionais (AVRITZER, 2000; 

BOHMAN, 1996; CHOEN, 1989). 

O desenho institucional da AP no âmbito das duas Casas do Congresso Nacional, 

apesar de ser um importante instrumento de participação popular, não viabiliza a interface 

adequada entre os cidadãos e os parlamentares, em razão da pouca efetividade das mesmas. 

Não há troca de razões entre seus participantes ou sequer uma ampla participação dos 

indivíduos ou grupos que serão potencialmente afetados pelas decisões. 

A audiência pública não deve ser tratada como mera formalidade, mas sim como uma 

importante interface entre a sociedade e o poder legislativo, capaz de ampliar o acesso da 

população às informações e razões que levaram a uma determinada decisão. É necessário 

garantir uma maior legitimidade das escolhas feitas pelos parlamentares, pois a participação 

plural da população pode ampliar as chances de se obter uma base pública de justificação no 

devido processo legislativo (HERMANY; FRANTZ, 2010). 

A cooperação justa entre os cidadãos e seus representantes eleitos na realização da AP 

deve pressupor a troca de razões, pautada na busca pela definição de princípios de justiça que 

não possam ser razoavelmente rejeitados pelos cidadãos. A troca de razões antes da tomada de 

decisões está na base da maioria das sociedades democráticas contemporâneas, não devendo 

os cidadãos serem tratados como objetos passivos das decisões dos parlamentares, mas como 

agentes autônomos que atuam diretamente na construção dessas razões (GUTMANN; 

THOMPSON, 2004). 

As propostas de reformulação do desenho institucional das APs nos regimentos do 

Senado e da Câmara dos Deputados apresentadas acima têm o potencial de contribuir para a 

maior troca de razões entre os cidadãos e seus representantes, além de facilitar a exigência de 

que os parlamentares justifiquem suas escolhas. Conforme Gutmann e Thompson (2004), 

essas razões servem para produzir decisões justificadas, para expressar o valor do respeito 

mútuo e para reduzir o desacordo moral que existe na sociedade. 

Aquelas decisões legislativas que estão fundadas em razões apresentadas e discutidas 

em conjunto com a população, por meio da deliberação pública, certamente terão maiores 

chances de serem aceitas, se não por todos, ao menos pela maior parte da sociedade. Essas 

decisões têm mais legitimidade do que aquelas que não contam com a participação popular. 
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Manifestações, protestos, fóruns de discussão etc., são extremamente importantes e 

não restam dúvidas de que influenciam as decisões tomadas pelos representantes políticos. 

Contudo, tais movimentos devem buscar se infiltrar nos espaços institucionais de poder para 

que possam contribuir e influenciar diretamente na tomada das decisões públicas. 

Para os procedimentalistas, o processo legislativo é legítimo quando respeita os 

procedimentos previamente definidos em lei, sendo indiferente à participação popular direta 

na tomada das decisões. No entanto, na perspectiva defendida neste trabalho, a deliberação 

entre cidadãos e parlamentares seria elemento indispensável do próprio procedimento de 

tomada de decisões. Sua ausência tornaria as decisões tomadas ilegítimas ou pelo menos 

causaria certo déficit de legitimidade, já que haveria uma resistência maior por parte da 

população em aceitar as escolhas dos parlamentares. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, foram abordados elementos que buscassem confirmar a 

importância da participação popular, com toda a sua diversidade cultural, religiosa e 

filosófica, na tomada das decisões pelo poder legislativo. O intuito é o de ampliar a 

estabilidade da estrutura básica da sociedade, garantindo maior legitimidade das decisões 

tomadas no devido processo legislativo. 

A institucionalização da participação popular, em que pese à importância dos 

discursos proferidos nos espaços não institucionais, é fundamental para que se tenha o 

consenso sobreposto das diversas doutrinas abrangentes, com a elaboração de princípios de 

justiça que dificilmente poderão ser rejeitados pelos membros da sociedade, 

independentemente da vida boa que cada um busque. As pessoas estarão mais propensas a 

aceitar o resultado de uma decisão nas situações em que elas tiveram a possibilidade de 

convencer o outro por meio da troca de razões. 

