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Apresentação 
 

Lenio Luiz Streck 1 
 
 

O presente livro é originário dos seminários da minha cadeira no cur-
so de Doutorado em Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos –, ligada ao Centro de 
Ciências Jurídicas e Sociais - a Escola de Direito da Unisinos. Trata-se de 
reflexo dos seminários apresentados e, mais importante, dos diálogos e das 
construções surgidas ao longo do primeiro semestre de 2019.  

O propósito da disciplina foi, desde o princípio, trazer novos parâ-
metros para o exame da crise do direito e referenciais aptos a auxiliar na 
sua superação. A dificílima tarefa dos discentes foi a de verticalizar em 
pensamentos jurídicos complexos e reconstruí-los a partir do paradigma 
proposto em sala de aula. E, logicamente, tentar responder os questio-
namentos e anseios da turma, dos membros do meu grupo de pesquisa e 
do próprio professor. 

O resultado do desafio é a presente obra, que permeia diversos te-
mas caros ao mundo jurídico como teoria da decisão, positivismo jurídico 
e as teorias que surgiram para superar suas limitações e que, ao mesmo 
tempo, trouxeram à tona discussões profundas sobre os seus fundamen-
tos. Então, é para esse projeto de pesquisa que o leitor é convidado a ler e 
refletir.  

 
Boa leitura a todos. 

 

 
1 Doutor em Direito pela UFSC; Pós-doutorado em Direito Constitucional (FDUL/Portugal); Professor Titular dos 
Programas de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS e da UNESA; Membro Catedrático da Academia Brasileira 
de Direito Constitucional (ABDConst); Professor Emérito da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro (EMERJ) 





 
 
 

Prefácio 
 

A importância do problema hermenêutico 
 

Clarissa Tassinari 1 
 
 
Era o primeiro dia de aula de Direito Constitucional I na UNISINOS. 

Como atividade de integração entre nós, dividi a turma em pequenos 
grupos de alunos e alunas e perguntei o que esperavam aprender ao 
longo do semestre, solicitando, também, que relacionassem com os co-
nhecimentos já adquiridos em Teoria da Constituição. A resposta chegou 
até mim concisa, recebida com o ineditismo de quem já questionou em 
outros momentos a mesma pergunta e jamais esboçou mentalmente que 
aparecia tal resposta. “Hermenêutica”. Foi o que eles me disseram. 

Os alunos e as alunas do grupo logo me contaram que suas aulas, 
no semestre anterior, haviam sido com meu colega de PPGD Anderson V. 
Teixeira. Estava explicada a maturidade acadêmica de quem, no passado 
não muito distante, teve um ensino de excelência. E também confessa-
ram seu interesse pelo pensamento de Lenio Streck. Estava mais do que 
entendida a projeção de seu interesse. Mas a surpresa de ouvir a tão 
segura enunciação da palavra “Hermenêutica” provocou em mim uma 
grande angústia. Afinal, o que queriam eles aprender? Mais do que isso: 
o que deveria eu ensinar? 

Para quem estudou “Hermenêutica” “uma vida”, desde a graduação, 
como bolsista de iniciação científica do Dasein – Núcleo de Estudos Her-
menêuticos, e teve a oportunidade de conhecer a fundo a Crítica 

 
1 Doutora, Mestra e Pós-doutora em Direito Público pela UNISINOS. Professora do Programa de Pós-Graduação 
(Mestrado), da Especialização (Stricto Sensu) e da Graduação em Direito da UNISINOS. 
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Hermenêutica do Direito, participando de muitas aulas de mestrado e 
doutorado (em grande parte apenas como ouvinte), foi uma satisfação 
ser destinatária desta expectativa de aprendizado daqueles alunos. Agora, 
pretendiam eles que eu os conduzisse numa imersão filosófica e para-
digmática sobre como se atribui sentido aos fenômenos? Para isso, 
poderia tematizar Martin Heidegger e sua filosofia hermenêutica. Ou 
Hans Georg-Gadamer e sua hermenêutica filosófica. 

Quem sabe gostariam eles de saber sobre interpretação jurídica e 
como isso pode ser elemento estruturante de uma Teoria do Direito?  
Isto é: seria uma aula sobre o exegetismo e sua relação com o positivis-
mo? Hart e a zombra de penumbra? Alexy e a ponderação? Dworkin e o 
romance em cadeia? Mas e se, na verdade, eles quisessem mesmo afuni-
lar ainda mais o debate, ir pra especificidade da atuação do Judiciário? 
Procuravam eles pela relação juízes-discricionariedade? Ativismo judici-
al? Judicialização da política? Quem tem o monopólio de “dizer o 
Direito”?  

Com todos esses pontos de interrogação quis demonstrar o seguinte 
neste prefácio: quem “se abre” ao problema hermenêutico, tão sensível 
ao Direito, se propõe a enfrentar uma questão multifacetada e, por isso 
mesmo, complexa. É por isso que esta obra nos brinda com seus textos. 
Porque cada um dos capítulos, escritos como resultado do seminário que 
foi conduzido pelo Prof. Lenio Streck, representa perspectivas diversas da 
questão hermenêutica. É uma multiciplicidade na unidade. E qual unida-
de? A necessária reflexão crítica que dá fundamento – e movimento – ao 
Direito.  

 



 
 
 
1 
 

Ciência jurídica e aplicação em Hans Kelsen:  
observações sobre discricionariedade e 

teoria da decisão judicial 
 

Bernardo Leandro Carvalho Costa ∗ 
 
 
Introdução  
 

A obra de Hans Kelsen (2015) é até hoje paradigmática no Direito. 
Na busca de aproximação de um caráter de cientificidade ao campo jurí-
dico, o autor procurou desenvolver o que denominou de Ciência do 
Direito. 

Com forte influência de pensadores da filosofia da linguagem e dos 
pressupostos filosóficos de Kant (1999), a obra Teoria Pura do Direito 
apresenta uma síntese dos pontos principais da proposta de Kelsen. 

O severo rigor científico na construção da proposta teórico de Kel-
sen elucida o caráter estritamente técnico- e com pretensa neutralidade- 
a que o autor atribui ao cientista do Direito no ato de descrever a verifi-
car as proposições jurídicas.  

Todavia, em que pese o rigor científico considerado no momento de 
descrição e verificação das proposições jurídicas, o mesmo não se repete 
em outro âmbito da teoria do direito em Kelsen: o da aplicação.  

O problema apresentado na Teoria Pura do Direito é o da abismal 
diferença de tratamento entre os âmbitos de descrição e verificação das 

 
∗ Doutorando e Mestre em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos. Bolsista da CAPES. E-mail: bernardoleandro@me.com. 
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proposições jurídicas pelo jurista (Ciência do Direito) e o de aplicação das 
normas jurídicas pelo julgador (Direito).  

A partir dessa problemática, o presente artigo tem por objetivo de-
monstrar o tratamento da decisão judicial na obra Teoria Pura do Direito 
de Hans Kelsen.  

Como hipótese, afirma-se que Kelsen preocupa-se demasiadamente 
com o rigor científico da Ciência do Direito, mas, em sentido oposto, 
pouca atenção dedica à aplicação jurídica- um ponto fundamental na 
teoria do Direito- o que evidencia a necessidade de construção de uma 
teoria da decisão judicial. 

Para demonstrar isso, inicialmente apontam-se diversas influências 
do pensamento científico em sua obra e descreve-se a preocupação de 
Kelsen em atribuir caráter de cientificidade ao Direito. No mesmo tópico, 
faz-se uma síntese da construção da Ciência do Direito por Kelsen, a 
partir da distinção entre esta e o Direito, evidenciando a função do jurista 
nessa divisão.  

Em um segundo momento, fazem-se considerações acerca da decisão 
judicial em Kelsen, demonstrando o modo como o autor concebe as possi-
bilidades de escolha do julgador no momento de aplicação do Direito.  

Já em considerações finais, demonstra-se o modo como a decisão 
judicial aparece como mero apêndice na Teoria Pura do Direito, fato que 
evidencia a necessidade- afirmada pelo próprio Kelsen- da construção de 
uma teoria da decisão judicial para resolver esse problema.  
 
1.Teoria Pura do Direito: Influências, pressupostos e construção da 
Ciência Jurídica em Kelsen 

 
As contribuições de Kelsen (2015) para a construção do conheci-

mento jurídico são fortemente influenciadas pelo pensamento 
desenvolvido no âmbito de pensadores que ficou conhecido como Círculo 
de Viena, contendo grandes expoentes do positivismo lógico. (WARAT; 
ROCHA, 1995, p. 37).  
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Entre as propostas desses autores, as categorias de Carnap 
(SCHLICK; CARNAP, 1975) bem elucidam a divisão da qual Kelsen parte 
para a elaboração do seu projeto de positivismo normativista. (ROCHA, 
2005, p. 17). 

Carnap afirma que o signo, unidade mínima da linguagem, pode ser 
observado em três diferentes dimensões: a sintaxe, a semântica e a 
pragmática. Tais pontos de observação, em conjunto, formam a semióti-
ca, uma teoria geral dos signos. (WARAT;ROCHA,  1995, p. 34). 

No aspecto sintático, a observação é focada na estrutura gramatical 
dos enunciados, verificando a adequação aos critérios da língua a partir 
da qual se observa. Assim, a partir da estrutura correta (verbo, sujeito e 
complemento) é possível afirmar se um enunciado possui sentido ou não. 
Tal verificação (sintática) é passível de ser feita por meio de softwares 
nos diais atuais. (WARAT;ROCHA,   1995, p. 40).  

A essa dimensão da semiótica (a sintática) pode-se relacionar a aná-
lise do positivismo jurídico anterior a Kelsen (2015), principalmente o de 
tradição francesa, da Escola da Exegese, cuja forte vinculação entre lei e 
Direito contribuía para que a análise jurídica se limitasse a questões es-
truturais dos enunciados. Nessa quadra da história havia, como destaca 
Streck (2011, p. 32), uma preocupação em determinar uma rigorosa co-
nexão entre os signos que compunham o principal objeto de estudos do 
positivismo exegético (o código). A partir dessa observação, segundo a 
perspectiva da época, resolvia-se o problema da interpretação jurídica.   

No aspecto semântico, destaca Carnap, a verdade passa a ser o objeto 
central da análise. Assim, é possível afirmar que uma expressão linguística 
é bem formulada sintaticamente a partir do momento em que posso verifi-
car essa informação no mundo. Por um lado, se afirmo que “a cadeira é 
branca” e verifico essa afirmação na dimensão fática, posso afirmar que o 
referido enunciado é verdadeiro. Por outro lado, se digo que “os duendes 
se apaixonam em maio”, não posso verificar tal afirmação empiricamente, 
de modo que também não posso afirmar que referida expressão linguística 
é verdadeira. (WARAT;ROCHA, 1995, p. 40). 
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A verdade, ou correspondência com os fatos do mundo, é o critério 
de verificação da dimensão semântica da semiótica, portanto.  

Importante definição de Carnap utilizada por Kelsen é a distinção 
entre linguagem-objeto, a linguagem no âmbito da fala, e metalingua-
gem, o nível a partir do qual é possível observar a linguagem-objeto.   

Afirma Carnap que há certa incapacidade de realizar processos de 
correção a partir do próprio nível da linguagem em que se fala. Nesse 
sentido, faz-se necessária a construção de um nível acima da linguagem 
cotidiana, cuja intenção é permitir uma descrição rigorosa a linguagem-
objeto, fazendo-se uma análise crítica de seus componentes e de sua 
estrutura. (WARAT;ROCHA,  1995, p. 48). 

No mesmo nível da fala cotidiana, afirmam os autores do positivis-
mo lógico, é corrente a formação de contradições nos enunciados. Assim, 
a partir da afirmação de que “os cretenses mentem” tem-se formado 
uma situação paradoxal.  

Com o intuito de eliminar o caráter paradoxal do referido enunciado, 
há a possibilidade de elaboração de uma metalinguagem para observar e 
descrever a linguagem objeto. A partir desse segundo nível de linguagem, 
posso afirmar que a proposição “os cretenses mentem” é falsa. Há um 
principio lógico nessa proposta, que afirma que só entram em contradição 
proposições do mesmo nível. (WARAT;ROCHA, 1995, p. 49). 

Tal concepção Kelsen, de maneira pioneira, importou para a elabo-
ração de seu projeto de ciência para o Direito. Distinguindo-se das 
concepções anteriores de positivismo, principalmente da limitação entre 
lei e Direito, Kelsen (2015) utiliza a distinção entre linguagem-objeto e 
metalinguagem para diferenciar normas e regras de direito.  

Nessa linha, o positivismo normativista de Kelsen (2015) parte do 
discurso normativo, do direito positivo de um país, considerado como 
linguagem-objeto, para efetuar uma descrição dessa linguagem-objeto a 
partir de uma metalinguagem.  

Assim, em Kelsen, “As normas são a linguagem-objeto, as regras de 
direito sua metalinguagem descritiva.” (WARAT;ROCHA, 1995, p. 51). 
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No Direito, a partir da dimensão semântica, com o intuito de efetuar 
um processo de verificação das proposições jurídicas, Kelsen (2015) de-
senvolve a Teoria Pura do Direito, que pode ser considerada como um 
importante marco na tradição do positivismo normativista- e não mais 
exegético ou sintático, portanto. (WARAT;ROCHA, 1995, p. 44).  

Nesse aspecto, há de se destacar que Kelsen não separa Direito e 
Moral, mas Ciência do Direito e Direito, ficando, a divisão, elucidada pelo 
autor no seguinte trecho: 

 
Direito como norma (ou, mais exatamente, como um sistema de normas, 
como uma ordem normativa) e limitando a ciência jurídica ao conhecimento 
e descrição de normas jurídicas e às relações, por estas constituídas, entre fa-
tos que as mesmas normas determinam, [...] (KELSEN, 2015, p. 84). 
 

A partir da observação do Direito feita pela Ciência do Direito, é 
possível fazer uma descrição rigorosa da linguagem-objeto a partir da 
metalinguagem desenvolvida no âmbito da ciência do Direito por meio 
das proposições normativas, conforme o seguinte exemplo: 

 
A norma estatuída pelo legislador que prevê a execução do patrimônio da-
quele que não indeniza o prejuízo causado pela não-cumprimento de sua 
promessa esponsalícia, e a proposição descritiva dessa norma, formulada pe-
la ciência jurídica: quando alguém não indeniza o prejuízo causado pelo não-
cumprimento de uma promessa esponsalícia deve proceder-se a execução 
forçada do seu patrimônio- têm caráter logicamente diverso. (KELSEN, 2015, 
p. 85). 
 

Ao passo que para Carnap a verdade é o critério de verificação da 
dimensão semântica da semiótica, para Kelsen a validade é o ponto cen-
tral de sua obra. Nesta perspectiva, os referentes das proposições 
jurídicas passam a ser os âmbitos de validade das normas na obra kelse-
niana. (WARAT;ROCHA, 1995, p. 44). 

Em Kelsen (2015), portanto, posso afirmar que uma norma é signi-
ficativa na medida em que é válida. Trata-se de critério análogo ao da 
verdade em Carnap. (WARAT; ROCHA, 1995, p. 51). 
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O critério de verificação para Kelsen- como mencionado acima- é a 
validade de uma norma em relação ao direito positivo que ela integra. A 
condição significativa, portanto, passa a ser a validez da norma observa-
da, fundamentada em uma norma superior e, finalmente, encontrando a 
norma fundamental. (WARAT;ROCHA, 1995, p. 51). Essa parte da teoria 
de Kelsen é expressa no capítulo que denomina de dinâmica jurídica, cujo 
ponto central é justamente a validade como critério de verificação no 
Direito: 

 
A distinção revela-se no fato de as proposições normativas formuladas pela 
ciência do direito, que descrevem o Direito e que não atribuem a ninguém 
quaisquer deveres ou direitos, poderem ser verídicas ou inverídicas, ao passo 
que as normas de dever-ser, estabelecidas pela autoridade jurídica- e que 
atribuem deveres e direitos aos sujeitos jurídicos- não são verídicas ou inve-
rídicas, mas válidas ou inválidas, [...] (KELSEN, 2018, p. 82). 
 

Além da forte influência do positivismo lógico no pensamento de 
Kelsen, o autor também fundou parte de sua teoria nos ensinamentos de 
Kant (1999), o que resta demonstrado a partir da utilização do título 
“Teoria Pura do Direito”, com menção à obra “Crítica da Razão Pura” de 
Kant.  

Com essa influência, Kelsen preocupa-se em uma definição concei-
tual do Direito, a partir de um sistema de conceitos fundantes que 
delimitam o âmbito jurídico de sua teoria. A tal proposta Kelsen (2015, p. 
121) dedica o capítulo de sua teoria denominado de estática jurídica, que 
também engloba a noção de sanção. 

Ademais, há de se destacar que a Teoria Pura do Direito de Kelsen, 
com forte influência na perspectiva da dimensão semântica da semiótica 
de Carnap, procura aproximar o estudo jurídico das tradições cientificis-
tas do século XX.  

Ciente de que o Direito, diferentemente das ciências naturais, não 
poderia ser regido pelo princípio da causalidade, propõe uma saída a 
partir do que denomina de princípio da imputação. (KELSEN, 2015, p. 
86). 



Bernardo Leandro Carvalho Costa | 21 
 

Ao passo que nas ciências naturais podemos partir de uma observa-
ção por meio do princípio da causalidade (o calor dilata os metais, por 
exemplo), na ciência do Direito, a observação passa a ser feita a partir do 
princípio da imputação. Assim, “se A matar, A deve ser detido”. Passa-se, 
no exemplo demonstrado por Kelsen, de uma perspectiva causal, baseada 
no “ser” para uma imputação a partir do “dever ser”, em que necessari-
amente precisa-se de um terceiro para atribuir sentido às condutas em 
conformidade ou contrariedade ao Direito. Esse é o ponto central do 
capítulo acerca de Direito e Ciência na Teoria Pura do Direito de Kelsen. 

Na proposta de elaboração de uma Ciência do Direito, a partir da 
descrição rigorosa a ser feita pelo cientista jurídico das proposições jurí-
dicas, Kelsen acredita que possa haver uma descrição alheia a valores 
morais e fatores externos à Ciência do Direito: 

Na medida em que a ciência jurídica em geral tem de dar resposta à questão 
de saber se uma conduta concreta é conforme ou é contrária ao Direito, a sua 
resposta apenas pode ser uma afirmação sobre se essa conduta é prescrita ou 
proibida, cabe ou não competência de quem a realiza, é ou não permitida, 
independentemente do fato de o autor da afirmação considerar tal conduta 
como boa ou má moralmente, independentemente de ela merecer sua apro-
vação ou desaprovação. (KELSEN, 2015, p. 89). 

No âmbito da descrição e verificação das proposições jurídicas, por-
tanto, Kelsen acredita em atos de conhecimento a serem produzidos 
pelos cientistas jurídicos. Mas o que são as proposições jurídicas? Isso é 
exemplificado no trecho a seguinte: 

Proposições jurídicas são, por exemplo, as seguintes: Se alguém comete um 
crime, deve ser-lhe aplicada uma pena; se alguém não paga a sua dívida, de-
ve proceder-se a uma execução forçada do seu patrimônio; se alguém é 
atacado de doença contagiosa, deve ser internado num estabelecimento ade-
quado. (KELSEN, 2015, p. 86). 

Na descrição e verificação das proposições jurídicas, Kelsen afirma 
que o cientista do Direito é capaz de fazer uma análise alheia a valores 
por meio da Ciência do Direito. O papel do cientista jurídico- que não se 
confunde com o operador do Direito- é, portanto, o de descrever e verifi-
car as proposições jurídicas- o que pode fazer, segundo Kelsen, com certa 
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neutralidade. Tal concepção, todavia, não se aplica ao âmbito da aplica-
ção, consoante será explicado no próximo tópico.  
 
2. A aplicação do direito como ato vontade e a necessidade de uma 
teoria da decisão judicial 

 
No âmbito da aplicação do Direito, uma vez que ao juiz é dada a 

função de aplicar a norma, sua atividade não se limita a descrever o Di-
reito. Assim, para Kelsen (STRECK, 2017, p. 162), a sentença, enquanto 
norma individual de aplicação do Direito, é um ato de vontade em que o 
julgador escolhe a interpretação da norma que deseja, por meio de sua 
subjetividade. 

No ato de vontade realizado pelo julgador, para Kelsen, é impossível 
controlar o subjetivismo moral ou ideológico dos juízes. Há uma distin-
ção, novamente, entre Ciência do Direito, cindida da moral, e Direito, 
transformada em política jurídica no ato de aplicação.  

Nesse sentido, elucida Streck: 
 
O juiz, ao fazer política jurídica, não descreveria, não reproduziria acritica-
mente as normas, ao revés, criaria Direito que, somente a posteriori, seria 
sistematizado cientificamente. Portanto, o juiz não faria um simples exercício 
analítico de subsunções e silogismos. Ao contrário, sua escolha seria influen-
ciada por fatores externos ao Direito e outros de caráter subjetivo. (STRECK, 
2017, p. 177). 
 

No capítulo VIII de sua Teoria Pura do Direito, como uma espécie de 
apêndice à sua obra, Kelsen (2015, p. 387) trata da interpretação jurídica. 
Tal ponto de análise (a interpretação) é importante, segundo Kelsen, não 
somente para quem destina o conteúdo a uma norma individual ou reso-
lução administrativa a partir da norma geral contida na lei (órgãos do 
Direito), mas também aos cidadãos que estão sujeitos à aplicação de san-
ções a partir da inobservância da lei. 

Kelsen afirma que há duas espécies de interpretação: a feita pelo ór-
gão que aplica o Direito e a que é realizada pela Ciência Jurídica. 
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A norma individual (sentença ou resolução administrativa), afirma 
Kelsen, não pode ser vinculada em todas as direções por uma norma 
superior (norma geral). 

Em consequência disso, há sempre uma margem –mais ampla ou 
por vezes reduzida- de livre apreciação do julgador no momento da apli-
cação. Assim, a norma superior na hierarquia (norma geral) tem sempre, 
em relação à norma individual criada a partir de sua aplicação, o formato 
de moldura a partir do qual o referido ato é aplicado. Isso forma o que 
Kelsen denomina de relativa indeterminação no ato de aplicação do Di-
reito. 

A título de exemplo, Kelsen (2015, p. 387) menciona a seguinte situ-
ação: 

 
Se o órgão A emite um comando para que o órgão B prenda o súdito C, o ór-
gão B tem de decidir, segundo o seu próprio critério, quando, onde e como 
realizará a ordem de prisão, decisões essas que dependem de circunstâncias 
externas que o órgão emissor do comando não previu e, em grande parte, 
sequer podia prever. 
 

A norma individual, para Kelsen, dá continuidade ao processo de 
determinação na construção escalonada das normas jurídicas, levando-se 
em conta, acima, as normas gerais e o fundamento último: a norma fun-
damental. 

No ato de aplicação, na criação da norma individual, há de se consi-
derar, segundo Kelsen, que o sentido verbal extraído da norma jurídica 
(normas gerais) não é único; assim, o órgão aplicador encontra-se medi-
ante várias significações possíveis; fato que motivou, inclusive, discussões 
acerca da vontade do legislador. (KELSEN, 2015, p. 387). 

A partir da consideração dos vários sentidos verbais que uma nor-
ma possa ter, forma-se a moldura por meio da qual o julgador seleciona 
uma dentre as várias possibilidades de sentido extraídas da norma. Nessa 
perspectiva, a norma individual é conforme o Direito na medida em que 
se mantém no interior da referida moldura. (KELSEN, 2015, p. 390). 
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Assim, para Kelsen, a interpretação não é capaz de levar a uma úni-
ca resposta correta ou adequada, mas sim a diversas soluções possíveis. 
Nessas diversas possibilidades –todas de igual valor- apenas uma se tor-
na o Direito positivo a ser aplicado pelo órgão do Direito.  

Portanto, como da análise do texto constitucional não conseguimos 
extrair as únicas leis corretas, não há, em Kelsen, preocupação acerca da 
possibilidade de haver uma única resposta correta na decisão. 

Nesse sentido, a sentença judicial, enquanto norma individual pro-
duzida pelo órgão do Direito, é fundada na lei na medida em que 
representa uma das normas individuais passíveis de serem produzidas a 
partir das alternativas contidas na interpretação da norma geral. 

Há de se diferenciar novamente, portanto, os âmbitos da Ciência do 
Direito e do Direito. Ao passo que à Ciência do Direito é dada fazer a 
partir de um ato de conhecimento uma descrição do Direito positivo, ao 
órgão aplicador do direito, no processo de criação jurídica, incidem fato-
res externos, tais como: 

 
[...] normas de Moral, normas de Justiça, juízos de valor sociais que costu-
mamos designar por expressões correntes como bem comum, interesse do 
Estado, progresso, etc. Do ponto de vista do Direito Positivo, nada se pode di-
zer sobre a sua validade e verificabilidade. (KELSEN, 2015, p. 390). 
 

Trata-se, como afirma Kelsen (2015, p. 393), de um ato de vontade 
realizado pelo órgão julgador: 

 
[...] na aplicação do Direito por um órgão jurídico, a interpretação cognosci-
tiva (obtida por uma operação de conhecimento) do Direito a aplicar 
combina-se com um ato de vontade em que o órgão aplicador do Direito efe-
tua uma escolha entre as possibilidades reveladas através daquela mesma 
interpretação cognoscitiva. Com este ato, ou é produzida uma norma de es-
calão inferior, ou é executado um ato de coerção estatuído na norma jurídica 
aplicanda. 
 