Para alcançar o objetivo de ter uma participação popular plural na tomada das decisões 

públicas, os instrumentos de participação popular previstos na CRFB/88, e demais normas 

infraconstitucionais, como os plebiscitos, referendos, conselhos gestores, orçamentos 

participativos, ouvidorias, as APs etc., são fundamentais, pois possibilitam que as pessoas 

tenham um papel mais ativo na formação dos sentidos públicos, sem que isso entre em 

conflito com os tradicionais mecanismos agregativos de vontade. De todos os instrumentos de 

participação popular, a AP, pelas suas características próprias, como o caráter consultivo, o 

caráter presencial, o fato de pressupor manifestação oral dos participantes, implicar o debate 

entre os envolvidos etc., é um dos mecanismos de interface entre o poder público e a 

população com maior potencial de efetividade, porém, um dos menos estudados no meio 

acadêmico. 

A busca pela melhoria do desenho institucional da AP e pela eficiência e 

democratização dos mecanismos internos de coordenação e de participação são iniciativas 

fundamentais para ampliar a efetividade desses espaços. Isso pode ser observado 

principalmente no âmbito do poder legislativo, já que no interior das democracias modernas é 

este o Poder responsável pela elaboração das normas que irão reger a estrutura básica da 

sociedade.  

Não há consenso sobre como realizar a análise objetiva a respeito da adequação das 

audiências públicas, contudo, a partir do conceito de razão pública de Rawls foi possível 
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identificar que os regimentos do Senado e da Câmara dos Deputados não trazem elementos 

capazes de possibilitar a troca de razões entre seus participantes e os parlamentares. Ou, 

ainda, sequer promovem a efetiva participação de indivíduos que, apesar de não serem 

especialistas no tema, serão afetados pelas decisões tomadas. 

É importante que a fala na AP não fique restrita aos experts, senão simplesmente 

haveria a troca da elite política por outra elite, intelectual, talvez, o que no final das contas 

não seria muito diferente do minimalismo Schumpeteriano, já que se estaria partindo do 

pressuposto de que as questões de Estado são complexas demais para que o cidadão comum 

possa participar de sua discussão. A simples imposição das decisões tomadas pelo legislativo, 

sem que a população tenha participado da formação dos sentidos públicos, amplia o conflito 

entre aquela parcela da sociedade, que teve suas pretensões atendidas, e aquela parcela cuja 

posição foi preterida, estes normalmente integrantes de grupos minoritários que não dispõem 

de força política suficiente para eleger representantes capazes de atender suas reivindicações. 

O tratamento igual dispensado aos cidadãos não deve ficar adstrito ao momento em 

que estes escolhem seus representantes, mas também no momento de apresentar as razões nos 

espaços públicos de discussão. Apesar do desenho institucional das APs nos regimentos das 

duas Casas do Congresso não possibilitar a efetiva troca de razões entre a população e os 

parlamentares, isto não retira o mérito deste importante instrumento de participação popular, 

uma vez que é possível o aperfeiçoamento de suas normas, por exemplo, a partir das diretrizes 

apontadas no capítulo anterior. Esse instituto, portanto, apresenta um grande potencial capaz 

de contribuir para a criação de uma base pública de justificação no devido processo 

legislativo. 

Apesar dos resultados obtidos quanto à efetividade da AP nos regimentos do Senado e 

da Câmara dos Deputados não serem passíveis de generalização para os legislativos estaduais 

e municipais, já que os mesmos dispõem de normas próprias a respeito dos procedimentos 

que devem ser adotados para a realização da AP, podendo ter normas mais ou menos efetivas, 

ainda assim tais resultados podem ser úteis para aperfeiçoar o instituto no legislativo dos 

demais entes da federação e demais órgãos da administração pública, além de possibilitar que 

estudiosos se aprofundem um pouco mais no tema. 
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