Nesse ato, afirma Kelsen (2015, p. 395), muitas vezes o julgador cria 
direito novo. 
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Em que pese Kelsen (2015, p. 391) apresente o ponto mais pessimis-
ta de sua obra na parte da interpretação jurídica, afirmando que o órgão 
do Direito produz política judiciária no âmbito da aplicação, ele mesmo 
destaca a necessidade de criação de um método capaz de preencher de 
modo adequado a moldura prefixada pela norma. 

A partir desse problema na teoria kelseniana, diferentes teorias 
propuseram soluções à (in)determinabilidade do Direito. Nessa esteira, 
alguns teóricos partem dos princípios jurídicos na busca de respostas às 
decisões- questão que, dependendo da proposta, pode trazer outros pro-
blemas ao âmbito da decisão, como a própria abertura a uma maior 
discricionariedade.  

Para citar apenas uma a título de exemplo, é elaborada a lei da pon-
deração de Robert Alexy (1997) -preocupada com eventuais colisões entre 
diferentes princípios jurídicos; metódo que, todavia, acaba por defender 
uma teoria da argumentação que permite a influência de argumentos 
morais no Direito. (STRECK, 2017, p. 22) A constatação dessa problemá-
tica é explorada à luz da Hermenêutica Jurídica em importante trabalho. 
(DALLA BARBA, 2017).  

Em diferente perspectiva- mas com ênfase na solução desse pro-
blema pendente na Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen- surge a 
Crítica Hermenêutica do Direito de Lenio Streck (2013) preocupada com 
a criação de uma teoria da decisão judicial. A partir da demonstração de 
várias contradições de cunho hermenêutico na aplicação do Direito 
(STRECK, 2014), elabora propostas para a busca de decisões constitucio-
nalmente adequadas no Direito. (STRECK, 2011). 

Com base em alguns pontos do trabalho de Ronald Dworkin (2010), 
Streck defende que a decisão judicial deve ser tomada por princípios e 
segundo o Direito. Nessa linha, conclui, ao lado de autores como Dworkin 
(2010) e Ferrajoli (2011) que “os princípios não abrem a interpretação, e 
sim fecham/limitam.” (STRECK, 2017, p. 23). 

A partir dessa premissa e da conclusão de que a discricionariedade 
não é compatível com a democracia, Streck (2017, P. 23) defende que a 
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fundamentação é condição de possibilidade para a manutenção da inte-
gridade do Direito, um dos elementos que evidenciam a responsabilidade 
política do magistrado. 

Ciente de que a atividade jurisdicional só por meio da fundamentação 
pode tornar público o conteúdo da decisão – para que possa ser controlado 
intersubjetivamente- Streck (2017, p. 37) elenca um rol taxativo de hipóte-
ses em que o Poder Judiciário pode deixar de aplicar uma lei: 

 
Quando se tratar de inconstitucionalidade; b) quando for caso de aplicação 
dos critérios de resolução de antinomias; c) quando aplicar a interpretação 
conforme à Constituição (verfassungskonforme Auslegung); d) quando apli-
car a nulidade parcial sem redução de texto (Teilnichtigerklärung ohne 
Normtextreduzierung); e) quando for o caso de declaração de inconstitucio-
nalidade com redução de texto; f) quando for o caso de deixar de aplicar uma 
regra em face de um princípio, entendidos estes não como standards retóri-
cos ou enunciados performativos. 
 

Trata-se de uma proposta que visa ao controle do juiz solipsista 
(“aquele que interpreta o mundo a partir de si”). (STRECK, 2017, p. 38) 
Uma das fontes dessa problemática pode ser atribuída à discricionarie-
dade judicial não resolvida na obra Teoria Pura do Direito de Kelsen 
(2015), em que a abertura semântica, nos termos do que foi exposto no 
primeiro item, é preenchida pela discricionariedade do juiz. 

 
3 Considerações finais 

 
Como se viu ao longo do artigo, a Teoria Pura de Hans Kelsen re-

presentou uma obra paradigmática no campo jurídico. 
Na tentativa de atribuir ao Direito o caráter de cientificidade, uma 

realidade de outras áreas no início do século XX, principalmente as ciên-
cias naturais (maior exemplo de Kelsen) o autor propôs uma separação 
entre Direito e Ciência do Direito. 

O primeiro, com base na divisão de Carnap, representaria, para Kel-
sen, a linguagem-objeto a ser observada. A partir desta, far-se-ia 
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necessária a elaboração de uma metalinguagem para observar o Direito a 
partir de um segundo nível. Nesse segundo nível estaria a Ciência do 
Direito, formada a partir da descrição e verificação das proposições jurí-
dicas pelos cientistas do Direito, cujo objeto de observação seria as 
normas positivas de um país (Direito).  

Kelsen afirma que nesse segundo nível (Ciência do Direito) a descri-
ção e verificação das proposições jurídicas podem ser feitas pelos 
cientistas do Direito com certo grau de neutralidade- o que afastaria esse 
nível de uma relação com a moral. No Direito (linguagem-objeto), toda-
via, não haveria como afastar o contato com a moral.  

Na Teoria Pura do Direito, portanto, Kelsen não separa Direito e 
Moral, mas Direito e Ciência do Direito. 

Nessa divisão, em que pese todo o esforço em atribuir caráter de ci-
entificidade à Ciência d Direito, viu-se o problema elencado em sua obra 
Teoria Pura do Direito: o da decisão judicial e do caráter de alta discrici-
onariedade conferida aos órgãos do Direito. 

No primeiro nível (linguagem-objeto) encontra-se a decisão judicial 
em Kelsen, ponto que -embora de fundamental importância- recebe pou-
ca atenção em seu trabalho, aparecendo somente no capítulo VIII como 
uma espécie de apêndice ao que foi escrito antes. 

Na decisão judicial, para Kelsen, o órgão do Direito (encarregado de 
aplicá-lo) exerce política judiciária ao aplicar uma entre as diversas pos-
sibilidades de aplicação que uma norma superior na hierarquia (norma 
geral) oferece para a criação de uma norma individual pelo aplicador.  

Ao ato de aplicação, a norma geral oferece um formato de moldura 
com diversas possibilidades de aplicação pelo órgão do Direito, conferin-
do o que Kelsen denomina de discricionariedade judicial. (KELSEN, 2015, 
p. 388). A partir da conclusão de que o sentido verbal extraído da norma 
não é unívoco, o órgão do Direito, em sua atividade discricionária, pode 
selecionar uma entre as diferentes possibilidades da moldura. A decisão 
judicial é conforme o Direito quando é decidida com base em uma das 
alternativas formadas nesse quadro. (KELSEN, 2015, p. 390). 
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Esse ponto evidenciou o problema apontado na introdução do pre-
sente artigo: a pouca importância atribuída por Kelsen à 
discricionariedade judicial. 

Evidenciado o problema destacado, mostrou-se como o próprio Kel-
sen (2015, p. 391) confirma a hipótese levantada no artigo: a da 
necessidade de criação de uma teoria da decisão judicial.  

Após essas constatações, demonstrou-se que diferentes propostas 
surgiram como alternativas ao modelo de decisão Kelseniano. A título de 
exemplo citou-se a proposta de Robert Alexy (1997) e consequentemente 
os novos problemas que com ela vieram. (DALLA BARBA, 2017). 

Como propostas de solução à discricionariedade judicial presente na 
obra de Kelsen, cujo resultado –aprofundando a problemática- pode 
desaguar em um ativismo judicial, foi apresentada a proposta da Crítica 
Hermenêutica do Direito, de Lenio Streck, com seu elenco taxativo de 
hipóteses em que o Poder Judiciário pode deixar de aplicar a lei, ciente de 
que o juiz não gosta ou desgosta da lei, mas que exerce um papel de res-
ponsabilidade política. (STRECK, 2017, p. 28). 

Levando o magistrado a decidir por princípios, conclui-se que a Crí-
tica Hermenêutica do Direito (CHD) de Lenio Streck propõe-se a 
construir uma teoria para superar o âmbito da discricionariedade judicial 
na Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. Tal proposta enquadra-se em 
uma observação típica da matriz hermenêutica no âmbito da epistemolo-
gia jurídica (ROCHA, 2005). 
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Positivismo e discricionaridade:  
há diálogo? 

 
Camile Serraggio Girelli 1 

 
 
1. Um introdutório retorno a Kelsen 
 

O jusfilósofo austríaco Hans Kelsen trouxe significativas contribui-
ções para a ciência jurídica, de modo que seu pensamento irradia sobre a 
aplicação do Direito até a contemporaneidade. 

Kelsen nasceu em Praga em 1881, era filho de comerciantes judeus 
germânicos. Em 1884, mudou-se para Viena. Durante sua estada em 
Viena, é obrigado a transferir-se de uma escola particular para escola 
pública, face as dificuldades financeiras de seu pai. Kelsen tinha grande 
interesse em física e matemática, porém, decidiu cursar Direito, pois era 
uma profissão reservada a elite. 

No ano de (1900-1906), registra o ingresso no curso de Direito. A 
morte do pai em 1905 traz novas dificuldades financeiras, obrigando 
Kelsen a trabalhar e estudar. Recebe uma modesta bolsa de estudos em 
Heidelberg, onde frequenta os seminários de Georg Jellinek. A autossufi-
ciência do famoso doutrinador e sua pouca tolerância à crítica não 
ensejam um ambiente propício para maiores contatos acadêmicos e de-
bates. 

 
1 Doutoranda em Direito Público pela universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre em Direito – 
Novos Paradigmas, pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Pós-Graduada em Direito Processual Civil pela 
Universidade Anhanguera-Uniderp. Endereço eletrônico: camilegirelli@outlook.com. 
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Em 1910, habilita uma tese chamada de Principais problemas da Te-
oria do Estado, desenvolvida a partir da Teoria das Normas Jurídicas. Em 
1911 é nomeado professor estagiário na cadeira de Direito do Estado e 
Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Viena, o 
mesmo tinha 30 anos na época. Em 1918, se torna efetivo e ganha a cáte-
dra da cadeira. 

No ano de 1918, é convidado pelo Partido Social Democrático Aus-
tríaco a ser relator do projeto de Constituição Austríaca, com a 
promulgação do texto (1920) é nomeado membro vitalício da Corte 
Constitucional, o texto traz como inovação o controle concentrado de 
constitucionalidade. 

Círculo de Viena: o autor chega a participar de reuniões no Círculo 
de Viena (1922-1936), mas suas concepções neokantianas acerca da nor-
ma jurídica divergem do empirismo lógico daqueles teóricos, 
acreditavam que o conhecimento se origina apenas de experiências. En-
tre os anos 1922 a 1927, trava forte contato com Freud, proferindo 
palestras na sociedade psicanalista de Viena. 

Em 1929, houve grave crise política, tendo como pivô a decisiva atu-
ação de Kelsen no reconhecimento da validade da dissolução de 
casamentos católicos. Os cargos vitalícios do Tribunal Constitucional vêm 
a ser revogados, obrigando Kelsen a transferir-se para a cidade de Colô-
nia (1930). 

É em Colônia que trava grande polêmica com Karl Schimitt acerca 
do tema: defensor da Constituição. Para Kelsen (Tribunal Constitucio-
nal), para Schimitt (o chefe de Estado – Fuehrer). 

Em 1933, o clima político torna-se insuportável, face ao nazismo e 
Kelsen é afastado da Universidade com apoio de Schimitt. Refugia-se em 
Genebra até o ano de 1940, onde se vê obrigado a emigrar para os EUA 
com sua família. 

Trabalha de 1940 a 1942 na Universidade de Harvard, depois se 
transfere para Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde atua até 
1945, onde fica residindo. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 504 a 508). 
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Dentre sua trajetória, destaca-se a obra Teoria Pura do Direito 
(KELSEN, 2000), sua primeira versão foi escrita em 1934, a edição fran-
cesa intermediária em 1953, e a segunda edição final em 1960. 
Postumamente, foi publicado o livro Teoria Geral das Normas 1979. 

A Teoria Pura do Direito é uma teoria do Direito positivo – do Direi-
to positivo em geral, não de uma ordem especial de interpretações 
particulares (KELSEN, 2000, p. 01). Segundo Streck, esse ponto não foi 
bem entendido pelos juristas, pois ainda pensam que o juiz deve fazer 
uma interpretação “pura da lei” (STRECK, 2014b, p. 34). 

A pureza é o objeto metodológico da ciência jurídica, ou seja, uma 
teoria do direito positivo. A teoria pura qualifica a “ciência do direito”, 
não o “direito” em si. O direito é a linguagem do objeto, a ciência do di-
reito é a metalinguagem, ou seja, dois planos linguísticos diferentes 
(ROCHA, 2005, p. 17).  

É o ponto de partida do princípio metodológico vertebral da teoria 
kelseniana (WARAT, 2004b, p. 236), pois delimita sistematicamente o 
projeto temático da ciência do Direito, cria uma regra metodológica de 
clausura sistêmica. 

O princípio da Pureza metodológica de Kelsen, só foi possível graças 
a “el giro copernicano realizado por Kelsen consiste em haber descubierto 
una nueva lógica, la lógica del deber er, sin la cual no era posible hasta 
ahora una ciencia del Derecho”. (WARAT, 2014b, p. 246). 

O mundo do Ser significa realidade natural (mundo físico), plano 
existencial determinado pela ocorrência de um nexo naturalístico, o qual 
o pensamento humano meramente constata (verdadeiro – falso). Já o 
mundo normativo Dever Ser, explicável pelo princípio da imputação 
normativa, que vinculam as ações humanas, se preocupa com o (válido e 
inválido). 

Existem diversas normas2 no mundo da vida, porém, só fazem sen-
tido à ciência jurídica as normas jurídicas, essas são consideradas como 

 
2 A norma é um ato de vontade. O ato se torna jurídico quando pode ser interpretado segundo a norma. A norma 
empresta ao ato o significado de um ato jurídico. O que as normas de um ordenamento regulam é sempre uma 
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normas válidas. Com isso Kelsen, na Teoria Pura do Direito, trabalha 
com a ideia de que as normas políticas, sociológicas e religiosas, não 
auxiliam na específica descrição do objeto jurídico, por isso devem ser 
afastadas do campo explicativo. 

O saudoso autor Luiz Alberto Warat define em cinco princípios me-
todológicos a pureza na obra kelseniana, na seguinte exposição: 1) 
Purificação política e ideológica: a separação do conhecimento jurídico da 
política é o que permitirá excluir do objeto teórico tudo aquilo que se 
refere às valorações construídas ideologicamente. 2) Purificação anti-
jusnaturalista: a ciência jurídica deve se liberar das tendências ideológi-
cas de justiça, identificar a justiça no Direito, é justificar política e 
ideologicamente este, ou seja, cientificamente é impossível responder. 3) 
purificação antinaturalista, é nesse nível que Kelsen, busca superar o que 
ele considera a insuficiência do pensamento jurídico, pois estaria ligado a 
princípios de outras ciências. Kelsen distingue dois tipos de ciência: da 
natureza e da sociedade. As ciências da natureza estariam ligadas pelo 
princípio da “causalidade” e as ciências da sociedade pelo princípio da 
“imputação”. 4) Purificação intra-normativa: no âmbito das ciências 
sociais normativas (Direito, Religião, Ética), existem normas de conduta, 
porem, ao direito só interessam as normas jurídicas, ou seja, a purifica-
ção deve analisar: sanção e órgão aplicador. 5) Purificação monista ou 
anti-dualista: o princípio monista pretende liberar o conhecimento jurí-
dico de noções que falem da existência de uma normatividade 
metajurídica inscrita no sistema na natureza e ao qual o direito do Estado 
deve submeter-se, como condição de legitimação. O direito em uma 
perspectiva monista, fica reduzido a uma simples estrutura normativa, 
onde todos os problemas devem ser colocados e resolvidos com questões 
normativas (WARAT, 2002, p. 163 a 228). 

Kelsen pontua que os deveres normativo-jurídicos não se diferenci-
am, em essência, dos deveres morais, pois tanto o Direito como a Moral 

 
conduta humana, pois apenas a conduta humana é regulada através de normas. KELSEN, Hans. Teoria Pura do 
Direito. Trad. João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 16. 
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prescrevem normas de conduta, porém, no Direito existe o caráter coer-
citivo da norma. 

Segundo Hans Kelsen (2000, p. 71), o Direito e a Moral constituem 
diferentes espécies de sistemas de normas sociais, o Direito “é” por sua 
própria essência moral, as normas jurídicas prescrevem ou proíbem 
também é prescrita ou proibida pelas normas da Moral. Warat, afirma 
que “existe uma moral que impõe o caráter moralmente positivo da obe-
diência à lei. Tudo que o direito proíbe – sem transgredir normas morais 
-, torna-se moralmente obrigatório” (WARAT, 2004b, p. 258). Princípio 
da interligação ideológica do direito e da moral. 

A Teoria Pura do Direito diferencia o Direito da Moral, pois para 
maioria dos juristas algo que é moral é válido para todos absoluto. Mas 
na Teoria Pura a validade de um direito independe da moral, não há 
valores absolutos, mas relativos. Não existe apenas uma moral, “a Mo-
ral”, existem vários sistemas de morais, o sistema jurídico pode 
corresponder a alguns e a outros não. 

Quanto a validação da norma, na referida obra, a validade do Direi-
to era aferida por meio da conformação formal da norma inferior com a 
norma superior.  Na teoria kelseniana a escolha interpretativa da norma 
mais adequada é feita pelo julgador e trata-se de uma escolha subjetiva, 
admitindo, assim, uma “incontrolabilidade”, conforme denomina Streck, 
não sendo um ato predeterminado pela norma jurídica, agindo, então 
dentro de uma “moldura normativa” (STRECK apud FACCINI NETO, 
2011, p. 11) na qual ele admitirá alternativas de interpretação possível.  

Diante desse raciocínio poder-se-ia questionar (como faz a comuni-
dade jurídica) se Kelsen seria mesmo um positivista, tendo em vista que 
o mesmo admite a possibilidade de uma escolha interpretativa do juiz, 
uma vez que a atividade do magistrado não seria apenas e tão somente 
extrair a literalidade do texto legal. Contudo não há que se deixar seduzir 
por este raciocínio, pois o que caracteriza um autor positivista não é isso, 
ou seja, não se trata do autor acreditar que a interpretação é indetermi-
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nada, de que o juiz deve apenas extrair o texto da norma e fazer sua apli-
cação. Ademais,  

 
Vale dizer: o direito só pode ser considerado válido se os conteúdos afirma-
dos pela jurisdição forem legítimos do ponto de vista democrático. Nesse 
sentido, é possível afirmar que o normatisimo kelseniano foi uma espécie de 
maldição lançada sobre o universo jurídico, especialmente pela confusão que 
causou: a expressiva maioria dos juristas viu no capítulo oitavo da TPD um 
espaço crítico, porque Kelsen disse que a interpretação dos juízes era um ato 
de vontade...!  (...) Não compreendeu a comunidade jurídica que a preocupa-
ção do positivismo normativista kelseniano era com a ciência do direito, e 
não com a aplicação do direito. A primeira se dava no nível da metalingua-
gem; a segunda, no nível da linguagem-objeto. Esqueceram-se da 
complexidade da obra kelseniana, cuja raiz, como se sabe, está no neopositi-
vismo lógico (círculo de Viena). (STRECK apud FACCINI NETO, 2011, p. 11-
12) 
 

De acordo com Dimitri Dimoulis (2018), há autores adeptos ao posi-
tivismo jurídico lato sensu (nas suas variadas matizes) e ao positivismo 
jurídico stricto sensu (que está incluso no positivismo lato sensu); e, em 
lado oposto, existem os autores não-positivistas. Assim, para Dimoulis 
(2018), o que caracteriza um autor positivista é a ideia de que ao se refe-
rir ao direito, refere-se a um direito posto, de forma democrática, por um 
ato de vontade, por uma autoridade competente, com a intenção de ser 
compreendida como um ato jurídico, isto quer dizer que para o positivis-
ta o direito não decorre de vontade divina, não decorre de uma ordem 
natural. Já o autor não-positivista, por outro lado, é aquele que admite 
que o direito possa decorrer tanto da autoridade competente, quanto de 
uma ordem divina ou natural. 

Todavia, deve-se ponderar, antes de mais nada, a que se está refe-
rindo ao falar de positivismo, Streck explica que “o ‘positivismo’ a que se 
refere o termo positivismo é entendido aqui como sendo os fatos” 
(STRECK, 2010, p. 158-173), esses fatos, por sua vez “correspondem a 
uma determinada interpretação da realidade que engloba aquilo que se 
pode contar, medir ou pensar ou, no limite, algo que se possa definir por 
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meio de um experimento” (STRECK, 2010, p. 158-173). No âmbito jurídi-
co, ao longo da história, essas interpretações foram sendo apresentadas 
de diferentes formas, sejam elas codificadas, como nos dias atuais, ou 
não, como nos tempos mais remotos. No caso das codificações elas deve-
riam apresentar uma certa complexidade de argumentações 
interpretativas, contudo, por mais abrangente que o sistema jurídico se 
apresente, mesmo ele não consegue prever toda a realidade, assim ques-
tiona-se: “Mas então, como controlar o exercício da interpretação do 
direito para que essa obra não seja ‘destruída? E, ao mesmo tempo, como 
excluir da interpretação do direito os elementos metafísicos que não 
eram bem quistos pelo modo positivista de interpretar a realidade?” 
(STRECK, 2010, p. 158-173). 

 
Essa pujança da questão interpretativa no campo jurídico deve-se, em grande 
parte, àquilo que Jorge Miranda chamou de “Revolução Copernicana do Di-
reito Público”, ou seja, o novo lugar ocupado pelas Constituições pós-guerra 
e o igualmente novo papel exercido pelos Tribunais Constitucionais, mor-
mente no campo da Europa Continental. (STRECK apud FACCINI NETO, 
2011, p. 12) 
 

Assim, na teoria kelseniana são relegados os problemas da interpreta-
ção do direito, pois, como visto, ela era não era direcionada à aplicação do 
direito, mas sim com a ciência do direito. Para abordar os problemas da 
interpretação do direito serão analisados nos próximos passos a herme-
nêutica jurídica e o constitucionalismo, e, por fim, o poder e os limites da 
jurisdição, uma vez que, como salienta Streck “nesta quadra histórica, não 
pode ser considerado válido um direito que não seja legitimado pelo selo 
indelével da democracia” (STRECK apud FACCINI NETO, 2011, p. 12).  

 
2. A hermenêutica jurídica e o constitucionalismo 

 
De acordo com a mitologia grega, um dos dozes deuses olímpicos, 

Hermes, filho de Zeus e Maia, irmão de Apolo, era o mensageiro que 
interpretava as vontades dos deuses e as revelava aos mortais, pois acre-
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ditava-se que a linguagem dos deuses era ininteligível e inacessível aos 
homens. 

Embora somente na modernidade seja possível identificar a herme-
nêutica stricto sensu, é justamente o dom de Hermes que inspira a 
hermenêutica filosófica, uma vez que esta é a ciência que estuda a arte e 
a teoria da interpretação, sendo possível sua aplicação nas mais diversas 
áreas, como, por exemplo, a jurídica, a religiosa, a política, a literária, 
entre tantas outras. Poder-se-ia descrever aqui, mesmo que brevemente, 
sua historicidade; iniciando suas bases no século XIX com o filósofo ale-
mão Friedrich Schleiermacher; passando por Wilhelm Dilthey em 1890 
descrevendo a interpretação como algo ocorrido dentro do “círculo da 
hermenêutica”; depois em 1927 com Martin Heidegger interpretando o 
ser em “Ser e tempo”, chegando a Hans-Georg Gadamer em 1960, quan-
do explora a natureza da compreensão humana ao escrever “Verdade e 
método”; contudo não será necessário, uma vez que a pretensão do arti-
go não é uma narrativa histórica, mas sim, uma análise da essência da 
própria hermenêutica e a crise que enfrenta nessa quadra histórica. 

A perspectiva teórica da hermenêutica tem como finalidade a descri-
ção do processo de interpretação e compreensão do texto, neste momento 
concomitantemente um sujeito conhece e um objeto é conhecido, ou seja, o 
objetivo é descrever como essa oposição se resolve no intelecto do sujeito 
que conhece o referido objeto. O ponto comum entre a hermenêutica jurí-
dica e a hermenêutica teológica reside no fato de que, em ambas, sempre 
houve uma tensão entre o texto proposto e o sentido que alcança a sua 
aplicação na situação concreta (STRECK, 2010, p. 158-173). Diante disso, 
pode se depreender que a hermenêutica jurídica pretende estabelecer re-
gras e métodos para o processo de compreensão e interpretação, com a 
finalidade de reduzir e/ou, na melhor das hipóteses, eliminar erros, discri-
cionariedades e decisionismos que porventura venham a surgir a partir da 
leitura, compreensão e aplicação equivocada da legislação. 

Não obstante a isso, a hermenêutica clássica também se propõe a 
produzir critérios de objetividade e certeza no processo interpretativo. 
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Assim, na teoria clássica hermenêutica “observam-se os problemas que 
emanam do processo interpretativo, depois procura-se resolvê-los a par-
tir da determinação de uma estrutura metodológica que reduza os erros 
e as incompreensões, possibilitando, assim, a correta compreensão dos 
textos analisados” (STRECK, 2014b, 263).  

Gadamer (199, p. 40) defende que a interpretação não parte de um 
grau zero, justamente o oposto, ou seja, parte-se de uma pré-
compreensão envolvendo as relações pessoais do indivíduo com o todo, 
isso significa dizer que o círculo hermenêutico, ou as pré-compreensões 
do autor, são uma proteção contra as deduções. Vale ressaltar, ainda que, 
para o autor, a hermenêutica não é uma metodologia, é sim anti-
metodológica, sendo uma das preocupações da teoria gademeriana o 
processo de compreensão de um ponto de vista filosófico. Ao se referir à 
hermenêutica, complementa Streck: “é a arte de interpretar o sentido das 
palavras, das leis, dos textos, etc” (STRECK, 2014b, p. 491). 

Não obstante a isso, o Direito posto em uma moldura normativa 
nunca pode determinar completamente as condutas humanas, sempre 
existe uma margem (discricionariedade), ora maior ora menor, de livre 
apreciação. Assim, o positivismo lógico geral aceita a discricionariedade, 
enquanto a norma individual busca a aplicação. 

A norma individual surge no processo de aplicação da lei, na medida 
em que a moldura da norma geral é preenchida. Não diz respeito a Ciên-
cia do Direito, a qual, dentre tantas possibilidades de aplicação “correta” 
de normas, deve ser aplicada, isso fica no plano da política do Direito. 

A ideia de que através da interpretação pode ser obter um novo Di-
reito, é o fundamento da jurisprudência dos conceitos, que é repudiada 
pela Teoria Pura do Direito. Kelsen, alerta para o fato de interpretar, 
onde se busca uma só interpretação correta (sumulas e jurisprudências), 
isso seria uma ficção que serve apenas a jurisprudência para criar uma 
ideia de segurança. 

Kelsen (2000) divide a interpretação em: interpretação como ato de 
vontade: produz no momento de sua aplicação, normas (juiz); interpreta-
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ção como ato de conhecimento: produz proposições, a atuação do jurista, 
enquanto jurista, corresponde apenas ao ato de conhecimento da ordem 
jurídica, para estabelecimento do âmbito de execução da norma aplicável. 
A diferença (entre o legislador e o juiz) é meramente quantitativa e não 
qualitativa, consistindo só no fato de a vinculação material do legislador 
ser muito menor que a do juiz, donde resulta que aquele cria Direito com 
uma liberdade relativamente maior do que este. Mas o juiz também cria 
Direito e possui uma relativa liberdade na sua função. Precisamente por 
isso, a criação da norma individual no processo de execução da lei - com 
o qual se dá um conteúdo concreto ao âmbito da norma geral - é uma 
função da vontade. 

Kelsen, escolhe fazer ciência apenas na ordem das proposições jurí-
dicas (ciência), deixando de lado o espaço da realização concreta do 
Direito. Além disso, Kelsen supera o positivismo exegético, mas abando-
na o principal problema do Direito: a interpretação no nível de aplicação. 
Assim ele ultrapassa a letra da lei, porém não responde como o julgador 
deve interpretar a aplicar a norma.  

 
3. O poder e os limites da jurisdição 

 
A doutrina clássica afirma que o Estado, no exercício do seu poder 

soberano, exerce três funções, sendo elas a legislativa, a administrativa e 
a jurisdicional (ACCIOLI, 1985, p. 259). A função jurisdicional é exercida 
pelo Estado em substituição à atividade das partes em virtude da vedação 
legal à autotutela3. A jurisdição, portanto, nada mais é do que o poder 
que o Estado detém para aplicar o Direito a fim de solucionar conflitos 
sociais quando provocado, para, assim, resguardar a ordem jurídica, a 
paz social e a autoridade legal. O Estado, por sua vez, em observância à 

 
3 “Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o 
permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.” 
PLANALTO. DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940. CÓDIGO PENAL. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em julho de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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teoria da separação dos poderes, conferiu a competência da jurisdição ao 
Poder Judiciário, sendo essa sua função precípua.  

O Poder Judiciário, por sua vez, por se tratar de uma figura abstrata, 
confere concretude a seus atos por meio de seus servidores, os quais, 
dentre eles, encontram-se os juízes de Direito, os quais, por meio de suas 
sentenças tem o dever de interpretar o Direito, ou seja, de aplicar a legis-
lação, cumprindo a função jurisdicional atribuída ao Estado. Ocorre que 
os juízes, como pessoas físicas que são, aplicam o Direito por meio de 
processos, os quais acabam sendo pano de fundo para decisões, muitas 
vezes, discricionárias e decisionistas. Não é (mais) necessário dizer que o 
“juiz não é a boca da lei”, etc., enfim, podemos ser poupados, nesta qua-
dra histórica, dessas “descobertas polvolares” (STRECK, 2010, p. 158-
173). Contudo, “seria preciso estar alerta para certas posturas típicas do 
pós-positivismo à brasileira, que pretende colocar um rótulo de novo em 
questões velhas, já bastante desgastadas (...) quando vivemos em um 
constitucionalismo democrático” (STRECK, 2014a, p. 48-49). 

A norma jurídica geral positiva não pode prever todos aqueles ele-
mentos que só aparecem através das particularidades do caso em 
concreto, exemplo: quando o cumprimento de pensar deve ser determi-
nado, prazo, quando termina, progressões. A norma jurídica geral é uma 
moldura dentro da qual há de se produzir a norma jurídica individual. 
Essa moldura pode ser mais larga ou estreita, dependendo do conteúdo 
expresso na norma geral. Quem irá criar a norma jurídica individual, 
com base na norma jurídica geral são os julgadores. 

Para Kelsen, quando se fala em lacunas no Direito, não é porque 
uma decisão seja logicamente impossível ante a falta de disposições apli-
cáveis, e sim, simplesmente, porque a decisão logicamente possível 
aparece ao órgão aplicador como inoportuna ou injusta (STRECK, 2014ª, 
p. 83). Onde se fala em lacuna há somente uma divergência do Direito 
positivo e do Direito considerado mais justo. 

Já a lacuna da lei ou técnica, é considerada quando legislador omite 
na norma algo que deveria ter posto para que a mesma fosse aplicada 
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tecnicamente, exemplo: uma assembleia, para estar em exercício, tem se 
ser convocada pelo seu presidente; mas, ao mesmo tempo, determina 
que ela deve eleger o seu presidente (KELSEN, 2000. p. 277). 

Em um sistema normativo estático, a derivação normativa pode ser 
traduzida como uma sequência de deduções lógicas, a leitura de perten-
cimento ao conjunto normativo em razão do seu conteúdo. As normas 
derivadas ou estáticas, estariam implicitamente estabelecidas pela norma 
de origem, pois dela foram obtidas mediante uma operação intelectual de 
inferências, sistemas morais são exemplos típicos de sistema estático, 
não deves mentir, não deves enganar, deves ser fiel a tua promessa 
(KELSEN, 2000, p. 218).  

O sistema normativo dinâmico, a relação normativa pode ser traduzi-
da por sucessivas autorizações, isto é, normas são organizadas a partir de 
outras normas que conferem o poder de produção normativa a alguém. 
Uma norma só será valida de produzida por uma autoridade competente, 
que teve sua competência estabelecida por outra norma. Kelsen, conclui 
que os ordenamentos jurídicos são composição dinâmica, pois as deriva-
ções normativas são procedidas a partir de autorizações iniciadas por outra 
norma. O ato produtor de uma norma deve ser apoiado em outra norma. 
O ordenamento jurídico é um sistema fechado de produção e autoprodu-
ção jurídica por seus próprios elementos normativos. 

A construção normativa lógica pode ser rastreada até a primeira 
Constituição histórica, porém, nesse momento não podemos buscar uma 
norma anterior de fundamentação, esse é o ponto nevrálgico onde surge 
a norma hipotética fundamental, que deve ser pressuposta, segundo 
Kant, elementos universais do conhecimento não podem se dar sem 
alguma pressuposição, por meio do qual todo o resto obtém sentido 
(SGARBI, 2006, p. 812). 

A norma fundamental não é expressa, mas nos a pressupomos para 
fundar o pensamento jurídico, Bobbio (2010, p. 220) sustenta que para 
fundar o sistema normativo é preciso uma norma última além da qual 
seria inútil ir. 
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Segundo Kelsen (2000, p. 222) a norma fundamental é o ponto de 
partida do processo da criação do Direito positivo, ela é pressuposta na 
medida em que não é uma norma positiva. Foi através da epistemologia 
gnosiológica4. Esta norma está baseada na ideia de que todas as normas 
que integram um determinado Direito positivo, são válidas se foram 
criadas conforme a hierarquia normativa. 

Luiz Alberto Warat (2002, p. 138) afirma que Kant cria na Crítica da 
Razão Pura, duas formas de conhecimento: 1) o puro, a priori, é inde-
pendente de toda experiência, necessário e universal, e 2) o empírico, que 
acontece a posteriori, a partir da experiência sensível, que não produz 
conhecimento necessário e universal, senão contingente e particular. 

Kelsen cria na Teoria Pura do Direito, uma nova lógica jurídica, sem 
a qual não é possível a ciência do Direito, o dever ser. 

Segundo Jorge Miranda (2011, p. 190-191), a norma jurídica funda-
mental pode ser entendida em dois sentidos distintos: sentido jurídico 
positivo e sentido lógico jurídico 

No sentido jurídico positivo, a Constituição representa o grau jurídi-
co mais elevado, sendo o topo do sistema piramidal; é a principal norma 
produtora de normas, dando validade a todo o restante do ordenamento 
piramidal que se encontra abaixo dela, ou seja, normas de premissas 
menores. 

A Constituição como norma fundamental garante o embasamento e 
a validade do ordenamento; em sentido material significa que é a norma 
positiva de premissa maior, produtora de todas as normas gerais. 

Em sentido lógico positivo jurídico, a Constituição é a norma hipoté-
tica fundamental e, como premissa maior no sistema normativo, deve ser 
pressuposta perante todo o ordenamento. Assim, a Constituição não 
pode ser posta nem mesmo pela autoridade, pois esta só teria poder 

 
4 Gnosiológico - teoria geral do conhecimento humano, voltada para uma reflexão em torno da origem, natureza e 
limites do ato cognitivo. Segundo Warat: a norma fundamental gnosiológica é uma condição imaginária de signifi-
cação. Uma ficção teórica, um faz de conta que organiza o saber com univocidade. WARAT, Luis Alberto. A procura 
surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade. v. I, Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2004, p. 575. 
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autoritário no caso de haver garantia posta pela norma constitucional; ou 
seja, o poder da autoridade seria posto pela pressuposição da própria 
Constituição, sendo que, assim, a norma constitucional produziria a 
norma geral. 

Por fim, para que o julgador exceda os limites da moldura, deve-se 
ter cautela ao espaço discricionário concedido ao magistrado, por conta 
da ausência de regulamentação do processo interpretativo judicial, de 
maneira que, conforme salienta Streck, nota-se a discricionariedade e a 
vontade como duas faces da mesma moeda, nada trazendo de novo. Es-
sas teorias vêm sendo aceitas à medida em que, ao utilizar o argumento 
de conferir efetividade ao texto constitucional e concretizar direitos fun-
damentais, acabam implementando um protagonismo judicial nos 
diversos âmbitos da sociedade.   

Assim, à título de conclusão, revisita-se o último capítulo da obra 
kelseniana que aborda justamente a interpretação e, nesse momento, 
consta-se a existência da moldura a qual o juiz teria um espaço (discrici-
onariedade) para fazer a interpretação da norma, ocorre que, 
erroneamente a comunidade acadêmica olvida de que esta moldura é 
justamente delimitada pelo ordenamento jurídico, mas, mais do que isso, 
essa interpretação deve ser feita o mais próximo ao pensamento consti-
tucional. De forma exemplificativa, se o juiz está frente a duas 
possibilidades deve-se ponderar qual delas se aproxima mais do manda-
mento constitucional, sendo essa a resposta adequada, a resposta correta, 
segundo próprio Streck. No Brasil a discricionariedade usada pelo aplica-
dor do Direito não é, via de regra, uma discricionariedade legal, 
fundamentada dentro do positivismo legal, dos ideais constitucionais, 
mas sim, como muito vem se analisando nas decisões judiciais a funda-
mentação é fruto de panpricipialismos e aplicações indiscriminadas de 
entendimentos pessoais dos julgadores, livre convicções, o que acarreta, 
inevitavelmente, uma crise hermenêutica concomitante à insegurança 
jurídica. 
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Considerações iniciais 

 
Este trabalho atende as orientações do Seminário de Qualificação: 

Hermenêutica, Interpretação do Direito e Linguagem, do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Vale do Rio dos Sinos, 
ministrado pelo Professor Doutor Lenio Luiz Streck, no qual solicitou o 
desenvolvimento de um artigo científico utilizando como base teórica as 
bibliografias dadas em sala de aula. 

O presente artigo apresenta uma revisão de literatura sobre a Escola 
da Exegese e a Escola Científica, partindo de leituras de textos clássicos e 
nacionais. Considerando como marco as codificações nacionais do século 
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XIX, optou-se, para efeitos didáticos, por trabalhar inicialmente a Escola 
da Exegese, após, uma incursão na Escola Científica.  

Em um primeiro momento busca contextualizar os influxos 
políticos e sociais pós-revolução francesa e as consequências para a 
formação da Escola da Exegese, apontando as ascendentes idéias 
desenvolvidas por François Gény, que buscava a investigação livre do 
direito (Escola Científica). 

Em um segundo momento, este artigo, busca estabelecer uma linha 
temporal da Teoria do Direito alemã desde a Escola Histórica, passando 
pela Jurisprudência dos Conceitos até chegar à Jurisprudência dos 
Interesses, demonstrando as  principais características dessas correntes, 
e, como se desenvolveu a estrutura decisória nessas correntes. Contudo, 
o que se pretende realizar é uma arqueologia conceitual das destacadas 
Escolas no Caso Francês e no Caso Alemão. 
 
1. Escola da exegese e a escola científica  

 
No final do século XVIII o movimento legalista ganhou força o que, 

consequentemente, ensejou na França o desejo por um direito nacional. 
As leis estaduais que monopolizavam 3 a atenção dos juristas tinham 
como principais influências as ideias jusracionalistas. (HESPANHA, 
2012). 

Assim, eram três os principais pressupostos que estavam presentes 
no contexto político e cultural francês que incentivaram a ruptura na 
concepção de direito com o antigo regime jurídico, sendo eles: o 
filosófico-jurídico (no jusnaturalismo moderno-iluminista); político-
jurídico (no legalismo demo-liberal) e o cultural (fenômeno jurídico da 
codificação pós-revolucionária). (NEVES, 1995). 

Seguindo esses pressupostos, se formava uma cultura jurídica que 
buscava por racionalidade através de leis prescritas em códigos, que 

 
3 Nas palavras de Manuel Hespanha (2012), o monopólio estava temperado “pela crença na existência de um direito 
suprapositivo com origem na razão, de que o direito positivo constituiria uma especificação e uma garantia”. 
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eram compreendidos como uma espécie de corpus legislativo sistemático, 
racional e unitário, como uma “personificação do ideal de um certo 
domínio jurídico”. (NEVES, 1995). Esse fenômeno surgia como oposição 
à cultura jurídica antecedente, ao ius commune.  

Essa cultura jurídica racional que sondava a França contribuía para 
a Escola da Exegese, que em 1790 promulgava leis que enalteciam os 
sentimentos jurídicos de pessoas leigas e encerrava recursos jurídicos 
para Tribunais Superiores, também, em 17914, previa no preâmbulo da 
Constituição a necessidade de codificação e, em 1793, por Convenção, 
fechava as faculdade de Direito.  

Assim, havia um reforço à ideia do primado da lei e proibição da 
interpretação de artigos dos códigos, isso, em decorrência da alta 
desconfiança do governo em relação aos juristas e magistrados5. 

A Escola da Exegese pode ser entendida como uma espécie de 
positivismo primevo, sendo “uma corrente do pensamento jurídico 
francês nascida nos começos do século XX”, sendo suas teorias 
nominadas por positivismo legal (Gesetzpositivisms), tendo influências 
de Kant, Saint-Simon e Auguste Comte. (NEVES, 1995; GILISSEN, 1995). 

 
[O] positivismo exegético (que era a forma do positivismo primitivo) 
separava direito e moral, além de confundir texto e norma, lei e direito, ou 
seja, tratava-se de velha crença – ainda muito presente no imaginário dos 
juristas – em torno da proibição de interpretar, corolário da vetusta 

 
4 A Constituição de 1791 prevê no preambulo “será elaborado um código as leis civis comuns a todo o reino”. 
“Pouco depois, a Convenção promulga um Código dos delitos e das penas (3 brumário do Ano IV [25/10/1795]). 
Mas foi só em 1804, já durante o Consulado e sob a influência dieta de Napoleão I, que o Code Civil conheceu a sua 
versão definitiva e foi promulgado (1804). Seguiram-se os Códigos de processo civil (1806), o Código comercial 
(1807), o Código penal (1809), Código de processo penal (1810). (HESPANHA, 2012) Sobre um estudo mais 
profundo acerca das codificações na França ver GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 2. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1995. Tradução de: A. Manuel Hespanha. p. 451 - 461. 
5 Para uma melhor compreensão do modelo francês no movimento constitucionalizador, ver: STRECK, Lenio Luiz. 
Jurisdição Constitucional. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 49-59. Segundo Lenio Luiz Streck (2019): “A 
falta de fé nos juízes baseia-se no trabalho que estes haviam realizado em favor do monarca absoluto, trabalho esse 
caracterizado pelo conformismo e pela docilidade, questão que foi bem apanhada por Tremps, a partir de Alexis de 
Tocqueville: “Não se pode esquecer jamais que se, por um lado, o Poder Judiciário no Antigo Regime se estendia 
sem cessar além da esfera natural de sua autoridade, por outro, nunca a completava por inteiro”. Desde então se 
fomentou uma tradição na França que se estendeu até nossos dias. A desconfiança com os juízes teve como reflexo 
a exclusão dos tribunais da tarefa de garantir a Constituição, exclusão que marcou o sistema francês e que 
influenciou o pensamento europeu sobre essa matéria”.  
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separação entre fato e direito, algo que nos remete ao período pós-revolução 
francesa e todas as consequências políticas que dali se seguiram. (STRECK, 
2010). 
 

O período de reinado da Escola da Exegese pode ser divido em três 
fases: formação (1804-1830), apogeu (1830-1880) e declínio (1880-
1900). (BONNECASE, 1944). Em sua formação houve muita influência do 
Governo Imperial, que estimulava a “redução do direito a produto de 
vontades (convenções, leis), na linha da filosofia política de Rousseau”, 
enaltecia a vontade do legislador e desestimulava o ensino nas faculdades 
de direito, criando um método de mera exposição e interpretação dos 
novos códigos. (HESPANHA, 2012).  

O período de apogeu é marcado pela difundida popularidade da 
Escola, inclusive em nível internacional, sendo estabelecido de forma sólida 
os métodos exegéticos que eram utilizados, tais como: 1) o culto ao texto da 
lei; 2) o predomínio da intenção do legislador ao interpretar a lei; 3) o 
caráter estatista da doutrina exegética; 4) o caráter (i)lógico e paradoxal da 
doutrina da exegese enquanto a existência e noção de Direito; e, 5) o 
argumento de autoridade do legislador. (BONNECASE, 1944). 

 
El método exegético se reduce, esencialmente, como todos los métodos, a la 
exposición y ejecución, según un plan preconcebido, de la doctrina de la Es-
cuela, y esta doctrina consiste, como hemos dicho brevemente, en la 
concepción que la misma Escuela tiene de los elementos constitutivos del De-
recho, es decir, de su objeto, fuentes, principios y directrices que emanan de 
esas fuentes. Ahora bien, la Escuela considera la intención del legislador co-
mo la fuente suprema del Derecho positivo; es cierto que los medios 
empleados para descubrir esta intención pertenece al método; pero la inten-
ción considerada en sí misma, forma, esencialmente, parte integrante de la 
doctrina debido a que el papel que se le hace desempeñar termina por identi-
ficar, en gran parte, la substancia del Derecho positivo con las 
manifestaciones de la voluntad del legislador. (BONNECASE, 1944). 
 

O declínio da Escola já era de se esperar, considerando o seu 
reinado por quase um século, alguns autores buscavam a realização da 
renovação do método exegético, mas estas não tinham tanto sucesso, o 
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ponto central da problemática era acerca das lacunas na lei e como o juiz 
deveria agir em tais casos, sendo a analogia uma das hipótese levantadas 
como solução às lacunas e o ponto extremo do método tradicional 
exegético. (BONNECASE, 1944). 

Outro ponto que contribuiu de forma massiva para a decadência da 
Escola da Exegese foi a obra de François Gény denominada de Méthode 
d’interprétation et sources en droit privé positif (1899), “que critica o 
fetichismo legal da Escola, com o argumento de que a diversidade das 
relações humanas e a sua complexidade inerente estão sempre além da 
capacidade criativa dos autores do direito legislado”. (LIMA, 2008). 

Os postulados  da obra de Gèny (1899) desencadearam uma 
verdadeira revolução no ensinamento do direito, com três críticas 
centrais sobre o fetichismo legal do método exegético, realizadas no 
terreno prático, científico e filosófico. Gèny compreendia um idéia 
translegal do Direito em seus fundamentos, constituição e investigação, 
ante ao reconhecimento dos limites normativos-jurídicos da lei.  

A Escola Científica passou a ser fundamentalmente problemático-
normativa e teleológico-material, compreendendo o direito como algo 
além do estatuto dogmático-formal de uma racionalidade axiomática, 
sendo uma intenção prática de uma racionalidade em que concorriam 
coordenadas axiológicas, políticas, sociológicas, passando a ser esse o 
direito que as Faculdades de Direito passaram a assumir, chamando para 
a investigação e o ensinamento do direito. Assim, havia uma clara divisão 
entre ciência, técnica e método que era a base abstrata do programa de F. 
Gény (1902), e, ficava em evidência a oposição entre as duas escolas no 
França. 

 
É pela livre investigação científica (em alemão: Freie Rechtsfindung) que o 
jurista deve esforçar-se por revelar o direito do seu tempo: deve tomar em 
consideração todos os elementos constitutivos do estado actual do direito; a 
sua pesquisa deve, nomeadamente, ser guiada pela história das instituições. 
Os progressos feitos pela sociologia do direito e pela filosofia do direito 
devem ser utilizados para um melhor conhecimento e compreensão das 
normas jurídicas da vida actual. O jurista deve considerar as experiências 
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feitas, os sucessos ou fracassos que resultam dos movimentos constantes do 
direito. Deve procurar a expressão do justo e não exclusivamente a vontade 
do legislador. O direito é, em si mesmo, coisa diferente da lei; se esta 
continua a ser o elemento principal para o conhecimento do direito, não 
exclui os outros elementos: sobretudo, o costume, os princípios gerais e a 
jurisprudência. […] Na realidade, não existe «uma» escola científica; há 
várias, cada uma delas pondo o acento sobre um ou outro aspecto das fontes 
do direito: histórico, sociológico, económico, etc. Por isso, também se lhe 
atribuem diversas denominações: escola de interpretação realista, escola 
sociológica, etc. Na Alemanha, encontram-se as mesmas tendências sob 
outras designações: Naturalismus, Freirechtsbewegung, 
Interessenjurisprudenz, Wertungsjurisprudenz, etc. (GILISSEN, 1995). 
 

O programa de Gèny superou os métodos exegéticos que eram 
utilizados na França, marcando os processos de ampliação e criação do 
Direito na teoria da interpretação, influenciando teorias alemãs no 
quesito do papel do jurista no Direito, como, por exemplo, o 
desencadeamento do Movimento do Direito Livre na Alemanha. 
(BARRETTO, 2009). 
 
2. A jurisprudência dos conceitos e a jurisprudência dos interesses 

 
Ao contrário da França, na Alemanha não havia a tomada do poder 

pela burguesia, porém, dois movimentos eram marcados como resis-
tência às influências francesas: o Sturm und Drang e o Classicismo de 
Weimar. A realidade política na Alemanha e na Itália contribuíam para a 
valorização de formas tradicionais e espontâneas de organização política, 
isso porque, o Estado se recusa em ser o porta-voz político e jurídico da 
sociedade. (HESPANHA, 2012).  

 Surgia, na última parte do século XVIII, um movimento cultural 
alemão que se denominada genericamente por Escola Histórica (ou Esco-
la Romântica). Esta, influenciava nos domínios culturais, no pensamento 
filosófico, na arte, na ciência, na história, na filologia e na economia. Esse 
nome era dado em razão da sua oposição ao racionalismo moderno-
iluminista e a abstrata e ausente história de autonomia construtiva. No 
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direito, se utilizava como principal método a evolução histórica de Sallei-
les acerca da interpretação da lei e adaptação as condições do meio social. 
(NEVES, 1995). 

 
Foi sobretudo na Alemanha que a Escola histórica conheceu um grande 
sucesso. Reagindo contra a influência francesa e sobretudo contra a ideia de 
codificação, juristas eminentes enfatizaram ideia de Volksgeist (espírito do 
povo): o papel do povo é, a seus olhos, predominante na formação do direito, 
constituindo os códigos obstáculos à sua evolução natural, que se faz sob a 
influência das modificações constantes da vida social própria de cada povo. 
Entre os numerosos representantes da Historiscbe Schule, uns referem-se 
sobretudo ao direito germânico (Eichhorn, Jacob Grimm, Beseler), outros ao 
direito romano, tal como tinha sido recebido na Alemanha (Hugo, Savigny, 
Puchta). Savigny (1779-1861) publicou em 1814 o seu célebre Über den Beruf 
unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Sobre a tendência do 
nosso tempo para a legislação e a ciência do direito), em que combatia o 
trabalho de Thibaut, que tinha preconizado uma codificação do direito civil 
alemão. (GILISSEN, 1995). 
 

Como grandes influenciadores dessa Escola, apareciam, 
principalmente, as ideias de Montesquieu (1689-1755), na França, e 
Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861), na Alemanha. Para Savigny, a 
dimensão da Escola Histórica (do Direito) se traduz em elementos como 
a natureza e o conteúdo do direito. (NEVES, 1995). 

 
Para o jurista, a filosofia «não é necessária, mesmo como simples 
conhecimento prévio». No elemento «filosófico» da ciência do Direito não 
deve, pois, subentender-se a aceitação de quaisquer princípios 
jusnaturalistas, mas apenas a orientação, característica da própria ciência do 
Direito, no sentido de uma unidade imanente pressuposta por esta última, 
orientação que, segundo SAVIGNY, é comum à ciência do Direito e à filosofia. 
[…] SAVIGNY equipara ainda no seu curso o Direito positivo ao Direito 
legislado.Todavia, a legislação acontece no tempo e isto conduz «à concepção 
de uma história do Direito que estreitamente se conjuga com a história do 
Estado e a história dos povos, visto que a legislação é uma actividade do 
Estado» […]. Além disso, SAVIGNY distingue uma elaboração interpretativa 
de uma elaboração histórica e de uma elaboração filosófica (sistemática) do 
Direito. Como objecto da interpretação aponta ele «a reconstrução do 
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pensamento que é expresso na lei, na medida em que seja cognoscível a 
partir da lei». O intérprete precisa de «se colocar na posição do legislador e 
deixar que se formem, por esse artifício, os respectivos ditames». Para esse 
fim a interpretação precisa de três elementos: «um elemento lógico, um 
elemento gramatical e um elemento histórico» […] Para que se «possa 
atingir o pensamento da lei», têm de tomar-se em consideração as 
circunstâncias históricas do seu aparecimento; além disso, a interpretação 
necessita de conhecer tanto as particularidades como o significado de cada 
texto para o conjunto, pois «a legislação só se exprime ao nível de um todo» 
[…] e o «todo» do Direito só em sistema é reconhecível. Assim, quer o 
elemento histórico quer o sistemático têm o seu peso na interpretação de 
cada norma. (LARENZ, 1997). 
 

Para Savigny, a interpretação da letra da lei se dava de forma 
ampliadora ou limitadora, considerando o fim ou a sua razão. Assim, ele 
rejeita a ideia de que juiz teria que aperfeiçoar a lei, de forma criadora, 
sendo o seu papel limitado a execução, ainda, admitia a analogia, sendo 
que “este processo virá a distinguir-se do rejeitado processo de 
interpretação restritiva ou extensiva, na medida em que com ele nada se 
acrescenta à lei, antes é «a legislação que por si própria se 
complementa»”. (LARENZ, 1997).  

 
E precisamente porque, ao acentuar, com razão, o carácter primário dos 
institutos jurídicos em face das simples regras jurídicas, SAVIGNY entendia 
que a apreensão conveniente de um instituto (como um todo de sentido) só 
era possível pela intuição - confinando o pensamento conceptual numa 
apreensão de regras jurídicas necessariamente abstractas, à maneira da 
lógica formal. (LARENZ, 1997). 
 

Quanto as ideias de Savigny, é notável a presença da característica 
de combinação dos métodos históricos e sistemáticos, quando se referem 
a um dado histórico de criação da lei no contexto social que a gera, com a 
intenção de abranger a compreensão, a “totalidade das normas e dos 
institutos jurídicos subjacentes como um todo englobante”. Enquanto na 
juventude a sua compreensão voltava-se ao sistema de regras jurídicas, 
as obras mais maduras, partem da compreensão que “as regras jurídicas 
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particulares vêm posteriormente a extrair-se através de uma abstração”, 
devendo estar presente a intuição do intérprete para a devida 
compreensão de forma justa do sentido da norma particular. (LARENZ, 
1997). 

Assim, é possível notar que as obras de Savigny preparou o caminho 
para a chamada Jurisprudência dos Conceitos (Begriffsjurisprudenz), de 
Georg Friedrich Puchta. A ciência do pandectas6 (ou Escola Pandectista) 
era uma vertente que se desenvolvia com fontes de Direito romanas, 
sendo a jurisprudência dos conceitos um movimento que se desenvolvia, 
com grandes autores, principalmente Puchta (1798-1846), com a 
genealogia dos conceitos, e, posteriormente, Rudolf Von Ihering (1818-
1892), com o método histórico-natural. 

A genealogia dos conceitos desenvolvida por Puchta, basicamente, 
consistia em uma “pirâmide de conceitos do sistema construído segundo 
as regras lógica formal”, havendo uma espécie de conceito supremo que 
se deduzirá todos os outros conceitos com base em seu conteúdo. 
(LARENZ, 1997). Conforme Karl Larenz (1997) pontua, duas coisas con-
sistiam para o “enquadramento da Jurisprudência dos Conceitos formal 
na história das ideias”, sendo elas: 1) a construção do sistema partir da 
dedução de uma pressuposição de conceito fundamental pré- determina-
do pela filosofia do Direito (com influências de Kant) e 2) a influência da 
filosofia idealista se limitar à uma determinação no conteúdo, no conceito 
fundamental, sendo o processo lógico-dedutivo dos conceitos posteriores 
derivantes do racionalismo do século XVIII (em especial do pensamento 
de Christian Wulff). 

Sendo assim, a inovação de Puchta se difere das regras jurídicas 
enquanto instituto jurídico de Savigny, pois, buscou uma concepção de 
conceito abstrata que inclui os métodos lógico-dedutivos da 
Jurisprudência dos Conceitos, fato que prepara o terreno para o 
“formalismo jurídico que viria prevalecer durante mais de um século, 

 
6 Para mais, sobre o surgimento dos Pandectas, ver: SCHWARZ, Andreas B. Zur Entstehung des modernen 
Pandektensystems. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 42. Band. Romanistische Abteilung. 
Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1921. 
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sem que a contracorrente introduzida por Jhering conseguisse por longo 
tempo sobrepor-se-lhe”. (LARENZ, 1997). 

 
Formalismo que, como acentua WIEACKER, constitui «a definitiva alienação 
da ciência jurídica em face da realidade social, política e moral do Direito». 
Não foi assim por mero acaso que o movimento contraposto arrancou, de 
início, não do terreno da filosofia, mas da recentemente surgida ciência 
empírica da realidade social, isto é, da sociologia. (LARENZ, 1997). 
 

No plano dogmático os estudos de Ihering foram de grande 
importância ao introduzir a noção de interpretação teleológica, que “é 
uma interpretação (das normas e dos negócios jurídicos) de acordo com 
as finalidades que a norma visava prosseguir no sentido de uma 
ponderação adequada dos interesses em presença”. (HESPANHA, 2012). 

 
No entanto, contrariamente ao que se poderia inferir desta ideia de uma 
organização espontânea e objetiva das finalidades sociais, Jhering nunca 
negou ao Estado o papel de árbitro dos conflitos de interesses; e, por isso, o 
monopólio da edição do direito. Isto explica-se, porventura, tanto pelo 
impacto do imaginário do Estado numa Alemanha que acabava de se 
unificar, como pelo papel que tanto o pensamento organicista como o 
pensamento hegeliano tinham atribuído ao Estado. O primeiro encarando-o 
como corporização da sociedade e garante da sua solidariedade (cf., infra, 
7.5.4), o segundo vendo no Estado a síntese que racionalizava as contradições 
sociais. Daí que o principal legado dogmático desta escola se situe, como se 
disse, no plano da teoria da interpretação (da lei do Estado), não no da teoria 
das fontes do direito. (HESPANHA, 2012). 
 

No entanto, conforme Hespanha (2012) pontua, a Jurisprudência dos 
Conceitos passa por uma espécie de reelaboração por Phillip Heck (1858-
1943), e, mais tarde, se subdivide em duas correntes de diferentes intenções, 
sendo: 1) a Jurisprudência dos Interesses7 (Interessenjurispridenz), que 
continham propostas dominantes na teoria da interpretação, na qual Jhering 
(1818-1892) também participou desenvolvendo críticas em relação a 

 
7 Também se designa por “Escola Tubinga, por serem os professores da Universidade desta cidade os seus 
principais autores”, ou Jurisprudência Pragmática. (NEVES, 1995). 



Jéssica Painkow Rosa Cavalcante; Péricles Stehmann Nunes | 57 
 
Jurisprudência dos Conceitos (Zweckjurisprudenz), e, o 2) Movimento do 
Direito Livre, que buscava desarmar os postulados do positivismo, com 
ênfase na desconstrução do direito em estado de exegese legislativa, com os 
percursores Ehrlich8 e Kantorowicz9. Destaca-se que o Movimento do 
Direito Livre teve como grande influência as fontes das ideias sobre a Livre 
Investigação Científica desenvolvidas por F. Gény. 

 
Concorrem aqui tanto a livre investigação cientifica de F. Gèny e o 
movimento do direito livre em sentido estrito, como a jurisprudência dos 
interesses e a jurisprudência sociológica (sociological jurisprudence), de 
ROSCOE POUND, e, ainda, a jurisprudência teológica, também em sentido 
estrito (com maior relevância esta no direito público e particularmente no 
direito criminal […]). (NEVES, 1995). 
 

A Jurisprudência dos Interesses (ou Pragmática) tem como proposta 
de base o entendimento de que, diante de um caso jurídico com aparente 
conflito de interesses, “a decisão a atingir se tece bases numa adequada 
ponderação desses interesses e não na dedução formal a partir de 
conceitos”. (HESPANHA, 2012). 

 
A ligação entre JHERING e a Jurisprudência dos interesses - ligação a que o 
próprio HECK faz várias vezes referência […] - torna-se nítida quando se lê 
em HECK […] que «o cerne da disputa metodológica» reside na «acção do 
Direito sobre a vida, tal como ela se realiza nas decisões judiciais». Enquanto 
«a orientação anterior, a Jurisprudência dos conceitos», limita o juiz «à 
subsunção lógica da matéria de facto nos conceitos jurídicos» - e, nessa 
conformidade, concebe o ordenamento como um sistema fechado de 
conceitos jurídicos, requerendo assim «o primado da lógica» no trabalho 
juscientífico -, a Jurisprudência dos interesses tende, ao invés, para «o 
primado da indagação da vida e da valoração da vida». (LARENZ, 1997). 
 

Nesse caso, Jurisprudência dos Interesses, constitui uma crítica ao 
conceitualismo, se mantem nos quadros legalistas, e adiciona a 
ponderação de acordo com “critérios de avaliação explícita ou 

 
8 Hermann Kantorowicz (1877-1940, Rechtswissenschaft und Soziologie, 1910). 
9 Eugen Ehrlich (1862-1922, Grundlegung der Soziologie des Rechtes, 1912). 
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implicitamente” feitos em lei. Assim, busca-se ao menos respeitar a 
avaliação e a ponderação dos interesses de acordo com os critérios dados 
em lei, se reconhece a lei como uma fonte de direito (enquanto uma 
única forma de ponderação legítima dos interesses) e a obediência de 
juizes à legislação, porém, tal forma será de acordo com, como Heck 
(1947) define: “obediência inteligente”. Para Heck (1947), a teoria da 
decisão judicial “deve indicar as condições mais próprias para se atingir 
tal objectivo”, constituindo a “lógica da decisão judicial”.(HESPANHA, 
2012; HECK, 1947). 

 O autor Castanheira Neves (1995) relaciona cinco pressupostos 
metodológicos dessa corrente, sendo: 1) o princípio de obediência a lei ou 
do postulado; 2) a perspectivação do direito dos interesses; 3) a 
concepção da lei (direito-lei) como imperativo, “que tem por conteúdo 
específico uma decisão valorada de um conflito de interesses”; ainda, a 
ideia de que 4) “o juiz haverá de decidir conflitos de interesses do mesmo 
modo que o legislador”, e 5) “a ciência do direito, ou o pensamento 
jurídico” não tem “uma intenção teorética ou de puro conhecimento”, 
tendo índole prática e com tarefa especificamente normativa.  

Contudo, é importante observar que 
 
Cada uma das três modalidades do positivismo novecentista teve a sua 
antítese: a Livre Investigação Científica na França, a doutrina do segundo 
Ihering, a Escola do Direito Livre e a Jurisprudência dos Interesses na 
Alemanha e o realismo jurídico na Inglaterra e nos Estados Unidos. […] Do 
positivismo legal ocorria a migração para o positivismo axiologista-valorativo 
e/ou fático, no caso das posturas realistas/empiristas. O que num primeiro 
momento aparentou ser a solução de um problema mostrou-se, com o 
tempo, o problema decorrente da solução. (STRECK, 2017). 
 

Assim, nota-se que o juspositivismo clássico apresenta várias 
peculiaridades, porém, traços definidos em todas as correntes 
positivistas, sendo caracterizado como um “movimento em que o 
material jurídico é estabelecido por alguma autoridade humana legitima-
da”. legitimada”. Na França, havia o positivismo primevo, já na 
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Alemanha “os conceitos gerais e abstratos deduzidos pelos juristas-
professores”, com a jurisprudência dos conceitos. (STRECK, 2017). 
 
Considerações finais 

 
Nota-se que as teorias desenvolvidas por diversas escolas jurídicas 

são estudos importantes para análise da teoria do direito e da 
hermenêutica jurídica contemporânea, contudo, o desprezo com a 
história da construção da doutrina, lei e jurisprudência constitui uma 
enorme deficiência para o estudo científico do Direito. 

Considerado como positivismo jurídico primitivo é importante des-
tacar que os estudos da Escola da Exegese valorizavam a atuação do 
legislador, consequentemente, ensejavam na limitação da atuação do 
jurista, e a necessidade de se desenvolver estudos críticos por uma livre 
investigação científica do direito, posição pregada pela Escola Científica. 

O programa de F. Gèny influenciou movimentos que buscavam 
criticar o método positivista ortodoxo, como no caso da Alemanha, com o 
Movimento do Direito Livre, que apesar de seu espírito libertador e 
subversivo foi de grande importância para levantar questões na época 
sobre a lacuna do direito e a importância de não se confundir direito e lei. 
As obras de F. Gèny influenciaram teorias alemãs quanto a importância 
do papel do jurista no Direito e, em contrapartida, influenciou o 
desencadeamento do Movimento do Direito Livre na Alemanha entre o 
período de 1900 a 1930. 

Ainda, no caso das escola germânicas, é possível perceber já o 
pensamento que comprometia o deslocamento da Jurisprudência dos 
Conceitos e da razão, tendo em vista que a tarefa hermenêutica era o 
desenvolvimento por meio da teleologia, reconhecendo a situação 
prática. E, quanto a Jurisprudência dos Interesses, sua proximidade com 
o objeto de sua crítica (formalismo) é mais aparente do que esperado 
pelos autores do movimento. Alguns postulados positivistas foram 
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preservados e alguns efeitos colaterais foram abandonados do discurso 
técnico. 

Importante observação a ser feita é que cada modalidade do 
positivismo novecentista teve como consequência a sua antítese, ainda, 
que o juspositivismo clássico, apesar de suas peculiaridades, apresenta 
traços comuns nas correntes positivistas apontadas nesse artigo. 
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O positivismo jurídico normativo de Jeremy Waldron e 
o positivismo jurídico ético de Tom Campbell:  

breves reflexões e comparativos sob o viés 
da hermenêutica do direito 
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Introdução 
 

Um dos grandes debates travados atualmente na esfera jurídica gira 
em torno do ativismo judicial. Diante da eminente ameaça de desequilí-
brio dos poderes (com possibilidades de ferir o Estado Democrático de 
Direito) é que se torna importante discorrer sobre as barreiras e limites 
que deveriam integrar a ordem diária dos julgadores. Dissertar e propor 
discussões sobre a temática da hermenêutica (crítica) e sobre (a falta de) 
uma teoria da decisão se mostra indispensável na contemporaneidade. 

Nesse sentido, é importante considerar a função e o valor da norma 
para estipular as regras do “jogo” para os participantes, de forma a ga-
rantir segurança jurídica, ou seja, possibilitar um mínimo de 
previsibilidade sobre as condutas e implicações jurídicas. Dessa forma, 

 
1 Doutoranda em Direito Público na Universidade Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestra em Ciências Criminais 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Especialista em Direito Penal e Política 
Criminal: Sistema Constitucional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Advogada. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5373453337860546. E-mail: liziane00@hotmail.com. 
2 Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Direito Público na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS). Especialista em Direito Penal. Advogada. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1672312046277512. E-mail: 
fernandamlp1206@gmail.com. 
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entre as diversas teorias que buscam entender o Direito, constatam-se os 
positivistas jurídicos contemporâneos ou pós-Hartianos, que, de alguma 
maneira, retomam as teses de Herbert Hart e Ronald Dworkin (e os seus 
confrontos), são essas: os positivistas exclusivos, os inclusivos e os nor-
mativos (e éticos).  

O presente ensaio pretende revisar algumas teorias que apresentam 
pontos essenciais na discursão acerca do ativismo judicial. Para tanto, o 
foco desse trabalho se direciona aos positivistas normativos/éticos, sobre 
os quais pretende-se discorrer sobre as teorias de Jeremy Waldron (Posi-
tivismo Normativo) e Tom Campbell (Positivismo Ético), de forma a 
traçar um comparativo entre eles e verificar quais são suas propostas 
para uma melhor teoria e aplicabilidade do direito. Ademais, consequen-
temente, inevitável se faz abordar algumas críticas da hermenêutica 
jurídica de modo a “por em xeque” a discricionariedade judicial.  

Sendo assim, inicialmente será apresentada a teoria de Jeremy Wal-
dron, que discute uma teoria do direito democrática associada ao 
positivismo jurídico normativo. Após, será apresentada a teoria de Tom 
Campbell, demonstrando que o referido autor desenvolve uma teoria 
sobre como o direito e o sistema jurídico devem ser, pretendendo formar 
um sistema autônomo do direito: com regras claras e precisas, com uma 
teoria moral previamente discutida visando limitar o exercício do poder 
político/jurídico.  

 
1. Positivismo jurídico normativo de Jeremy Waldron 

 
O debate Hart-Dworkin inicia-se com o texto “O Modelo de Regras 

I” (1967), de Ronald Dworkin, o qual apresenta críticas às principais teses 
de “O Conceito de Direito”, de Herbert Hart (STRECK; MOTTA, 2018, p. 
56). A partir das discussões travadas pelos dois autores, surgem conside-
ráveis teorias que se desdobraram em três grupos: o positivismo jurídico 
exclusivo, o positivismo jurídico inclusivo e o positivismo jurídico norma-
tivo. Esse artigo se debruçará acerca desse último, com as ideias do 
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positivismo normativo de Jeremy Waldron, o qual associa o positivismo 
jurídico com valores democráticos, e o positivismo prescritivo (ou ético) 
de Tom Campbell, defensor de “uma teoria normativa que busca deter-
minar o que o direito deve ser, não com respeito ao seu conteúdo, mas 
com respeito à sua forma” (CAMPBELL, 2004, p. 21). 

Assim, no intuito de expandir a teoria do direito com um foco de-
mocrático, o positivismo jurídico normativo adentra no conflito sobre a 
melhor maneira de compreender a relação entre direito e moral, não se 
restringindo ao positivismo de Hart, mas retornando a teses de Hobbes, 
Bentham e Austin (CONSANI, 2015, p. 2428).  

Para Waldron, o espaço ideal para apresentar discussões de valores 
morais, ideais de justiça e ideais políticos em desacordo é no ambiente 
político, ou seja, dentro da política representativa nos Parlamentos 
(CONSANI, 2015, p. 2429). Assim, portanto, quando se objetiva que a 
política e a legislação tenham dignidade, se faz necessário cuidar da cul-
tura política e jurídica. 

Tendo isso em vista, percebe-se que uma das principais preocupa-
ções da teoria de Waldron é como enfrentar os desacordos a respeito de 
valores políticos, morais ou sobre justiça. O autor não desconsidera o viés 
ideológico contido nas leis, contudo argumenta e justifica sua autoridade 
(CONSANI, 2015, p. 2430). Todavia, há dúvidas que subsistem, por 
exemplo: o que assegura que a autoridade não será arbitrária? Qual a 
certificação de que o elaborado não será injusto ou contraria a moral?  

No sentido de responder a essas questões, faz-se mister analisar a 
teoria da democracia proposta por Jeremy Waldron. Para esse autor, os 
desacordos são inerentes às sociedades contemporâneas, plurais em 
relação a concepções de justiça e de boa vida. Assim, é natural que o di-
reito “tenha pretensões que conflitem com o sentido de justiça de alguns 
ou de muitos dos que se encontram sob sua autoridade” (WALDRON, 
1999, p. 7).  

Levando isso em consideração, é necessária uma teoria do direito e 
também uma teoria da autoridade, de forma a indicar quais os procedi-
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mentos democráticos e constitucionais apropriados (WALDRON, 1999, p. 
3-7) em caso de desacordos entre teorias da justiça na sociedade plural.  

O autor compartilha com os teóricos da democracia deliberativa que 
o desacordo viável para as práticas democráticas é o denominado de 
“desacordo razoável” ou “de boa fé”. Significa “apresentar razões que 
(alguém pense que) o outro deveria aceitar, e que duas ou mais pessoas 
persistam em seus argumentos e lhes façam perceber e buscar a mesma 
possibilidade de que ao final as mesmas considerações serão capazes de 
convencer a todos” (WALDRON, 1999, p. 91).  

A concepção acima proposta pretende demonstrar que através do 
desacordo razoável, ou de boa-fé, é possível (em considerável escala) 
afastar da política a intolerância. Para ele, diante desse “roteiro” talvez 
seja possível que decisões arbitrárias e desrespeitosas em relação aos 
direitos de minorias possam ser dirimidas.  

Contudo, mesmo na perspectiva do desacordo razoável, há boas 
possibilidades de que os cidadãos continuarão discordando (de boa fé) 
sobre o bem comum, sobre questões como, por exemplo, de políticas, de 
princípios, de justiça e de correção sobre as quais se espera que um am-
biente político delibere (WALDRON, 1999, p. 93). À vista disso, em razão 
da improbabilidade de eliminar o desacordo, emerge a teoria da autori-
dade, que está intimamente entrelaçada com a dignidade da legislação e 
com a defesa da decisão majoritária (CONSANI, 2015, p. 2432).  

Um problema reconhecido pelo próprio Waldron reside no argu-
mento de que a legitimidade democrática da legislação é insuficiente para 
justificar sua autoridade. Ou seja, as leis alcançam autoridade jurídica 
depois de passarem por todo o processo do poder legislativo e serem 
sancionadas pelo poder executivo – e, é justamente através desse proces-
so que a decisão majoritária passa a ter o status de autoridade. Todavia, 
questiona-se: como levar a sério uma legislação/uma decisão majoritária, 
sendo que o método proposto é aparentemente arbitrário? Assim, a deci-
são majoritária não poderia ser sopesada arbitrária? (WALDRON, 1999, 
p. 89). 
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Partindo desse questionamento, Waldron chama a atenção para a 
necessidade de racionalidade nos procedimentos que darão nascimento 
às leis. Nessa senda, a autoridade do direito está intimamente vinculada à 
razoabilidade do processo legislativo e, para ocorrer a necessária razoabi-
lidade, se faz primordial propor razões, apresentar argumentos que 
podem ser aceitos (ou não) pelos demais em um processo de deliberação 
(WALDRON, 1999, p. 90). 

 Ainda, outro ponto importante a se considerar é que em caso de 
discordâncias, um tribunal recorre a votação por decisão majoritária. 
Assim “a diferença entre Parlamento e o tribunal consiste em quem ele-
geu seus membros e não no método de decisão utilizado. [...] se o voto 
produz decisões arbitrárias, quase todo o direito constitucional é arbitrá-
rio.” (WALDRON,1999, p. 90-91).  

Esse teórico não nega a arbitrariedade no direito positivo. Isso signi-
fica que é possível existir um direito positivo que pode ser direito e ao 
mesmo tempo ser injusto. Como exemplo do modelo de autoridade, po-
de-se citar o controle de velocidade no trânsito. Nesse caso, infere-se a 
existência de algo na origem da lei ou no procedimento pelo qual ela 
passou, que sugere aos cidadãos algum estudo científico ou justificativa 
plausível para tal decisão, a qual proporciona segurança ao seguir a nor-
ma posta.  

Porém, surge a indagação de porquê dever-se-ia preferir o ponto de 
vista do poder legislativo e não qualquer outro. A teoria waldroniana 
defende que a decisão majoritária usufrui do respeito dos cidadãos prin-
cipalmente por estar numa perspectiva democrática e por ser um 
processo de ponderação nas decisões que não tenta, por intermédio de 
algum pretexto, desprezar a pluralidade e os desacordos. 

Assim, essa tomada de decisão seria um procedimento técnico, mas 
também um método moralmente respeitável. Há, ao menos, dois aspec-
tos em que a decisão majoritária abraça os indivíduos: 

 
Em primeiro lugar, respeita suas diferenças de opinião sobre a justiça e o 
bem comum: não exige que ninguém desista de um ponto de vista que sus-
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tenta sinceramente ou que ele seja silenciado por causa da importância ima-
ginária do consenso. Em segundo lugar, incorpora um princípio de respeito a 
toda pessoa no processo pelo qual se decide sobre uma concepção que deve 
ser adotada como a nossa, mesmo diante dos desacordos (WALDRON, 1999, 
p. 109). 
 

Além disso, a decisão majoritária respeita os procedimentos que regu-
lam a aprovação de uma lei e consiste em uma questão de representação, 
ou seja, que a diversidade esteja equitativamente representada.   

Desse modo, a existência da objetividade moral pouco contribuiria 
para resolver os desacordos (WALDRON, 1999, p. 195; STACEY, 2010, p. 
753). O direito não deve estar vinculado somente à tentativa de obter 
essa verdade moral, e “deve preocupar-se principalmente em assegurar o 
respeito às diversas concepções morais que coexistem na sociedade e, 
principalmente, precisa buscar a realização dessa tarefa eliminando a 
arbitrariedade” (CONSANI, 2015, p. 2436).  

Logo, na presença de desacordos razoáveis, a autoridade da legisla-
ção e do direito é sustentada por Jeremy Waldron em dois pontos: o 
argumento da equidade e o argumento da razoabilidade. Os argumentos 
referidos são aplicados numa tentativa de afastar qualquer possível arbi-
trariedade, pois o objetivo é proporcionar um debate que confira pesos 
iguais para os pontos de vista/argumentos de cada pessoa envolvida no 
processo de tomada de decisão.  

A autoridade do direito visa estabelecer um compromisso, seja com 
os cidadãos, seja com os intérpretes. Os procedimentos de tomada de 
decisão devem respeitar os desacordos e a eficácia do direito está direta-
mente conectada com a observância de tais procedimentos, para garantir 
estabilidade política e segurança jurídica. Isso porque a autoridade do 
direito não interfere apenas na validade, como também na interpretação 
do direito, não devendo se considerar as intenções do legislador, mas 
somente a autoridade da lei.   

O positivismo jurídico normativo de Jeremy Waldron permite anali-
sar aspectos metodológicos da teoria, ou seja, se o direito seria 
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fundamentalmente descritivo ou também prescritivo ou normativo. Nes-
se sentido, para o autor, o positivismo jurídico é uma concepção do 
direito que pode ser tanto descritiva3 quanto prescritiva ou normativa (o 
descritivo refere-se ao que as decisões jurídicas implicam e o normativo, 
ao que devem implicar). 

Waldron traz críticas quanto à postura meramente descritiva do po-
sitivismo jurídico por não conseguir fazer valer sua proposição na 
prática, pois sempre há uma margem interpretativa que acarretará com 
que se recorra a um juízo moral (CONSANI, 2015, p. 2440). Por outro 
lado, o autor considera que o direito deve ser tal que as decisões jurídicas 
possam ser tomadas sem a intervenção de juízos morais. 

Ademais, Waldron preocupa-se com os aspectos arbitrários que po-
dem surgir no direito, podendo ser visualizados em três situações: 
imprevisibilidade de uma decisão, irracionalidade de uma decisão e ausên-
cia de legitimidade política ou democrática. Importante considerar que o 
proposto pelo referido autor não é livre de críticas, muito pelo contrário, o 
próprio aponta e enfrenta algumas delas (WALDRON, 2011, p. 428). Dessa 
forma, o positivismo normativo não é uma teoria limitada que se preocupa 
somente com os técnicos da teoria do direito, mas destaca também a im-
portância moral, social e política da distinção entre formas de governo e 
processos legislativos que serão regulados pelo direito.  

Portanto, o positivismo normativo defende uma compreensão nor-
mativa ou prescritiva do direito, separando-se da pretensão meramente 
descritiva do direito. Jeremy Waldron propõe uma concepção moral e 
política diante do que o direito deve ser e considera que as questões mo-
rais não devem ser admitidas na determinação do direito, pois ao 
subordinar o direito aos critérios e argumentos morais atenta-se contra a 
dignidade e a autoridade da legislação aprovada num contexto de desa-
cordos morais e políticos (CONSANI, 2015, p. 2442). 

 
3 Cabe ressaltar que a tese essencial do positivismo jurídico descritivo é que ao intérprete e ao cientista do direito 
compete apenas descrever aquilo que é o direito – em um determinado tempo e lugar. Assim, o positivismo jurídico 
descritivo deve ser neutro em relação à natureza dos juízos morais, posto que, considera que decisões jurídicas 
estão desassociadas de juízos morais.  
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Outra percepção do positivismo normativo de Waldron é a evidên-
cia em algumas características singulares do positivismo jurídico que se 
aproximam da teoria dos valores democráticos. Desse modo, o autor 
apresenta algumas das principais características do positivismo jurídico 
(WALDRON, 2008, p. 675-712): (1) a preocupação institucional com a 
fonte do direito, (2) a ênfase em uma regra de reconhecimento de nor-
mas; (3) a tese da separação entre direito e moralidade. Ainda, além 
dessas conhecidas características da teoria positivista, destacam-se mais 
duas: (4) a publicidade (caráter público do direito) e, (5) a generalidade 
(WALDRON, 2008, p. 683-684; CONSANI, 2015, p. 2442). 

 As características citadas se encaixam na teoria proposta 
(WALDRON, 2008, p. 683-684-691). Quanto às fontes do direito, o autor 
as justifica, sustentando que a fonte seria como uma alternativa em razão 
de sua eficácia, já que a norma deriva de um sistema jurídico e possui 
mais probabilidade de ser observada, justamente devido à legitimidade 
política (principal razão considerada por Waldron, porque incluiria a 
teoria do direito democrático e os procedimentos da participação equita-
tiva e do respeito aos desacordos).  

Quanto à regra de reconhecimento, a principal questão é para quem 
a regra é direcionada (WALDRON, 2008, p. 683-696). Nesse sentido, 
considera-se que “a especialização da autoridade normativa – implícita 
na ideia de regras secundárias – pode assim exacerbar qualquer explora-
ção e hierarquia que existam em uma dada sociedade para além de sua 
legalização. E isso pode muito bem tornar possível certas formas de 
opressão” (WALDRON, 2008, p. 683-696). Assim a regra de reconheci-
mento deveria focar em uma teoria do direito bem delineada, que 
estabelecesse critérios objetivos e precisos sobre o funcionamento do 
sistema jurídico, para que dessa forma as leis possam ser identificadas 
não somente por autoridades, mas também pelo cidadão. 

Sobre a tese da separação entre direito e moral, primeiramente im-
porta mencionar que compatibiliza com a teoria democrática exatamente 
porque visa cumprir o direito decidido pelo poder legislativo num ambi-
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ente democrático, respeitando os conflitos sobre o que é considerado 
justo e moral.  Ademais, sobre o desacordo moral, este deve ser delibera-
do democraticamente através de votações diante de procedimentos pré-
estabelecidos (não se devendo recorrer a conteúdos a respeito da justiça 
ou da moralidade).  

O caráter público do direito, ou a publicidade, é uma característica 
essencial. Contudo, é necessário cuidado, pois se corre o risco de até 
mesmo negar a tese de separação entre direito e moral ao atribuir um 
conteúdo, já que a publicidade dos atos pode ter um caráter moral e, 
ainda, torna-se complicado pelo fato de que a própria definição de bem 
público é motivo de desacordos4.   

A crítica de Waldron quanto ao aspecto público5 da lei para os posi-
tivistas contemporâneos é de que esses não dão a devida atenção ao 
caráter público da lei. Tal atenção é importante para que a legislação seja 
reconhecida não somente pelas autoridades ou por um grupo de elite, 
mas também para que pessoas comuns possam ter acesso e possam 
compreendê-la. Dessa forma o caráter vinculante da norma pode ser 
mais eficaz em seu conjunto de comandos, visto que mesmo as pessoas 
que discordam dela, até mesmo sobre o significado de bem público, esta-
rão mais dispostas a segui-la (STACEY, 2010, p. 763).  

Outro fator pouco observado no positivismo é a generalidade6. 
Quanto a essa, Waldron (2008, p. 707-708) afirma que ela possui alguns 
aspectos importantes, quais sejam: 1) proporciona que a publicidade da 

 
4 Acerca desse embate, é importante destacar: “Esse é um grande ponto de divergência entre as teorias do direito, 
pois ou os critérios de validade e de reconhecimento de normas jurídicas fazem referência ao seu conteúdo (mora-
lidade, justiça, bem comum, entre outros) ou recorrem a aspectos meramente formais e estruturais relacionados à 
sua produção, tais como eficácia, sistematicidade, etc. Diante desse impasse, o caminho trilhado por Waldron está 
mais vinculado à forma do que ao conteúdo, mas, sem abdicar da tese da separação, o autor vai um pouco além do 
que um positivista tradicional admitiria. Segundo ele, “ao invés de dizer que nada é lei a menos que promova o 
bem público, podemos querer dizer que nada é lei a menos que pretenda promover o bem público, isto é, a menos 
que se apresente como orientada nesta direção (CONSANI, 2015, p. 2444; WALDRON, 2008, p. 702). 

5 Além do exposto, Waldron (2008, p. 684) defende que a publicidade deve estar vinculada com mais duas característi-
cas: 1) as normas têm que objetivar serem postas para toda a sociedade; 2) tais normas devem versar sobre matérias e 
conteúdos de interesse da sociedade, e não sobre situações de interesse pessoal ou de determinado grupo social. 
6 Para o autor, o principal ponto da generalidade é justamente que esta pretende promover a igualdade na relação 
de status dos participantes da sociedade. Perante a generalidade, é possível inferir que ocorra um tratamento 
equitativo pelo direito, pois o conceito de generalidade da norma serve para justamente abarcar a todos, isto é, 
todos serão considerados do mesmo modo, sem discriminações. 
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lei facilite sua aplicação de forma igual para toda a população; 2) propor-
ciona também uma estrutura de regras previsível e, assim, contribui para 
facilitar a compreensão, supervisão e obediência por todos; 3) ainda, 
visualiza-se que a lei será aplicada genericamente a qualquer um, pois, 
pela teoria da democracia, a norma teria sido promulgada em nome do 
todos os participantes da comunidade. 

Sendo assim, considerando o exposto por Waldron acerca do positi-
vismo jurídico, percebe-se que algumas características são 
desconsideradas pelos positivistas contemporâneos e, seriam elas, de 
relevante importância para o sistema jurídico, principalmente para uma 
teoria democrática do direito. Subtrai-se do apresentado até o momento 
que a perspectiva de Waldron incide sobre a forma do direito (e não 
sobre o conteúdo propriamente), ou seja, quais as fontes do direito, quais 
devem ser os critérios de reconhecimento, que o direito não se submete a 
critérios morais (aplicação do direito) e que é imprescindível possuir 
caráter público e geral.  

Através da teoria democrática proposta por Waldron e da teoria da 
autoridade, bem como sobre as características principais que ele conside-
ra do positivismo jurídico, depreende-se que, apesar de algumas 
implicações, como desacordos e conceitos diferentes de moralidade e 
justiça, a teoria geral proposta tem boas intenções e visa frustrar a arbi-
trariedade jurídica.   

O positivismo normativo é uma teoria abrangente e, até mesmo, 
complexa, mas é evidentemente comprometida com ideias morais e polí-
ticas, que, na concepção de Waldron, são necessárias para a preservação 
de um ambiente democrático. Essa teoria pretende ir além do proposto 
por suas antecessoras, visando não somente estabelecer critérios para 
afirmar que uma norma é jurídica, mas, sim, buscando estabelecer posi-
cionamento moral e político do que se espera integrar um sistema 
jurídico de uma teoria do direito (TORRANO, 2016; 2017).  

Dessa forma, segundo a teoria apresentada por Waldron, é possível 
dizer que o positivismo jurídico normativo aceita a tese do positivismo 
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inclusivo na descrição, mas prescreve algo como o positivismo exclusivo 
(STRECK; MOTTA, 2018, p. 78; WALDRON, 2011, p. 410-433).   

Ademais, seguindo os preceitos de Lenio Streck (2017, p. 188), o po-
sitivismo normativo tenta superar o caráter meramente descritivo de 
outros positivistas, como os exclusivistas, pois, para esses, apenas trazer 
descrições do ordenamento jurídico não é suficiente. Então, o normativo 
pretende prescrever, como pode ser observado no decorrer do texto, ou 
seja, ele quer dizer como o direito deve ser. Contudo, Streck (2017, p. 
188) apresenta críticas no sentido de que “o positivismo contemporâneo 
passa por uma crise de identidade. Ao mesmo tempo, ele tem de conser-
var as características ‘positivistas’, mas também quer apresentar – como 
é o caso do positivismo normativo – prescrições para a aplicação da lei”.  

Desse modo, o positivismo normativo não aceita a incorporação da 
moral na prescrição, pois, se aceitasse, seria inclusivista. Assim, salienta 
Streck (2017, p. 189), que o problema está na aplicação do Direito, ou 
seja, a grande falha das teorias positivistas é que estas não se preocupam 
com a decisão7.  

 
2. Positivismo ético de Tom Campbell 

 
O positivismo jurídico ético de Tom Campbell tem como uma das 

características mais relevantes a imposição de praticantes éticos e uma 
perspicaz atividade legislativa para sua concretização. Campbell, entusi-
asta da Ética e da Filosofia Política, afirma que sua teoria é pautada por 
uma moralidade política e considera que para um sistema jurídico ser 

 
7 Conforme Streck (2017, p. 197-204), uma possível teoria da decisão é aquela que diz que uma decisão moralmente 
correta é aquela que aplica estritamente as normas positivadas. Assim, o juiz não pode lançar mão de seus próprios 
argumentos morais. Ocorre que, no plano teórico, tanto Waldron quanto Campbell tentam separar direito e moral 
na prescrição, o que na prática, acarreta exatamente no contrário, ou seja, inevitavelmente aceita-se certa discrici-
onariedade judicial. Dessa forma, o positivismo jurídico, normativo ou ético, não consegue elaborar uma teoria da 
decisão, pois, quando se assenta a discricionariedade não há possibilidade de distinguir se uma decisão é melhor 
que a outra. Então, não existem critérios (pela falta de uma teoria) de verificação da correção. Portanto, é justa-
mente nesse sentido que vem a crítica hermenêutica do direito (Lenio Luiz Streck), para contestar a 
discricionariedade e também apontar os problemas teóricos que refletem na prática.  
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ideal, é necessário haver regras claras e fixas, das quais, na sua aplicação, 
não se demande juízos de valor8. 

Tom Campbell propõe um positivismo ético, que não tende a ser 
conceitual nem descritivo, mas normativo e prescritivo. O objetivo é 
justamente de prescrever, através de normas, como deve ser o sistema 
jurídico e, tal caráter prescritivo é embasado em razões sociais e políticas.  

A ideia é investigar sobre “como deve ser o direito”, para que seja 
possível determinar, posteriormente, como a legislação, a atribuição do 
juiz, a interpretação e, até mesmo, como os direitos humanos devem ser 
(CAMPBELL, 2004). Extrai-se disso que a finalidade nuclear é propria-
mente definir uma teoria moral sobre o exercício do poder político, isto é, 
de alguma forma coordenar as condutas da sociedade. Sendo assim, 
Campbell pretende estabelecer regras gerais pré-determinadas que sejam 
claras o bastante para definir direitos, deveres, poderes e imunidades nas 
relações jurídicas.  

Dito isso, salienta-se que Campbell trabalha com a tese da separabi-
lidade, ou seja, direito e moral podem estar separados (e não com a tese 
da separação, em que direito e moral devem estar separados). Disso sub-
trai-se que ao que tange à identificação e aplicação do direito, esses 
devem se manter afastados de juízos morais, mesmo que as regras pos-
sam fazer alusão a crenças morais e até religiosas (FILHO, 2009, p. 170).  

Desse modo, “a pretensão de Campbell é a formatação de um positi-
vismo ético jurídico que, de forma aberta e bem argumentada, possa criar 
um “bom” sistema jurídico” (FILHO, 2009, p. 170). Assim, o sistema jurídi-
co precisa conter regras com claridade e precisão para que possam ser 
rapidamente identificáveis, entendidas e aplicadas, de forma a evitar a 
utilização de juízos morais e políticos controvertidos. Nesse sentido, 
Campbell considera que a preparação desse sistema precisa de uma ética 

 
8 Segundo Campbell (2017, p. 05), “[...] existe um conjunto de regras gerais bastante específicas, as quais podem 
ser identificadas e aplicadas sem se necessitar recorrer a questões moralmente contenciosas ou especulativas. Um 
sistema no qual é possível que os cidadãos entendam e sigam a Lei (sem dúvidas, com aconselhamento jurídico em 
áreas complexas) e que os juízes a apliquem sem se requerer controversos julgamentos morais de primeira ordem” 
(CAMPBELL, 2017, p. 5). 
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específica tanto para os legisladores, quanto para os aplicadores – assim, 
define as obrigações de cada um deles, considerando basicamente que, por 
exemplo, os juízes precisam utilizar critérios empíricos ou moralmente 
neutros na interpretação do Direito e os legisladores, por exemplo, devem 
fazer leis que possam ser identificadas e interpretadas dessa maneira.  

Entretanto, com relação a isso, o próprio autor percebe algumas la-
cunas na teoria, dado ao fato da complexidade e da globalização 
multicultural. Devido à linguagem usual e mutável das sociedades com-
plexas, torna-se dificultoso atingir a clareza que se propõe.  

Considerando o disposto, Campbell considera como uma possível ten-
tativa de solução recomendar o propósito da legislação, isto é, tentar 
indicar qual seria a finalidade da legislação criada, para assim, talvez con-
seguir aplicar de forma mais globalizada na sociedade. Mas, diante dessa 
situação de problemas de linguagem, o autor sugere que em determinados 
casos, mais complicados e com falhas de significados claros nas regras, o 
juiz pode abster-se de julgar – denominada de segunda melhor solução.  

Dentro dessa proposta inusitada, a ideia é de que até que haja uma 
mudança legislativa adequada para determinado caso, deve ser utilizada 
uma regra que na concepção do aplicador do direito é a melhor para 
resolver o caso. Assim, o caso de qualquer maneira ficaria resolvido e o 
legislativo teria tempo para formular algum texto que seria o adequado 
para a situação. Ademais, salienta que mesmo perante referido problema, 
a regra de reconhecimento não deve ser utilizada como uma prática judi-
cial corriqueira e que também deve derivar de uma Constituição política 
e fora do sistema jurídico (FILHO, 2009, p. 171).  

Porém, como discorre Paulo Filho (2009, p. 171), a tese proposta pe-
lo autor se mostra insatisfatória, por exemplo, considerando-se a 
realidade brasileira, essa teoria se mostra falível, pois dá margem para a 
discricionariedade. No sistema jurídico brasileiro não há possibilidade do 
juiz se abster de algum julgamento e a ideia de clareza e de termos jurídi-
cos previamente definidos para uma melhor interpretação global acaba 
por se constituir em uma utopia.   
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Nesse sentido, Lenio Streck (2017, p. 198) também aborda sobre as 
reflexões de Campbell e, segundo aquele, a teoria desse é normati-
va/prescritiva, advinda de uma estrutura formal do direito. Campbell 
considera que se fosse pensar o direito somente pela via descritiva, o 
positivismo poderia sofrer considerável crítica ideológica9. Dessa forma, 
para justamente evitar a referida crise, o autor deixa de trabalhar com 
recursos analíticos e descritivos, para então dizer, na verdade, como 
deveriam ser os direitos e os sistemas jurídicos (STRECK, 2017, p. 198). 

Ainda, quanto à relação entre direito e moralidade, pode-se pensar 
que o positivismo ético implicaria num positivismo inclusivo. Todavia, 
como Campbell também considera que um sistema jurídico não deve 
incluir sistemas morais nas fontes, considera-se que diante de uma for-
ma prescritiva, implicaria num positivismo exclusivo (STRECK, 2017, p. 
198). Streck (2017, p. 198-199) explica, afirmando que  

 

[...] o positivismo ético de Campbell não se limita a tese da separação, pois 
não apenas identifica que pode haver uma separação, mas que deve haver 
uma clara distinção entre Direito e Moral na prática jurídica. Seria uma tese 
da separação prescritiva, ou seja, a regra de reconhecimento não deve conter 
termos que fomentem um juízo moral, que seja anterior a ela, enquanto con-
dição de possibilidade. Como o caráter ético é limitado à forma, o propósito 
de Campbell é demonstrar que o Direito deve ser formado por regras fixas e 
claras, que em sua aplicação não demandem juízos de valor. 
 

Dessa forma, então, Campbell propõe um positivismo ético que visa, 
na prescrição, trazer distinção entre direito e moral, pretendendo evitar 
juízos morais e apostando no caráter ético com base em regras bem de-
limitadas. Assim, depreende-se da citação acima que o positivismo ético 

 
9 “O sentido do positivismo jurídico, - entendido como uma teoria ética relativa à conduta juridicamente relevante 
dos cidadãos, legisladores e juízes – pode ser concebida como a provisão de um modelo e uma justificação de frente 
para a construção de um sistema jurídico que se aproxime, até onde seja possível, à realização de um sistema 
autônomo de regras, como uma parte necessária de qualquer sistema política aceitável” (CAMPBELL, 2004, p. 11). 
Assim, Tom Campbell recomenda “que os sistemas jurídicos sejam desenvolvidos de tal forma que maximizem os 
benefícios sociais e políticos de ter um sistema de regras de mandamentos rapidamente identificáveis, com tal 
claridade e precisão e alcance que possam habitualmente entender-se e aplicar-se com recorrer a juízos morais e 
políticos controvertidos” (CAMPBELL, 2004, p. 12). Então, percebe-se que o autor preocupa-se com um sistema 
autônomo de regras, como uma parte necessária de qualquer sistema político aceitável. Para Campbell, o positi-
vismo jurídico deve ser desenvolvido de forma a maximizar os benefícios sociais.   
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apresenta dois pontos principais: (1) a criação de normas positivamente 
boas (regras claras, precisas e inteligíveis) e (2) como devem agir aqueles 
que estão envolvidos pelo sistema jurídico, em especial, os tribunais. 
Resumidamente, percebe-se que Campbell prevê um direito comprome-
tido com a aplicação desse “direito bom” – a prescrição não deve conter 
juízos de valor.  

No entanto, Streck (2017, p. 199) questiona e critica: como é possí-
vel ser positivista – cindir direito e moral – e dizer, ao mesmo tempo, que 
isso é moralmente bom para a sociedade? Ou seja, “como dizer que algo 
é “moralmente bom” sem fazer, explicitamente, um raciocínio moral? Se 
eu digo que é moralmente bom para a sociedade se comportar de um 
determinado modo, não está implícito que, antes disso, já sei o que é esse 
“Direito bom” que deve ser aplicado?” 

Observa-se que o positivismo ético não nega a relação que há da 
moral com o direito. Existem situações sociais que demandam moralida-
de no direito. Todavia, isso prejudica um sistema jurídico estável, pois 
não há certeza da aplicação do direito tal como posto. E, ainda, qual seria 
o comportamento moralmente correto? Não tem como saber a resposta, 
pois somente o direito pode intervir nisso e trazer normas precisas, de 
forma que o conteúdo delas não dependa de argumentos morais; caso 
contrário, não será possível ter certeza na aplicação do direito (STRECK, 
2017, p. 200). Assim, “o positivismo, para continuar a ser positivista, 
qualquer deles, necessita continuar a separar Direito e moral. Portanto, 
tem de haver, necessariamente, um elemento fortemente descritivo para 
preservar essa separação” (STRECK, 2017, p. 201). 

Ainda, para Tom Campbell, um juiz não deve desconsiderar o direito 
no seu sentido positivista de regras e princípios que foram aceitos pela 
sociedade como vinculantes no sistema jurídico sob o subterfúgio de estar 
tentando ser “justo” em um sentido moralmente indefinido (CAMPBELL, 
2017, p. 7).  O autor confere como razão para tal postura moralista dos 
juízes, a busca pela proteção das minorias vulneráveis contra um suposto 
caráter autoritário umbilicalmente ligado à democracia majoritária. Diante 
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dessa conduta, com decorrência habitual, diga-se de passagem, dos magis-
trados fazerem justiça perante os vulneráveis, que surge o fenômeno do 
ativismo judicial (ALBAN; OLIVEIRA, 2018, p. 71). 

O autor identifica duas manifestações do ativismo judicial: a positiva 
(ato de aplicar um direito que não existe) e a negativa (deixar de aplicar 
norma existente). Para ele, um juiz com referida postura “(1) não aplica 
todo ou aplica apenas o direito positivado detalhadamente claro, (2) as-
sim o faz em virtude de suas visões acerca de qual deve ser o conteúdo do 
Direito” (CAMPBELL, 2017, p. 5). Sendo assim, verifica-se que Campbell 
compreende que o ato do juiz agir conforme suas convicções constituiria 
numa quebra de confiança perante a sociedade e, também, um abuso de 
poder que poderia até mesmo comprometer a democracia constitucional.  

Portanto, nessa perspectiva, o positivismo ético de Campbell consi-
dera que os tribunais devem seguir restritamente a letra da lei, pois essa 
foi debatida perante um procedimento formal, logo, não teria porque 
utilizar-se de subjetivismos. E, por isso, é nesse sentido que Streck (2017, 
p. 200) pondera sobre o fato de que o positivismo ético deveria, então, 
desenvolver uma teoria normativa da legislação, isto é, que exponha os 
momentos de criação autorizativa de legislação à luz do ideal positivista 
de Direito “formalmente bom”. 

 
3. Considerações finais 

 
No presente texto, buscou-se apresentar as relevantes característi-

cas do debate contemporâneo do positivismo jurídico, com foco no 
positivismo jurídico normativo de Jeremy Waldron e sobre o positivismo 
jurídico ético de Tom Campbell. Um dos principais pontos foi explanar 
suscintamente sobre ambas as vertentes, de forma a evidenciar seus 
principais aspectos e algumas de suas diferenças.  

Nesse sentido, no primeiro momento foi abordado sobre a teoria 
positivista jurídica normativa de Waldron, discorrendo sobre suas teses 
relativas à democracia, a autoridade e, também, sobre os desacordos 
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morais e políticos. E, como referido, nota-se que tal positivismo busca 
assegurar valores para uma sociedade que pretende ser livre e democrá-
tica. A ideia proposta não é apenas uma descrição de como o direito é, 
mas sim como o direito deve ser em uma sociedade democrática (por 
isso é considerado normativo, por apresentar-se como uma prescrição 
sobre como o direito deve ser).  

De forma bem resumida, Waldron busca mudar o foco da discussão 
para a criação do direito por meio do processo legislativo. Ele defende 
que o espaço ideal para apresentar discussões de valores morais, ideais 
de justiça e ideais políticos em desacordo é no ambiente político – dentro 
da política representativa nos Parlamentos, pois somente assim é possí-
vel inferir que a política e a legislação tenham dignidade. Portanto, pode-
se dizer que a teoria positivista jurídica normativa de Waldron aceita a 
tese do positivismo inclusivo na descrição, mas prescreve algo como o 
positivismo exclusivo. 

Apesar das críticas, percebe-se que uma das principais preocupa-
ções da teoria de Waldron é como enfrentar os desacordos a respeito de 
valores políticos, morais ou sobre justiça. 

Após, num segundo momento, foi apresentada a teoria positivista 
jurídica ética de Tom Campbell, que se mostra normativa e prescritiva, 
pois a ideia é de justamente prescrever, através de normas, como deve 
ser o sistema jurídico. Campbell almeja investigar sobre como deve ser o 
direito, para que seja possível inferir, posteriormente, como deve ser, por 
exemplo, a legislação, a atribuição do juiz, a interpretação, entre outros. 
A finalidade é definir uma teoria moral sobre o exercício do poder políti-
co, ou seja, de alguma forma coordenar as condutas da sociedade.  

Nesse segundo ponto, visualiza-se que Campbell pretende estabele-
cer regras gerais pré-determinadas que sejam claras de forma a definir 
direitos, deveres, poderes e imunidades nas relações jurídicas. Nesse 
sentido, o autor afirma que sua teoria é pautada por uma moralidade 
política e, portanto, considera que para um sistema jurídico ser ideal 
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necessita de regras claras e fixas, das quais, perante sua aplicação, não 
demande de juízos de valor. 
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Análise do positivismo jurídico inclusivo e 
sua evolução depois de Herbert Hart:  
solução para as omissões do direito 

 
Luiz Bruno Lisboa de Bragança Ferro 1 

 
 
1. Introdução 
 

O positivismo jurídico sempre se apresentou como a forma adequa-
da de formulação e aplicação da lei. Isto se dá dentro de uma perspectiva 
de descrever aquilo que está ao seu redor, e delinear suas características 
de maneira mais clara e concisa possível. 

O Direito utiliza-se da lei como solução de conflitos, mas nem sem-
pre consegue solucionar estes desacordos, pois não representa muitas 
das vezes a dinâmica social existente, e com isso abre um leque enorme 
de possibilidades, para que o Juiz faça o julgamento da forma que lhe 
convém, sem parâmetros ou limites, apenas com o uso de seus valores, 
que muita das vezes são subjetivos ou políticos, e assim suas decisões 
variam de acordo com seu interesse ou definição de justiça. 

 A forma como Kelsen verifica a pureza do Direito, com a cisão entre 
o Direito e a Ciência do Direito influencia de maneira decisiva o conceito 
de interpretação do Direito, já que “A “pureza” em Kelsen é da ciência do 
Direito e não do Direito. Por isso a interpretação em Kelsen será fruto de 
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uma cisão: interpretação como ato de vontade e interpretação como ato 
de conhecimento. A interpretação como ato de vontade produz no mo-
mento de sua “aplicação” das normas” (STRECK, 2017, p-17). 

Assim, este trabalho científico será apresentado dentro do contexto 
de aplicação do positivismo jurídico inclusivo, tendo como norte inicial o 
autor Herbert Hart, que com sua obra “O conceito de Direito”, inicia a 
tentativa de quebrar as regras e paradigmas do positivismo jurídico tra-
dicional, aproximando o Direito da Moral, na forma de solucionar os 
casos difíceis, no qual o Direito não dá sua resposta adequada, como 
alternativa ao positivismo em Kelsen.  

Em um primeiro momento será apresentado a REGRA DE 
RECONHECIMENTO, criada por Hart, para definir a validade de uma 
norma jurídica dentro da sociedade, e se esta norma poderia ser usada 
em casos difíceis e assim solucionar a problemática existente, com isso 
tem-se o início da aproximação entre Direito e moral, o que dá os con-
tornos iniciais do positivismo inclusivo. 

Depois, quebrando paradigmas e trazendo uma nova forma de apli-
cação da teoria do Direito, será abordado o modelo de regras de Ronald 
Dworkin, o qual abandona de vez o positivismo, incluindo a moral dentro 
do Direito, através dos princípios jurídicos, e consequentemente limitan-
do a atuação da discricionariedade dos juízes. 

Passa-se então para, uma nova fase do positivismo inclusivo, na 
qual surgem Jules Coleman e Wilfrid Waluchon, que traz de maneira 
diferente, várias formas de abordagem entre o direito e a moral, e como 
esta pode ser utilizada, e também os aspectos positivos e negativos do 
positivismo inclusivo, dentro de uma perspectiva descritivista e prescriti-
vista do julgador em situação de falha da norma legal. 

Por fim, serão apresentados os achados, no que concerne a evolução 
para a Teoria do Direito do positivismo inclusivo, já que o positivismo em 
si não consegue, quando constrangido responder a situações nas quais a 
lei não regula. 
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2. A regra de reconhecimento e a validade da lei por Hebert Hart: 

 
Com o positivismo jurídico se tornou possível na Alemanha, entre o 

fim do século XIX e início do século XX, codificar diversas regras e normas 
de forma clara e objetiva, para possibilitar uma melhor aplicação das leis e 
segurança aos cidadãos, bem como diminuir os poderes dados aos juízes 
em decidir de acordo com a norma que queriam, por suas convicções polí-
ticas ou religiosas. O Direito em si tem como fonte, os fatos sociais. Assim o 
positivismo jurídico tradicional se pauta em três teses bem distintas: a 
primeira conhecida como a TESE DA SEPARAÇÃO, na qual direito e mo-
ral são separados de forma dura, pois o sistema jurídico requer uma 
estabilidade, que se dá somente com a incontroversa da lei, já que a moral 
sempre é controversa, discutível e não obrigatória, ou seja, a validade jurí-
dica não é a validade moral; a segunda é a TESE DAS FONTES SOCIAIS, 
na qual, o direito tem como fonte uma prática social, que legitima a criação 
das leis, através de fontes autorizadas; e por última a TESE DA 
DISCRICIONARIEDADE, que determina, no caso em que a lei não consiga 
regular uma conduta, ou deixa omissa certas situações, nasce nos juízes o 
poder discricionário para poder resolver este tipo de controvérsia. 

Neste caminho aparece Hart, que traz ao mundo jurídico a REGRA 
DE RECONHECIMENTO, como forma de dar validez a uma norma ou 
lei, para ser aplicada de forma correta em sua Teoria do Direito (HART, 
1987, p-65). 

Na construção desta regra de reconhecimento em sua Teoria, Hart 
define que a sociedade possui um contexto de regras bem delineadas e 
que se aplicam de forma contínua. 

Inicia-se com as REGRAS PRIMÁRIAS, que seriam regras na socie-
dade em que rege de maneira simples o cidadão, onde determina o que 
fazer, proíbe ou permite determinada conduta, e estas são usadas em 
sociedades simples, sem muita complexidade jurídica. 

Já as REGRAS SECUNDÁRIAS servem de maneira mais complexa, 
para verificação das regras primárias, sua validade e sanar seus defeitos, 
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e se podem ser retiradas ou não daquela sociedade. E pela complexidade 
das regras na sociedade, Hart subdivide as secundárias em três subtipos: 
A primeira seria a REGRA DE RECONHECIMENTO, a qual serve para 
dar validez às demais regras do sistema e se estas regras são válidas, são 
aceitas pela comunidade, então possui uma legitimidade, e a validação da 
regra pela regra de reconhecimento, que confirma que a primeira é acei-
ta pela comunidade como regra estabelecida, pois esta análise deve ser 
feita pelos funcionários (juízes, advogados, e promotores) através do 
ponto de vista interno, pois com ele se torna possível à verificação de 
padrões comuns naquela comunidade. A segunda seria a REGRA DE 
ADJUDICAÇÃO, a qual seria capaz de adjudicar ao sistema jurídico novas 
regras e condutas, nas quais a lei não colocou e a dinâmica social necessi-
ta, bem como de igual forma as REGRAS DE ALTERAÇÃO, alterariam 
as leis para uma nova prática social antes inexistente e não abordada 
(HART, 1987, p.66-69).  

Somente os funcionários adotam o ponto de vista interno, em rela-
ção às regras de reconhecimento, assim um sistema judicial somente 
funciona minimamente se existir a regra de reconhecimento, tanto para 
validar, quanto para alterar, ou adjudicar regras pelo sistema de verifica-
ção utilizam as regras secundárias de adjudicação e alteração (HART, 
1994, p-98). 

A regra de reconhecimento tenta resolver um problema existente na 
TEORIA DA SEPARAÇÃO, de que realmente o direito e a moral estão 
separados, e a validez do conteúdo da lei corresponde aos anseios da socie-
dade naquele momento. Com isso, se define que a lei é a união de regras 
primárias e secundárias, e que são necessárias ao bom funcionamento do 
sistema jurídico em sociedades complexas e de intensa dinâmica social, que 
por muitas vezes se faz necessário (HART, 1994, p-99-102). 

No entanto, ainda se permite certa liberdade aos juízes ao definirem 
de acordo com seus valores casos em que a lei foi omissa, obscura e con-
traditória, o que de certo lhe foi dado à pecha de antidemocrático por 
diversos autores, dentre eles Ronald Dworkin. 
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No entanto, começam as indagações sobre a utilização da moral, 
como forma de base de critério de validade na regra de reconhecimento 
hartiana em casos difíceis, quando aparece Ronald Dworkin, sucessor de 
Hart, na Universidade de Oxford e seu novo modelo de regras, que que-
bra paradigmas positivistas até então intocáveis. 

 
3. Um novo modelo de regras de Ronald Dworkin e o abandono do 
paradigma do positivismo: uma solução dos casos difíceis. 

 
O positivismo se encontra encurralado, pois dentro de uma perspec-

tiva de solução de casos difíceis, libera ao julgador todo seu poder 
discricionário, que por vezes diverge em cada caso, e com isso traz uma 
insegurança jurídica. 

Para tanto, Ronald Dworkin surge com seu livro chamado Levando 
os Direitos a sério, em seu capítulo 2, nominado modelo de regras, e sua 
teoria, na qual defende o abandono do positivismo e a aceitação de prin-
cípios morais e políticos como base de validação das regras, e sua 
utilização em casos difíceis como forma dos juízes solucionarem as con-
trovérsias. 

Neste caminho bem leciona (STRECK) sobre a teoria de Dworkin, 
ao afirmar a mudança de paradigma na Teoria do Direito, pois “O grande 
diferencial do conjunto de sua obra, escrita, dentre outros aspectos, com 
a pretensão de ruptura com o jus positivismo está no reconhecimento do 
direito como uma atividade interpretativa (conceito interpretativo) sem 
que isso represente a defesa de posturas relativistas no julgamento dos 
casos” (STRECK, 2017, p-33). 

Assim, quebra-se a regra intocável até então, da separação do direi-
to e moral, e a tese da discricionariedade, para a compreensão de que, os 
critérios firmados por princípios podem validar regras existentes, e ao 
mesmo tempo solucionar casos difíceis, definindo padrões para o julga-
dor (DWORKIN, 1977, p-10). 
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Deve-se indagar, se as obrigações morais e legais são fundadas na 
mesma razão, e que este quebra cabeça de entendimentos são confronta-
dos em casos difíceis de serem resolvidos pelo Direito. 

Dentro desta perspectiva, os advogados criam muitos conceitos do 
que é a lei e a obrigação legal, sem realizar um filtro capaz de distingui-
los, para melhor aplica-los, tudo originado da prática jurisprudencial nas 
estruturas de práticas políticas (DWORKIN, 1977, p-14-16).  

Assim, o Direito de uma comunidade é um conjunto de regras espe-
ciais por ela utilizadas, de forma direta ou indireta, para punir ou coagir 
alguém a um determinado comportamento pelo poder público. A identi-
ficação e distinção destas regras são feitas através da avaliação de seu 
conteúdo, com prática e adaptação. Assim a partir de regras especiais 
(regras realizadas pela prática dos advogados e litigantes, que afirma o 
direito) e outras regras sociais, agrupadas como morais, que a comuni-
dade segue, sendo definida como a tese das fontes sociais. 

Neste caminho, a lei é um conjunto de normas jurídicas válidas, e que 
se alguém não estiver coberto pela regra, o caso não pode ser decido pela 
lei, que são decididos pelos “oficiais”, que são os juízes, os quais exercem 
sua discricionariedade, usando um padrão além da lei para guia-lo na fabri-
cação de uma nova regra, sendo esta a tese da discricionariedade. 

Por último, a obediência a uma obrigação legal pressupõe que esta 
obrigação seja válida, gerando algo que deva ou não fazer, ou algum 
direito, assim a ausência de uma regra jurídica válida não existe obriga-
ção e não existe Direito ou sistema jurídico, portanto, se faz necessário 
um teste de pedigree (DWORKIN, 1977, p-17-21). 

Dworkin ao criar o sistema de regras e princípios define que Hart em 
verdade ao falar de regra de reconhecimento está falando em princípios, e 
passa a rebate os argumentos do positivismo em geral e o modelo hartiano. 

O positivismo é um modelo de sistema de regras e seu único teste 
fundamental é a lei e deixa de fora normas que não são legais 
(PRINCÍPIOS). Deve-se primeiro definir princípios de forma genérica, 
como sendo outras normas, divergente da lei; e assim o princípio é um 
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padrão que deve ser observado, com base na exigência de justiça e equi-
dade ou alguma dimensão de moralidade, distinguindo-os de forma 
genérica das regras existentes (DWORKIN, 1977, p-23). 

A diferença entre os princípios e as regras legais é o caráter de sentido 
que damos; e assim tanto o princípio, quanto as regras legais apontam 
decisões particulares para uma obrigação legal, nesta perspectiva as regras 
legais são aplicadas no tudo ou nada (DWORKIN, 1977, p-25). 

A lei respeitou um princípio quando da sua criação, mas não impede 
que o princípio seja descumprido na forma que a lei estipulou, mas não 
se pode enumerar um princípio em sentido amplo “STANDARDS”, e sim 
pesá-los em determinadas situações, onde há um conflito entre eles no 
momento de sua utilização em casos difíceis. 

Com isso a argumentação principiológica caminha em determinada 
direção, por isso ao afirmar que o princípio é nosso direito, se pauta no 
fato de que os funcionários públicos utilizaram determinada direção e 
levaram em conta certo princípio na resolução dos casos difíceis, ou seja, 
usaram um parâmetro determinado pela sociedade. 

Assim, a interpretação e aplicação das respostas aos problemas, não 
tem uma fórmula certa, e sim ao fenômeno interpretativo da condição 
humana (STRECK, 2017, p-34). 

Ao se olhar os princípios em relação às regras, as regras não defi-
nem o sentido, mas o sentido usado pelo princípio na regra deve ser justo 
e equânime, de igual modo às regras não levam em conta uma dimensão 
e os princípios sim. 

Quando existe uma colisão entre os princípios, deve-se levar em 
conta o seu peso, pois cada um pode não ser exato, e um princípio pode 
ser parte de outro princípio. 

Noutro giro existindo um conflito de regras, pode ser que uma regra 
seja mais importante do que a outra, e assim num sistema jurídico uma 
norma do direito não se sobrepõe a outra, pois temos critérios de autori-
dade, anterioridade, que geram revogações. Já no princípio em relação a 
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regra é possível que haja uma sobreposição, pois o princípio é fio condu-
tor da prática da regra. 

Às vezes as regras e princípios podem desempenhar o mesmo papel a 
depender do contexto, mas o princípio desempenha papel fundamental na 
argumentação, para apoiar decisões sobre determinados direitos ou obriga-
ções, e com isso podem ser utilizados como justificativa de utilização de 
uma nova regra ou sua adaptação oriunda da lei (DWORKIN, 2014, p-234). 

Neste raciocínio, a regra gerada por uma conduta, influenciada por 
um princípio, cria uma obrigação legal de forma válida a todos na socie-
dade, e com isso esta obrigação deve verificar o papel importante dos 
princípios, para se chegar às decisões particulares do direito. 

Para tanto, o tratamento dado aos princípios no sistema jurídico 
pode ser como se trata a norma legal e que alguns deles são obrigatórios 
como a lei para se tomar as decisões judiciais, ou pode-se utilizá-los como 
ordem vinculativa as regras práticas, mas que não são obrigatórios, mas 
usualmente realizados pelos oficiais. 

Assim, os princípios balizam a obrigatoriedade de determinadas 
condutas e práticas em casos difíceis deixando os juízes de serem discri-
cionários, como defende o positivismo tradicional. Por conseguinte, os 
juízes estão errados, quando não aplicam os princípios, pertinentes 
quando necessário, e com isso levam a discricionariedade, pois permite 
ao juiz uma forma de aderir de maneira diferente a cada regra em um 
julgamento difícil, o que gera insegurança e sensação de injustiça. 

Para tanto, o conceito de discricionariedade deve ser analisado de 
acordo com o contexto e seu significado é afetado pela característica do 
conceito. Para tanto ele cria a figura da discricionariedade em sentido 
forte e fraco. 

A discricionariedade leva em conta os padrões de racionalidade, 
equidade e eficácia. Assim em sentido fraco já é o juiz decidindo por uma 
norma de lei aplicada, ou seja, existem padrões determinantes para a 
decisão, e assim quebra a ideia positiva, de que só há discricionariedade, 
quando a lei não cumpre sua função (DWORKIN, 2010, p-354). 
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Este sentido franco se divide em dois: o primeiro, naquele em que 
não se aplica a discricionariedade de maneira mecânica pela autoridade, 
exige uma capacidade de julgar, e o segundo se baseia no fato de que a 
decisão discricionária do funcionário público não pode mais ser revista 
por nenhum outro. 

Os positivistas rejeitam os princípios, pois entendem que os princí-
pios não são obrigatórios, e que os princípios mudariam o resultado, mas 
para Dworkin, os princípios não dão aos juízes o poder discricionário, 
eles ditam um resultado, o juiz pode errar na sua avaliação dos princí-
pios, tanto como erra no seu julgamento, onde a regra é obrigatória; 
como também que, os juízes somente vão utilizar os princípios, quando 
forem realmente necessários, e se vários estiverem colidindo entre si, 
devera usar a regra do peso e da importância. 

Com isso não devia existir a regra de reconhecimento se os princí-
pios não são passíveis de testes, os princípios seriam a própria regra de 
reconhecimento de uma regra. 

Neste caminho, estariam os juízes autorizados a alterar uma regra 
existente na lei quando: verificar, que a mudança irá avançar em uma 
política ou princípio da política, não será qualquer princípio, mas aquele 
que mais se adequar a situação julgada, e também deve antes alterar, 
analisar a supremacia legislativa, ou seja, quais os princípios e políticas 
devem ter deferência pelos juízes, analisando os atos legislativos. 

Assim os juízes não seriam discricionários, pois prevalece a intenção 
do legislativo, ao utilizar princípios para alterar a norma. 

O problema é que muitos advogados entendem que os princípios es-
tão acima da lei, mas na verdade eles complementam, assistem e 
auxiliam a lei em momentos que sua determinação deixa espaços em 
branco, ou de forma contraditória ou obscura, e cabe ao juiz através da 
análise dos princípios valorados, tanto pela intenção legislativa, quanto 
pela valoração da sociedade aplicar os princípios, e assim não serem 
discricionários em gerarem incertezas jurídicas em decisões contrárias 
sobre o mesmo assunto de direito (DWORKIN, 1977, p-32). 
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Assim regras envelhecidas dentro de códigos e estatutos devem ser 
respeitadas, mas adequadas com os princípios e regras vigentes, dentro 
destes limites. 

Como também o teste de pedigree não se aplica aos princípios, pois 
estes não advêm da lei, mas da prática da profissão jurídica ao longo do 
tempo. 

Para tanto, os princípios interagem com a norma, e deve existir 
uma distinção entre a aceitação e validade, com isso a aceitação não im-
plica necessariamente na validade de uma regra. 

O princípio se apresenta, de forma argumentativa e na interação 
com a norma, a regra e as práticas jurídicas. 

Em suma o Modelo de Regras de Dworkin quebra paradigmas defi-
nidos pelo positivismo tradicional e hartiano, nos seguintes termos: que 
o direito de uma comunidade é distinguido de outras normas sociais e 
não é necessário um teste de validade, pois existem os princípios, sem 
regra de reconhecimento. 

Como também, deve-se abandonar a tese da discricionariedade, pois 
existem limites em sentido forte e fraco para o julgador decidir casos 
difíceis; 

 A obrigação legal existe quando somente o Estado de Direito impõe 
esta obrigação, e em casos difíceis, onde não há obrigação legal, deve-se 
esperar que o juiz crie uma nova regra, gerando uma obrigação, mas é 
uma legislação depois do fato, e não uma ordem de cumprir uma obriga-
ção pré-existente. 

Com isso, o juiz mesmo sendo discricionário em situações omissas 
de lei, é amarrado aos princípios aceitos pela sociedade. 

 
4. Uma releitura por Jules Coleman da regra de reconhecimento de 
Hart, e uma afirmação do positivismo inclusivo mais próximo da moral 
 

A partir deste momento, o positivismo hartiano ganha um aprimo-
ramento, com uma releitura da regra de reconhecimento, mas desta vez 
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sob o foco da utilização da moral pelo direito, como condição de validade 
da norma jurídica e também como forma de solução dos casos difíceis. 

Neste caminho, o positivismo se divide em exclusivo e inclusivo, ba-
seado em autores que foram ex-alunos de Hart, como Joseph Raz, na 
vertente exclusivista, e outros, como Jules Coleman e Wilfrid Waluchon, 
na visão inclusivista do positivismo, onde a moral se aproxima do direito 
cada vez mais. 

Ao realizar uma releitura da regra de reconhecimento, Jules Cole-
man apresenta critérios de como ela deve ser usada, se baseando na sua 
condição de legalidade e na conscientização de quais são suas fontes de 
autoridade em sentido normativo desta regra. 

Com isto, a regra de reconhecimento se apresenta dentro de uma 
perspectiva normativa, para afirmar que ela passa a impor uma obriga-
ção, que já foi filtrado pelo princípio correto de moralidade e não porque 
corresponde por uma prática já aceita. 

Dentro desta perspectiva deve-se entender o positivismo em dois es-
pectros, o positivismo negativo, que repudia a tese de separabilidade, e o 
positivismo positivo, o qual abraça a separabilidade (COLEMAN, 1998, p-3). 

Outro ponto a se ressaltar é que, a nomenclatura agora passa a ser se-
parabilidade, e não mais tese de separação entre direito e moral, isto é 
importante, pois o positivismo inclusivo passa a aceitar de forma eventual a 
aproximação entre o direito e moral, na solução de casos omissos da norma. 

Começando pelo positivismo negativo, de pronto os positivistas ao 
aceitarem a regra de reconhecimento são constrangidos à necessidade de 
diferenciar o positivismo jurídico da teoria do direito natural. Isto se dá 
com a tese da separabilidade, separando o direito e a moral. 

Para se compartilhar do entendimento da regra de reconhecimento, 
como pano de fundo da tese da separabilidade, esta regra se torna ambí-
gua, pois ela se apresenta com uma sensação epistêmica e semântica 
(COLEMAN, 1998, p-5).  

Objetivo da regra de reconhecimento é um padrão específico para 
que a pessoa possa usar para identificar, validar ou descobrir a identida-
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de de uma comunidade, como também verificar se uma norma constitui 
parte da lei de uma comunidade. 

Esta ambiguidade gera a confusão na utilização da regra de reco-
nhecimento, como requisito de validade dentro do positivismo jurídico, já 
que em regra direito e moral são separados, e que o direito advém de 
uma fonte social devidamente autorizada, e de onde vem esta autoriza-
ção? Dos princípios morais (Dworkin) ou de outras regras sociais? E a 
regra de reconhecimento é de fonte social? 

O positivismo usa a regra de reconhecimento no sentido ao menos 
semântico, e quando se afirma que a Regra de reconhecimento tem sen-
tido semântico é que já há uma especificação das condições de verdade 
para validação da lei e sua proposição, e neste sentido como a tese da 
separabilidade, separa direito e moral, se esta tese também impõe a regra 
de reconhecimento condicionalidades a sua legalidade, no que concernem 
as condições de verdade naquela comunidade, ou seja, a validação se 
pauta na ideia de que direito e moral devem permanecer separados 
(COLEMAN, 1998, p-6). 

E com isso a tese da separabilidade concebe uma regra de reconhe-
cimento, onde a VERDADE, não é determinada como princípio moral de 
qualquer proposição da lei. 

Assim, a regra de reconhecimento pode utilizar um princípio moral 
como condição de verdade, para algumas ou todas as proposições de lei, 
sem violar a tese da separabilidade, ou seja, não é necessário que um 
princípio moral seja verdadeiramente um princípio de moralidade como 
condição necessária de legitimidade em todos os sistemas jurídicos possí-
veis (COLEMAN, 1998, p-8). 

A afirmação de que a lei da comunidade é uma coisa e sua morali-
dade outra é ambígua, porque ao se falar isto, afirma-se de maneira forte 
que não há convergência entre as normas que constituem a lei e a esco-
lha da comunidade que constitui a moralidade. 

Com isso, neste sentido, pode-se identificar e descobrir o que é lei 
em uma comunidade, sem recorrer à moralidade. Somente em uma co-
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munidade em que a norma legal é um princípio moral, assim as leis seri-
am e teriam status de princípios de moralidade. 

Neste caminho, o princípio de moralidade é diferente de moralidade, 
e com isso a regra de reconhecimento em não aceitando a verdade como 
este princípio, não poderia ser condição de legalidade de uma norma. 

Ao aceitar que moralidade de uma comunidade é uma coisa e a lei da 
comunidade é outra, destrói-se que o direito advém de uma fonte social. 

Assim separar moral de direito compromete o positivismo, e que a 
regra de reconhecimento, não especifica um princípio de moralidade 
entre as condições de verdade da lei e do direito. 

O positivismo negativo se pauta pela visão de que a tese de separa-
bilidade deve ser aplicada, mas em algumas comunidades a moralidade é 
aplicada como condição de validade da norma legal (COLEMAN, 1998, p-
10). 

No que concerne ao positivismo positivo, deve-se entender a lei co-
mo fatos duros, ou seja, a separação total entre direito e moral, e a 
manutenção da visão tradicional do positivismo. 

Para tanto, mesmo Dworkin afirmando o fato dos princípios morais 
terem força de lei, pelo positivismo a lei só é verdadeira, e pode ser utili-
zada na resolução das controvérsias, quando forem decretadas por 
autoridades relevantes. 

A verdade como princípio moral não pode ser condição de verdade, 
para a proposição de lei sob qualquer regra de reconhecimento. 

Com isso a ideia de que usando a verdade como condição de valida-
de dentro de uma regra de conhecimento, a negativa da tese de 
separabilidade entre direito e moral de Dworkin cairia por terra, pois a 
verdade pode ser compreendida não como princípio de moralidade, e 
assim não preciso descobrir a moralidade de uma sociedade para enten-
der sua lei (COLEMAN, 1998, p-11). 

Em resumo chama de positivismo negativo, aquele que nega a sepa-
ração da moralidade, e aceita os princípios de moralidade como 
condições de validade de uma regra. 
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O que mais motiva o positivismo, além da tese da separabilidade, 
entre a moral e o direito e a consequente negativa entre direito e moral? 

Pode-se olhar para tese da separabilidade de forma isolada ou como 
um componente de um conjunto de delimitação do positivismo. O positi-
vismo se amarra em separar a lei da moralidade, pois a moralidade 
sempre é controversa, mas os dois fornecem padrões sobre determinados 
assuntos, dos quais as pessoas são reguladas (COLEMAN, 1998, p-3). 

Neste trilhar o avanço se apresenta no positivismo inclusivo é a liga-
ção necessária entre o Direito e a moral, mesmo que seja em um campo 
dos conceitos ou da epistemologia, mesmo sustentando agora a denomi-
nada tese da separabilidade, e não mais da separação pura (STRECK, 
2017, p- 186-187). 

A lei aparentemente é incontroversa e concreta, e na moralidade 
existe uma incerteza em relação à conduta aceita e a natureza da obriga-
ção, na relação de uma pessoa com outra. Nela a pessoa pode não saber 
que ela cumpre suas obrigações morais, mas está ciente de que deve 
fazer. 

As regras são mais rígidas do que os princípios, a legalidade de uma 
regra necessita de aspectos formais para sua promulgação, enquanto a 
legalidade de um princípio dependerá de seu conteúdo, a regra tem uma 
legalidade incontroversa, enquanto o princípio é essencialmente contro-
verso (COLEMAN, 1998, p-15). 

A controversa da norma implica na ausência de dever legal, e assim 
os juízes buscam os princípios para resolver a situação.  

A regra de reconhecimento para o positivismo é exceção para verifi-
cação em proposições da lei em casos particulares, então não se deve 
entender a regra de reconhecimento, como formo obrigatória a toda e 
qualquer situação jurídica. A lei e a moralidade são distintas, pois a lei 
consiste de fatos concretos e a moralidade não (COLEMAN, 1998, p-16). 

Assim, o positivismo positivo aceita a ligação de algum modo entre 
direito e moral, e que a lei não é majoritariamente incontroversa, e nem 
precisa ser, mas deve ter em sua base convencionada, e que a autoridade 
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da lei é uma questão de aceitação pelos oficiais e pessoas que devem 
trabalhar com a lei. 

A partir deste momento, para apresentar um positivismo inclusivo 
mais factual, deve-se apresentar um positivismo positivo, que aceita a 
tese da separação entre direito e moral, mas com a lei como convenção 
social, ou seja, mesmo aceitando esta separação, ao afirmar que a con-
venção social é a base da lei, passa a ideia de que possa existir uma maior 
proximidade da moral, e de seu convencionismo. 

Neste caminho a tese da separabilidade só sobrevive, quando não 
tem a cláusula de validade pautada em princípios morais, na regra de 
reconhecimento vista pelo positivismo legal. Assim, Dworkin afirma que 
a regra de reconhecimento não pode existir baseada na ideia positivista, 
pois não tem como tirar da clausula de validade da lei os princípios mo-
rais (COLEMAN, 1998, p-21). 

Já a regra social requer uma convergência de comportamento, como 
prática social, como determina a teoria das fontes sociais, e os princípios 
morais não tem isso, pois não tem uma convergência em toda a socieda-
de. 

Um padrão sem pedigree implica controvérsia; controvérsia implica 
na ausência de uma prática social; a ausência da prática social necessária 
significa que a regra não pode ser uma regra social (COLEMAN, 1998, p-
24). 

Com isso a regra de reconhecimento não seria uma regra social co-
mo determina a teoria positiva, pois ao colocar os princípios morais 
como fundamento geraria uma falta de certeza na convergência de uma 
prática social, pois como acima firmado os princípios morais não tem 
convergência (COLEMAN, 1998, p-27). 

Assim a convergência da conduta, gera regra social incontroversa. A 
não convergência da conduta não gera regra de social controversa. 

A crítica é que em casos controversos não precisa o juiz ir pra os 
princípios da moralidade, o que na verdade seria possível através de 
regra de reconhecimento pautada na convergência dos padrões e não na 
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divergência dos princípios, pois geram a controvérsia, e a incerteza 
(COLEMAN, 1998, p-29). 

Assim, o positivismo inclusivo cria a ideia de que a regra de reco-
nhecimento é fundada na teoria dos fatos sociais como conceito de 
controversas das regras e condutas de uma determinada sociedade, e 
deve se pautar no sentido meramente mais forte da semântica do que da 
epistemologia, e consequentemente evitando valoração moral, e com isso 
permanecendo como positivismo em tese na regra da separabilidade, 
mas que em situações deve aceitar os argumentos morais como conduta 
de legalidade e não os princípios morais, que são controversos. 

 
5. A superioridade do positivismo inclusivo por Wilfrid Waluchon e 
sua contingência. 

 
Com a intenção de demonstrar a aplicabilidade do positivismo in-

clusivo, será demonstrado através das falhas do positivismo exclusivo, 
como a relação entre e direito e moral se faz necessária. O direito e a 
moral estão separados de forma total, salvo uma contingência. O direito é 
capaz de expressar e afirmar direitos morais, mas não tem esta obriga-
ção, para tanto, deve-se entender o direito como produto da atividade 
humana, mas com múltiplos fins, que, no entanto, apenas são moral-
mente dignos de alcançar. Não se reclama por um direito, nem sempre 
motivado por um dever moral, às vezes a lei não tem esta condição 
(WALUCHOW, 2007, p-96). 

A possibilidade de conexão do direito com a moral de forma contin-
gente dependem de sua realidade e das classes corretas da lei, de como 
foram criadas, fato que gera um enorme problema aos positivistas, que 
se seguram na separação, mas inúmeras leis que prescrevem o roubo ou 
furto se baseiam em princípios morais (WALUCHOW, 2007, p-98). 

No entanto, existem leis que não se apoiam em fundamentos morais 
e são leis de maneira infeliz, como o Apartheid da África do Sul. 
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Os positivistas também não tem medo de dizer, que em casos nos 
quais a guia do direito é insuficiente para decidir, o juiz busca a resposta 
nos princípios morais, e que estas decisões se tornam vinculantes e mo-
ralmente indefensáveis. 

Assim seria o positivismo jurídico includente, onde os valores e prin-
cípios morais contam como possibilidade de fundamento em um sistema 
jurídico, para determinar o conteúdo e a existência das leis válidas. 

Deve-se analisar se os argumentos morais são válidos ou não, para 
serem adotados nas teorias jurídicas, e se sim que classes ou tipos de 
argumentos morais podem ser invocados de maneira apropriada, e com 
isso se aceitaria o argumento do direito moral, retirando seus excessos de 
que em certos aspectos o direito e a moral se encontram, mas de maneira 
contingente e incidental. 

Com isso, convivência humana no contexto em que o homem está 
inserido, o direito e a moral compartilham um conteúdo mínimo, que se 
baseia na proteção das pessoas, da propriedade e das promessas. É mí-
nimo, e não específico, mas que de qualquer sorte os sistemas jurídicos, 
devem se pautar nestes conteúdos. 

O positivismo includente se alinha com os pontos de vista da teoria 
da integridade de Dworkin, onde direito e moral nunca se separam, mas 
o inclusivo, aceita isto como uma possibilidade de vez em quando, mas 
não como uma regra, e assim nasce a contingência. 

 
6. Considerações finais: 

 
Com Herbert Hart se abriu o leque de possibilidade da quebra da te-

se da separação entre direito e moral, pilar imexível até então nas 
amarras do positivismo tradicional. 

Isto se fez necessário, pois o Direito através dos tempos não conse-
gue abarcar situações que fogem a sua normatividade, e que o Judiciário 
se vê deparado a resolver, mas com base em uma lei muita das vezes 
omissa, ambígua, contraditória ou obscura.  
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A Regra de Reconhecimento de Hart traz luz a uma escuridão, 
quando consegue, através de critérios de validez, afirmar que esta regra 
ou aquela são aplicáveis na sociedade, e indiretamente passaram por 
critérios sociais, que reafirma sua aplicabilidade no mundo jurídico. 

Ao nascer do horizonte aparece Ronald Dworkin quebrando para-
digmas, e instituindo um modelo de regras, em que se abandona 
totalmente a separação entre direito e moral, e institui os princípios co-
mo elemento que faltava na Teoria Geral do Direito, para suprir a lacuna 
deixada pela lei. 

Desta forma, o positivismo hartiano evolui para o positivismo inclu-
sivo, tendo a moral como foco argumentativo para a validação da lei. E 
neste caminho surgem as indagações dos erros e das formas pelas quais 
o Direito deveria operar no mundo. 

Por fim o positivismo inclusivo tenta se aproximar da moral de 
forma contingencial quando a lei se torna omissa, mas esta tentativa de 
se manter positivista se torna contraditória em si com a tese da separa-
ção, ou mesmo, de se manter dentro da teoria positiva, pois ao se 
aproximar da moral deixa de existir um sentido incontroverso da lei, 
fonte da positividade do direito positivo dominante. 

Assim, o positivismo inclusivo seria uma visão alternativa aos dog-
mas tradicionais positivos, mas com um refinamento necessário para a 
solução das omissões comuns do direito, sem perder sua raiz, mas bus-
cando na moral de forma contingencial a resposta para as evoluções 
sociais, causada pelas dinâmicas das relações humanas, que a lei não 
acompanha.  
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Considerações sobre o dever de motivar decisões:  
uma breve análise do art. 20 da LINDB 

 
Maicon Crestan 

 
 
Introdução 

 
Este trabalho busca apresentar a discussão existente sobre diferentes 

concepções do Direito e focar na importante e fulcral questão que diz res-
peito às decisões judiciais, administrativas, ou de Órgãos de Controladoria, 
sobretudo no que diz respeito ao dever de motivação e fundamentação dos 
julgamentos. Assim, com este trabalho pretendemos apresentar algumas 
considerações sobre a inovação legislativa introduzida no direito brasileiro 
com o art. 20 da LINDB, o qual prevê que não se decidirá com base em 
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências 
práticas da decisão, bem como que a motivação das decisões demonstrará 
a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das 
possíveis alternativas, nas palavras da lei. 

Num primeiro momento, abordamos as principais características do 
positivismo jurídico, buscando ressaltar, em última instância, sua insufi-
ciência quando trata das decisões judiciais: em diferentes formas de 
expressão do positivismo jurídico, de fato, , evidencia-se uma frouxidão 
quanto ao constrangimento do decisor, em virtude da aceitação da discri-
cionariedade no ato de decidir. Após, apresentamos elementos da teoria 
Dworkiniana interpretativista, que busca afastar decisionismos porque 



104 | Direito Público em Tempos Privados 
 
entende que há constrangimentos que pautam a atuação dos julgadores, 
os quais não estão livres de fundamentar suas decisões, devendo levar 
em consideração a historicidade e a integridade do direito. 

Com base nesse referencial teórico, passamos a abordar o novo pa-
radigma intentado pelo legislador com a introdução do art. 20 da LINDB 
que, pela natureza da norma, deve ser aplicada a todo o Direito Brasilei-
ro, porquanto se trata da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, conhecida como lei das leis. Portanto, com este trabalho trata-
remos dos limites do ato de decisão e dos argumentos referentes à 
necessidade de fundamentação e, ainda, tendo em conta a inovação legis-
lativa referida, também se impõe que sejam tecidas considerações sobre o 
consequencialismo e teoria de ponderação, numa perspectiva das deci-
sões judiciais. 
 
1. Da insuficiência das contribuições positivistas 
 

O positivismo jurídico deriva1, em última análise, muito embora 
adaptado às particularidades de cada autor, do positivismo de Auguste 
Comte (1798-1857), o qual, Conforme Russel (2012, pp. 442-443), o que 
tenta fazer é “[...] sobretudo, organizar todo o campo de estudo científico 
numa ordem compreensiva e lógica”. É conhecido o esqueleto do positi-
vismo jurídico proposto por Dworkin, sendo que, no dizer do jusfilósofo 
norte-americano “Este é apenas o esqueleto do positivismo. A carne é 
distribuída diferentemente por diferentes positivistas e alguns chegam 
mesmo a rearranjar os ossos”. De acordo com Dworkin (2010), o esquele-
to do positivismo jurídico é constituído, resumidamente, pelos seguintes 
atributos: (i) o Direito é um conjunto de regras de uma comunidade, as 

 
1 A fim de permitir uma compreensão mais rica e fiel sobre as influências de autores positivistas, embora Comte 
seja considerado um autor fundante do positivismo e, com isso, tenha influência sobre outros autores que desen-
volveram o positivismo jurídico, cabe destacar que não se pode atribuir somente ao autor francês essa força de 
influência. A título exemplificativo, se se considerar Kelsen como um autor influenciado pelo Circulo de Viena e seu 
positivismo lógico, cabe destacar que Comte não teve predominante influência nesse grupo de autores. Nesse 
sentido:  RAATZ, Igor; DIETRICH, William Galle; MORBACH, Gilberto, a Filosofia Da Linguagem Ordinária E a 
(Inescapável) Indeterminação Do Direito, Rei - Revista Estudos Institucionais, v. 4, n. 1, p. 334–375, 2018.  
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quais podem ser identificadas a partir de teste específico (teste esse que 
Dworkin denomina de teste de pedigree) porquanto as regras não são 
identificadas com base em seu conteúdo ou substância, mas a partir de 
um critério formal (pedigree) – num sentido pejorativo, por óbvio; (ii) 
essas regras mantêm uma relação de coextensividade com o Direito, o 
que quer significar que, quando não houver uma regra para o caso, não 
será possível asserir que esteja sendo aplicado o Direito (e aqui o autor 
apresenta um elemento importante: nessas hipóteses, há que existir uma 
decisão de uma autoridade pública – pensemos num juiz –, “exercendo 
seu discernimento pessoal”; (iii) “o fato de que dizer que alguém possui 
uma obrigação jurídica significa dizer que seu caso se adequa a uma 
regra jurídica válida”.    

O positivismo jurídico tem sua gênese, em verdade, no período em 
que há o surgimento do Estado moderno, que se seguiu da fragmentação 
do Medievo (BOBBIO, 1995, p. 26), erigindo-se, desse modo, a partir de 
um “[...] processo de monopolização da produção jurídica por parte do 
Estado”. (BOBBIO, 1995, p. 26).  É digno de registro o fato de que, sob o 
manto do positivismo jurídico, existe uma prodigalidade de concepções 
diversas, mas que, em última instância, comungam de elementos básicos 
sobre fenômeno.  

Como vimos, portanto, embora seja composto por variadas matizes, 
o positivismo jurídico congrega aspectos comuns. Além disso, é preciso 
ter em conta que essas concepções também podem ser identificadas his-
toricamente, a partir de uma sucessão de escolas ou autores que 
apresentaram teorias próprias sobre o tema, muitas vezes refutando 
teorias anteriores, ou valendo-se de aspectos de teorias existentes para 
forjar novos contornos acerca do fenômeno a ser descrito. Sob esse pris-
ma, ao expor os contornos de delineamento do objeto do positivismo 
jurídico, Abboud, Carnio e Oliveira (2009, p. 77) aduzem que há uma 
exclusão de elementos que transcendem o direito posto pelo homem. 
Além disso, os prefalados autores destacam que, de acordo com o tipo de 
teoria positivista “[...] seu objeto de estudo irá oscilar, ora em torno dos 
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códigos produzidos nos novecentos (positivismo legalista), ora em torno 
da norma jurídica (Hans Kelsen), ora em torno do conceito de regra 
(Herbert Hart); ou, ainda, como o conjunto de decisões emitidas pelos 
tribunais (realismo jurídico)” (Abboud, Carnio e Oliveira, 2009, p. 77). 

Muito embora existam diferenças significativas entre as escolas jus-
positivistas, pode-se dizer, por outro lado, que há uma convergência no 
que diz respeito a entender o direito como resultado de algo produzido 
pelo homem (não importa a forma como isso é feito), mas que não seja 
algo transcendental e com existência prévia à ação humana, como sus-
tenta o jusnaturalismo.   

Na Europa Continental, é possível afirmar que, na Alemanha, a crí-
tica aos pressupostos do direito natural levada a cabo pela escola 
histórica forja as estruturas sobre as quais o positivismo jurídico se de-
senvolverá naquele país (BOBBIO, 1995, p. 45) com a jurisprudência dos 
conceitos; na França, a Escola da Exegese buscou dar importância extre-
ma ao Código Civil (código napoleônico) numa espécie de castração na 
atuação do poder judiciário, destinado ao papel boca da lei. A seu turno, 
na Inglaterra a jurisprudência analítica representa a teoria que encarna o 
ideal positivista primeiramente (CARVALHO NETO, 2017). 

Streck chama a atenção para o fato dessa forma de positivismo exe-
gético estar fundada num ideal de cientificidade, com finalidade 
objetificante, buscando neutralidade por intermédio da interpretação 
literal (STRECK, 2017a, p. 177).  Para além disso, o referido autor destaca 
a superação dessas escolas jurídicas (STRECK, 2017b, p. 34), colocando o 
juspositivismo kelseniano como um divisor de águas na seara da teoria 
do Direito, “[...] pois o positivismo é ‘antes de Kelsen e depois de Kel-
sen’[...]”. (STRECK, 2017a, p. 178).   

É com Kelsen que há uma virada juspositivista (STRECK, 2017a, p. 
176), com a passagem de uma abordagem exegética para um abordagem 
centrada na norma (STRECK, 2017a, p. 178), a qual tem lugar central na 
teoria do Professor de Viena, para o qual “Na verdade, o Direito, que cons-
titui o objeto deste conhecimento, é uma ordem normativa da conduta 
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humana, ou seja, um sistema de normas que regulam o comportamento 
humano”. (KELSEN, 2009, p. 05). Assim, Kelsen erige sua teoria centrada 
na ideia de um ordenamento jurídico de normas, o qual está escalonado 
hierarquicamente e baseado no critério de validade que uma norma inferi-
or retira da norma superior. A teoria “pura” de Kelsen, a bem dizer, faz 
sentido do ponto de vista da ciência por ele proposta, que busca descrever 
de forma neutra o seu objeto, qual seja, o Direito.  

A diferenciação entre Ciência do Direito e Direito, ao mesmo tempo 
em que busca pureza na descrição do objeto por parte do cientista, acaba, 
de outra margem, permitindo a liberdade do julgador nas decisões judi-
ciais, porquanto, neste âmbito, é impossível o afastamento de conteúdos 
externos ao Direito, aí incluída a moral (STRECK, 2017a, p. 178). Pois 
bem, veja-se, então, que aqui persiste uma insuficiência na teoria Kelse-
niana em virtude da inexistência de constrangimentos à atuação do 
julgador, visto que a preocupação está centrada da descrição dos enunci-
ados jurídicos a partir de uma perspectiva da Ciência do Direito: 
enquanto se pretende algo de imaculado no nível da descrição, relega-se 
ao nível do Direito a subjetividade do julgador.  Kelsen, aliás, no Capítulo 
VIII da Teoria Pura do Direito aduz que “Assim como da Constituição, 
através de interpretação, não podemos extrair as únicas leis corretas, 
tampouco podemos, a partir da lei, por interpretação, obter as únicas 
sentenças corretas”. (KELSEN, 2009, p. 393). Portanto, aqui, é possível 
perceber claramente a frouxidão admitida no mister decisional. Decerto, 
no nível da Ciência do Direito é possível vislumbrar algo como uma “ge-
ometria jurídica” (STRECK, 2017, p. 176), ao passo que no campo da 
decisão, Kelsen reconhece a voluntariedade, sem o mesmo rigor conferi-
do à Ciência.  Nesse sentido, é cristalino esse aspecto de sua concepção do 
Direito quando afirma que “Mas também este último [o juiz] é um cria-
dor de Direito e também ele é, nesta função, relativamente livre”, 
concluindo que “Justamente por isso, a obtenção da norma individual no 
processo de aplicação da lei é, na medida em que nesse processo seja 
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preenchida a moldura da norma geral, uma função voluntária”. 
(KELSEN, 2009, p. 393). 

Dessarte, em Kelsen não é possível encontrar elementos que deem 
conta suficientemente de uma teoria da decisão adequada.  O rigor, a 
forma, a estrutura, a lógica, enfim, os elementos fundantes da teoria que 
buscam dar cientificidade ao Direito, não são capazes de demarcar limi-
tes na seara da aplicação, do julgamento.  

A noção de textura aberta, em Hart, de outra banda, tampouco ofe-
rece uma resposta adequada, em que pese Hart trabalhar numa 
perspectiva da prática social, e não a partir de critérios no nível da lógica, 
como em Kelsen. De fato, Hart oferece à Teoria do Direito uma concep-
ção de Direito diferente daquela ofertada pelo juspositivismo 
normativista kelseniano; porém, seu projeto igualmente sucumbe quan-
do está em consideração a questão da discricionariedade do julgador, a 
qual está expressamente admitida no item 6 do Pós-Escrito da sua obra 
principal O Conceito de Direito. (HART, 2009, p. 352). Embora Hart pos-
sa advertir que ao juiz não cabe criar o direito arbitrariamente (HART, 
2009, p. 352), devendo agir como um “legislador consciencioso” (HART, 
2009, p. 352), o fato é que, em última análise, o jusfilósofo inglês aceita a 
possibilidade da discricionariedade em certos casos, quando caberá ao 
magistrado criar o direito. 

Numa perspectiva do positivismo jurídico, Hart busca dar um passo 
além das teorias predecessoras. Em verdade, ao construir sua descrição 
do Direito, Hart centra sua explicação na ideia de regra social, a qual 
seria capaz de explicar, sob o prisma do aspecto interno, ou seja, daquele 
que participa da prática, a concepção de Direito. A noção de regra é ful-
cral na análise hartiana. Ao diferenciar hábitos de obediência da noção de 
regra social, Hart postula que em ambos há convergência de conduta dos 
participantes. Todavia, no que diz respeito às regras sociais, há caracte-
rísticas próprias que as diferenciam de meros hábitos. Cabe um exemplo 
para ilustrar a ideia. Imaginemos que em determinada comunidade seja 
comum que as pessoas costumem passear no parque central todos os 
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domingos pela manhã (prática essa comum em muitas cidades). Há sem 
dúvida uma convergência de condutas dos participantes. Mas notemos o 
seguinte: o fato de uma pessoa deixar de ir ao parque em determinado 
domingo não irá despertar nas demais uma reação pela falta. Não há essa 
reação nesse tipo de evento. Para Hart, isso ilustra apenas um hábito de 
conduta. Diferentemente disso seria o que ocorre na seguinte situação. 
Imaginemos que nesse parque exista uma pista para caminhadas e corri-
das. As pessoas que ali frequentam têm estipulado que as raias 1 e 2 estão 
reservadas para corrida, enquanto que para as demais raias são livres 
para caminhada. Caso alguém venha a usar a raia 1 para caminhada, 
haverá, consequentemente, uma reação dos demais usuários, no sentido 
de que aquela pessoa está errada, que não deve caminhar na quadra 1, 
que é proibida tal conduta etc. Note-se que, para esse segundo caso, a 
falta de um ou alguns dos participantes gera uma crítica, uma atitude 
crítica reflexiva, elemento este inexistente na concepção de hábito social. 
Nas regras sociais, com efeito, há uma pressão social quanto ao desvio, 
que pode acarretar inclusive uma sanção.  

Com essa diferenciação entre hábitos e regras, Hart entende o Direi-
to como uma união de regras primárias e secundárias, conferindo 
destaque, dentre essas, para a conhecida regra de reconhecimento, a 
qual, resumidamente, pode ser compreendida como uma prática social 
que permite a determinados agentes públicos o reconhecimento ou iden-
tificação do que é o Direito de determinada comunidade (HART, 2009, p. 
352). O seu esforço teórico procurou elevar a explicação do Direito a uma 
dimensão não fisicalista (baseada em fatos brutos), como era a explicação 
referendada por teóricos anteriores como John Autin, por exemplo 
(MICHELON, 2004, p. 139). Assim, Hart, tendo como pressuposto a filo-
sofia da linguagem ordinária, explica o fenômeno jurídico de acordo com 
a prática dos participantes, dos sentidos que exsurgem da intersubjetivi-
dade2. 

 
2 “Uma segunda influência é da chamada filosofia da linguagem ordinária, ou Escola de Oxford. Esta abordagem 
teórica se contrapunha ao positivismo lógico do Círculo de Viena e da Escola da Cambridge, o qual propunha que a 
linguagem ordinária era ambígua e indeterminada, razão por que era preciso purificá-la, isto é, substituí-la por 
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Podemos afirmar, com Francisco José Borges Motta, que essa nova 
proposta de análise proposta por Hart, “[...] é um verdadeiro ponto de 
inflexão teórica, tanto para o positivismo jurídico, como para seus críti-
cos”. (MOTTA, 2018, p. 240). De fato, a abordagem de Hart, malgrado 
positivista, já introduz um viés hermenêutico3, que busca no sentido das 
palavras elementos para a compreensão do Direito4. Consequência disso 
é salientada por Streck, quando assere que “Por conhecer o giro linguísti-
co [Hart] não coloca a validade do direito em um pressuposto lógico 
transcendental. Hart coloca a validade do Direito num pressuposto do 
mundo concreto e social”. (STRECK, 2017a, p. 163).   

Como vimos, todavia, no que tange à questão da decisão judicial, 
Hart não oferta uma teoria capaz de afastar a discricionariedade. Pelo 
contrário, admiti a sua prática. Conclusivamente, dessarte, pode-se afir-
mar, de acordo com Streck, que “O mesmo problema paradigmático-
filosófico segue em Hart, pois em um primeiro momento há uma preten-
são de objetividade na descrição do que é o Direito, delegando a sua 
validade aos fatos sociais (regra de reconhecimento), determinados pelos 
seres humanos convencionalmente”. Ocorre que, “Da mesma forma, nos 
casos em que há uma textura aberta da linguagem jurídica, o juiz pode 

 
uma linguagem artificial, puramente convencional e formalizada, que tornasse o exercício filosófico possível. A 
Escola de Oxford, ao contrário, não via nas ambiguidades e indeterminações da linguagem ordinária uma imperfei-
ção a ser corrigida, e sim uma riqueza a ser explorada. Eram essas características que permitiam a ela referir-se a 
uma multidão de situações, relacionar diferentes domínios entre si e ajustar-se a condições sociais, históricas e 
culturais específicas. Em vez de purificar a linguagem ordinária, era preciso, ao contrário, esclarecê-la, no sentido 
de trazer à luz a riqueza implícita que ela carrega consigo. É com este tipo de esclarecimento da linguagem que 
Hart quer se ocupar em ‘O Conceito de Direito’". In: COELHO, André. Jurisprudência analítica e sociologia 
descritiva: O método de Hart. Disponível em: http://aquitemfilosofiasim.blogspot.com/. Acesso em: 01 de junho 
de 2019.  
3 JUNIOR, Ronaldo Porto Macedo, Do Xadrez à Cortesia: Dworkin e a teoria do direito contemporânea, São 
Paulo: Saraiva, 2013: “Adotarei a palavra “hermenêutica” para descrever todo tipo de abordagem que considera a 
produção do sentido da ação como um elemento para o seu conhecimento. Assim, designarei como hermenêuticas 
a sociologia weberiana e as concepções do direito defendidas por H. L. A. Hart e Joseph Raz”. 
4 Em verdade, duas passagens do Prefácio de O Conceito de Direito marcam a importância da análise do sentido das 
palavras na obra de Hart: “Além disso, em muitos pontos, eu levantei questões que podem ser formuladas sobre o 
significado de palavras. Assim eu considerei: como “estar obrigado” difere de “ter uma obrigação”. Além disso, 
quando o autor refere: “Nesse campo de estudo é particularmente verdade que nós podemos utilizar, como disse o 
professor J. L. Austin, uma percepção aguçada das palavras para aguçar nossa percepção do fenômeno”. (grifou-
se). HART H.L.A, O Conceito de Direito, São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. 

http://aquitemfilosofiasim.blogspot.com/
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interpretar o Direito de forma discricionária, ainda que com as ressalvas 
de parcimônia (STRECK, 2017a, p. 164)”. 

 
2. Uma concepção de integridade do direito 

 
É consabida a influência da proposta dworkiniana sobre o papel do 

julgador na teoria da decisão. Crítico ácido do positivismo jurídico, o 
autor questiona inexoravelmente a margem de liberdade deixada ao 
aplicador do direito, como é sustentado pelas teorias positivistas (Dwor-
kin escolhe especialmente a teoria desenvolvida por Hart, porquanto 
entende sua teoria como a melhor expressão do positivismo jurídico5). 
Assim, Dworkin, em O Modelo de Regras I (DWORKIN, 2010), já expõe a 
questão do problema da discricionariedade ao desenvolver sua teoria 
sobre princípios, sendo, porém, em O Império do Direito que o autor vai 
desenvolver uma concepção do Direito como integridade, em que se pode 
vislumbrar um refinamento no que diz respeito ao papel do julgador. É 
sempre evidente, pois, sua abordagem interpretativista. Nesse sentido, a 
decisão é concebida a partir de critérios de ajuste e coerência. 

Uma abordagem do Direito como a de Dworkin remete a um escrutí-
nio sobre qual a decisão que reflete a melhor resposta para um 
determinado caso em determinada comunidade, o que está relacionado 
justamente com a sua proposta da resposta correta. Essa forma de com-
preender o Direito afasta a possibilidade de subjetivismos, porquanto a 
decisão deve ser fundamentada (com ajuste, coerência e integridade).  Não 
é possível fazer a leitura de Dworkin, dessa forma, sem uma referência à 
ideia de democracia e, portanto, da legitimidade democrática das decisões. 

De certa forma, para o autor norte-americano o juiz está sempre 
acompanhado da sombra do Direito – há sempre o Direito, portanto! Daí, 

 
5 DWORKIN, Ronald., Levando os Direitos a Sério. Traduzida por Nelson Boeira., 3. ed. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2010, p. 27: “Desejo examinar a solidez do positivismo jurídico, especialmente na forma poderosa 
que lhe foi dada pelo Professor H.L.A Hart. Resolvi concentrar-me na sua posição não apenas devido a sua clareza e 
elegância, mas porque neste caso, como em quase todas as outras áreas da filosofia do direito, o pensamento que 
visa construir deve comoçar com um exame das concepções de Hart”. 
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então, O Império do Direito. Isso é uma concepção do Direito. Outra for-
ma de entender o Direito, como em Hart por exemplo, tem-se que, 
quando as regras não alcançam o caso que requer uma decisão – quando 
o beiral é curto –, Direito já não há, mas sim a discricionariedade do 
julgador, que é abertamente admitida pelo professor de Oxford. 

O que é fulcral nesse caso é entender que a noção de interpretação, 
tão cara ao projeto dworkiniano, permite conceber o Direito sob o prisma 
da completude, em que se pode, via de consequência, obliterar a ideia de 
lacuna, a qual faz parte de um instrumental próprio das teorias do posi-
tivismo jurídico e que permite, em última instância, alcançar ao julgador 
a possibilidade de, numa ação artificial, colmatar as possíveis brechas do 
sistema. 

  Então, estando o Direito imbricado com uma noção interpretativis-
ta, é mister realçar, de acordo com Francisco Motta, que “[...] para o 
autor norte-americano, a interpretação é um fenômeno social, de modo 
que somente conseguimos interpretar algo quando nos somamos a al-
guma prática ou interpretação interpretativa”. (MOTTA, 2018, 248).  

Do exposto, concluímos que a concepção do direito nos termos 
Dworkiniano, como entendemos, é uma concepção que não é positivista; 
tampouco aceita respostas realistas e pragmatistas; e não se identifica, 
puramente, como jusnaturalista, muito embora admita como necessária 
a relação direito/moral. O seu projeto é construtivista, a partir do inter-
pretativismo fundamentado, aberto a padrões morais, mas não a padrões 
morais universalizantes, mas sim àqueles que são compartilhados por 
uma comunidade jurídica determinada, em tempo determinado. Con-
forme Dworkin, “Segundo o direito como integridade, as proposições 
jurídicas são verdadeiras se constam, ou se derivam, dos princípios de 
justiça, equidade e devido processo legal que ofereçam a melhor interpre-
tação construtiva da prática jurídica da comunidade”. (DWORKIN, 2014).  

Ainda, sob o mesmo enfoque, pode-se falar que a história importa, 
vez que não é possível desconsiderar o que existiu (até certo ponto), e o 
que existe enquanto manifestações já exteriorizadas sobre o direito de 
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uma comunidade. A questão histórica,  busca garantir a integridade do 
direito. Mas, como refere Dworkin, a história importa “em um certo 
sentido” (DWORKIN, 2014), ou seja, não é toda a história que é relevante 
para uma decisão a ser tomada hoje, porque aquilo que não tem mais 
pertinência com as práticas atuais não possui uma força de atração ine-
xorável. É imbuído dessa noção que o autor ressalta que a integridade 
“Exige uma coerência de princípio mais horizontal do que vertical ao 
longo de toda a gama de normas jurídicas que a comunidade agora faz 
vigorar”. (DWORKIN, 2014).  

É por isso que o ato judicial deve ser visto como uma decisão e não 
como uma mera escolha do julgador. Encontramos em Streck a adver-
tência para essa situação, que não pode passar em branco. Conforme o 
autor, “Em um modelo hermenêutico (Crítica Hermenêutica do Direito) 
ou integrativo (Dworkiniano), sentença e acórdãos são atos de decisão e 
não de escolha” (STRECK, 2017a, p. 253); “Por isso mesmo é que a deci-
são judicial não é uma mera opção por uma ou mais teses”. (STRECK, 
2017a, p. 253). Em conclusão, citando Heinrich Rombach, o Professor 
gaúcho assere: “Respostas de escolha são respostas parciais; respostas 
de decisão são respostas totais, nas quais entra em jogo a existência 
inteira”. (STRECK, 2017a, p. 253).  

 
3. Da análise do artigo 20 da LINDB 

 
Com base nesses pressupostos, passamos a analisar o teor do art. 20 

da LINDB, que inseriu no direito brasileiro exigências para a decisão, nos 
seguintes termos: Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e 
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que 
sejam consideradas as consequências práticas da decisão.   

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB –, vei-
culada pelo Decreto-lei nº 4.657/42, é considerada uma norma de 
sobredireito, visto que ela é exatamente uma norma que tem por finali-
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dade a regulamentação de outras normas, sendo considerada, portanto, 
uma lex legum.  

Para a finalidade deste artigo, é importante destacar a alteração le-
vada a cabo com a aprovação da Lei nº 13.655/2018, que introduziu 10 
artigos novos na LINDB (arts. 20 a 30), destinados especificamente ao 
âmbito das decisões em direito público. As considerações lançadas nas 
seções anteriores permitem apresentar algumas considerações sobre o 
artigo 20 da LINDB, que trata especificamente da decisão no âmbito 
administrativo, das esferas de controladoria e judicial. Além disso, o 
mencionado artigo refere que não se decidirá com base em valores jurí-
dicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas 
da decisão. (grifou-se). O parágrafo único do artigo 20 completa dispon-
do que: A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida 
imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

O Projeto de Lei 7.448/2017, que originou a introdução do art. 20 e 
mais outros 9 artigos na LINDB, foi concebido por um grupo de juristas 
que defendem a inovação legislativa de ataques sofridos em artigos cien-
tíficos e livros escritos sobre o tema. De fato, a matéria é fértil ao debate.  

O que se quer chamar a atenção, com base no arcabouço doutriná-
rio introduzido anteriormente - considerando-se uma concepção de 
direito que lança mão da necessidade de integridade e coerência; que 
considera a tradição jurídica; que encara o direito como o produto de 
uma atuação interpretativa que busca compreendê-lo na sua melhor luz; 
enfim, que entende os princípios como elementos que buscam “fechar” a 
interpretação (STRECK, 2017a, p. 244) e não, ao contrário, permitir sua 
abertura para valores idiossincrásicos – é que a previsão legal analisada 
pode ser desvelada no sentido de que não há espaço para decisão em 
valores jurídicos abstratos sem a devida fundamentação baseada no ca-
so/mundo prático. Nesse entendimento, cabe lembrar que “[...] a 
importância dessa questão está no fato de que o novo paradigma institu-
ído pelo Estado Democrático de Direito proporciona a superação do 
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Direito como um sistema unicamente de regras, possibilitando a intro-
dução de princípios com índole constitucional – produzidos 
democraticamente – que representam a efetiva possibilidade de 
resgate do mundo prático (facticidade) ao Direito até então negado 
pelo positivismo”. (STRECK, 2017a, p. 71).   

Com efeito, da leitura do artigo 20 e seu parágrafo único, é possível 
extrair que existem duas propostas teóricas do Direito com as quais, é 
necessário que se diga, de pronto, não compartilhamos. Há a defesa, 
quanto à interpretação do artigo 20, que existiria uma influência do con-
sequencialismo ligado à escola da “Análise Econômica do Direito”, no que 
tange à previsão de que não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da 
decisão. Não há espaço aqui para uma discussão profunda sobre essa 
questão (o tema requeriria o aprofundamento em outro texto), mas, 
desde já, entendemos que o artigo pode ser interpretado como uma ne-
cessidade de fundamentação prática das decisões, mas não numa 
perspectiva pura econômica fundada em projeções futuras.  

De outra banda, quanto ao parágrafo único do artigo 20, os próprios 
juristas responsáveis pela elaboração da legislação em análise ratificam 
sua vinculação com o princípio da proporcionalidade (SUNDFELD, 
2017)6. 

Aqui também, sobre a “ponderação” no Direito, não há espaço neste 
artigo para o aprofundamento preciso, sendo necessário, no entanto, 
asserir algumas considerações. A ponderação é um procedimento propos-
to por Robert Alexy, que consiste em uma forma de lidar com a colisão de 
princípios a partir de critérios procedimentais que permitem, por fim, ter 

 
6 Com a introdução produzida na LINDB, houve críticas de setores diversos. Nesse documento citado, os juristas 
responsáveis pelos estudos sobre a legislação responderam às críticas tecidas pela Consultoria do Tribunal de 
Contas da União. Na Nota de Rodapé n. 1 do documento citado, os juristas reproduzem bibliografia sobre o tema: 
"A bibliografia sobre o tema é vastíssima. Neste sentido, conferir, entre outros, BONAVIDES, Paulo, Curso de 
Direito Constitucional, 23a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2008, páginas 396-398; CANOTILHO, J. J. Gomes, 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2007, páginas 266-270; SILVA, Virgílio 
Afonso da, O Proporcional e o Razoável, in Revista dos Tribunais, vol. 798. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
abr/2002, páginas 34-38; ÁVILA, Humberto, Teoria dos Princípios, 9a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2009, 
páginas 165-173". 
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como resultado uma regra, a qual será aplicada ao caso. Os critérios cita-
dos pelos juristas responsáveis pelos estudos sobre a legislação aqui 
analisada (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estri-
to) remetem ao procedimento Alexyano. É preciso deixar claro, antes de 
tudo, que a teoria proposta por Alexy é assaz complexa. Nada obstante 
isso, é possível concluir com Rafael Tomaz de Oliveira que a teoria dos 
princípios Alexyana é matematizante, artificial e, ademais disso, “[...] 
continua oferecendo construções abstratas para soluções dos problemas 
jurídicos, situando-se no âmbito daquilo que Dworkin chama de teorias 
semânticas”. Mas, para além da teoria em si, o problema também está na 
sua utilização pelas Cortes Brasileiras. Significa isso dizer que, conquanto 
no plano explicativo exista uma tentativa de fundamentar metodologi-
camente a decisão, há que se atentar para o fato de que a utilização da 
ponderação não consegue blindar a ato decisório do decisionismo ou do 
subjetivismo.  

Portanto, o que se busca contribuir com essa análise é chamar a 
atenção para o fato de que o dever de fundamentação, antes de tudo, é 
constitucional e já existe no Direito brasileiro - inciso IX do art. 93 da 
CF7. Além disso, partindo-se de uma abordagem interpretativista como a 
de Ronald Dworkin, nos termos prefalados, a exigência de integridade e 
coerência se impõe 

 
Considerações finais  

 
Pretendemos, com este artigo, analisar a inovação legislativa inseri-

da no direito brasileiro com o art. 20 da LINDB, em que o legislador, 
apoiado em estudos de juristas, buscou impor, via legal, a obrigação de 
motivação das decisões, seja no âmbito das decisões judicial, administra-

 
7 Nesse sentido, conferir o substancial argumento constante na obra: MENDES, Gilmar Ferreira. STRECK, Lenio 
Luiz. In: CANOTILHO, j.j. Gomes; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz; MENDES, Gilmar Ferreira 
(Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 (Série IDP). p. 1423. Aqui 
está bem claro que: “A fundamentação das decisões – o que, repita-se, inclui a motivação – mais do que uma 
exigência própria do Estado Democrático de Direito, é um direito fundamental do cidadão. 
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tiva ou de controladoria. Em verdade, a norma busca proibir decisão 
tomadas tendo como fundamento valores jurídicos abstratos sem que 
sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (grifou-se). O 
parágrafo único do artigo 20 completa dispondo que: A motivação de-
monstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da 
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, 
inclusive em face das possíveis alternativas. 

Iniciamos o debate chamando a atenção para a insuficiência das teo-
rias que compartilham características do positivismo jurídico, porquanto 
refratárias a uma concepção que busca extirpar critérios discricionários 
no ato de decidir. Ao longo de toda a história do positivismo jurídico é 
possível identificar a aceitação de limites pelas próprias teorias, uma vez 
que, quando o direito se expressa por um ato de vontade, na prática deci-
sória, é permitida a incorporação de elementos que refletem a 
discricionariedade decisória. 

No sentido de investigarmos a inovação legislativa trazida pela 
LINDB na seara das decisões em Direito público, buscamos apresentar 
uma teoria substantiva, que concebe o direito como um fenômeno inter-
pretativo e que, por isso, busca fugir da frouxidão permitida pelas teorias 
positivas no campo da decisão. Nesse sentido, concluímos que, embora 
seja salutar por parte do legislador estabelecer em lei que não se decidirá 
com base em valores jurídicos abstratos, a rigor tal previsão é, de certa 
forma, desnecessária, se partirmos de um pressuposto de direito como o 
defendido neste artigo. Além disso, buscamos mostrar que, a despeito de 
o caput do art. 20 referir que as decisões devem levar em consideração as 
consequências das decisões, em verdade o artigo pode ser interpretado 
como uma necessidade de fundamentação prática das decisões (aqui 
novamente a substância da previsão constitucional), mas não numa 
perspectiva pura econômica fundada em projeções futuras.  

Por fim, quanto à questão que envolve a teoria da ponderação, pre-
tendemos expor os perigos da sua adoção, sobretudo em razão de como 
foi recepcionada a teoria alexyana pelas Cortes brasileiras, em que, ao 
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fim e ao cabo, tem dado azo a atitudes decisionistas, nada obstante que-
rer ostentar uma capa de cientificidade.    
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Três problemas sobre inteligências artificiais e  
a teoria jurídica no Brasil 

 
Maiqui Cardoso Ferreira 1 

 
 
Introdução 
 

O Supremo Tribunal Federal encomendou a construção da ferra-
menta Victor em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, que 
sistematizou a jurisprudência em súmulas, visando facilitar a aplicação 
da jurisprudência. Apesar de defender a súmula como método, frisa Leal 
(LEAL 1981, pg. 11) que a súmula não pode ser objeto de interpretação, 
pois o que é interpretado é a lei e não a súmula, assim, sempre que ocor-
rer divergência entre a súmula e o caso que está sendo julgado, é papel 
da Corte cancelar e editar nova súmula, evitando a interpretação da in-
terpretação. Leal expressamente relaciona o interesse público ao 
alargamento dos caminhos processuais para contestar uma súmula (pg. 
17), chegando a dizer que o caminho vaticinado é ultrapassar milhares de 
súmulas, isso em 1981.  

Apesar da defesa proposta por Leal ter como enquadramento de lei-
tura um paradigma subjetivista ao defender que a súmula pode 
‘’capturar’’ o sentido das normas, a defesa de uma constante edição e 
ampliação das súmulas, sempre que uma divergência justificável fosse 
apresentada. Assim, partindo desta discrepância entre a defesa proposta 
por Victor Leal e a possibilidade de delegar para o software Victor a ‘’por-

 
1 Doutorando em Direito pela Unisinos. E-mail: mikiferreira@outlook.com. 
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ta de acesso’’, para usar a terminologia do homenageado, do STF, o pre-
sente artigo visa responder se a escolha de uma Inteligência Artificial 
para racionalizar o acesso ao STF é possível, desejável e eficaz, partindo 
de três críticas aos pressupostos apresentados, tendo como ponto de 
partida a fenomenologia, em especial a Crítica Hermenêutica do Direito, 
dialogando com outras tradição para mostrar que, mesmo partindo de 
outros referenciais, a premissa do projeto é questionável nos seus pró-
prios termos, escondendo um subjetivismo que beira ao realismo, sem 
nenhuma métrica fora do sujeito solipsista que dita as próprias regras, 
ignorando a intersubjetividade.  

 
1. A inteligência artificial e a técnica 

 
Muito tempo se passou desde a crítica proposta por Dreyfus aos li-

mites da inteligência artificial2, porém o desafio da inteligência artificial 
continua o mesmo: a questão da relevância. Dreyfus (2007) compreende 
que o problema essencial da AI é a questão da experiência vivida, pois 
não experienciamos o mundo partindo dos fatos brutos (pg. 257) 

A crítica desenvolvida por Dreyfus parte da premissa de que a IA 
não pode significar o mundo pois ela não experiencia o mundo. A experi-
ência relevante da IA é a experiência dos dados retirados das relações 
humanas. Compreender essa premissa permite localizar o problema na 
sua origem: a IA não cria nem significa, ela reproduz o que existe. Nas 
palavras de Dreyfus, as ciências naturais podem explicar a constituição 

 
2 Dreyfus (1972), conclui que a busca dos engenheiros da informática é uma busca por “(…)an ultimate level of 
uninterpreted givens, and that the givens are neither physical inputs nor ordinary objects, one is left with the view 
that these givens must be impoverished bits of information about the human world.”(pg. 199), e que isso presume 
uma separação entre sujeito e objeto, não admissível pelo paradigma pós viragem linguística (STRECK 2017b). 
Adiante, Dreyfus comenta sobre a impossibilidade da IA em significar um mundo sem partir das significações 
humanas, por trabalhar com dados gerados pela humanidade, terminando pela ideia de que mesmo considerando a 
existência de comandos originários do ser humano ao nascer, eles são constantemente atualizados pela experiência 
de vida, colocando a primazia do processo de significação do mundo na experiência humana como Dasein (pg. 
202), um fato que cria uma dependência inerente ao processo interpretativo das maquinas como inteligências 
separadas do mundo, por alguma pretensa racionalidade abstrata.  
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das coisas, mas não a função de um objeto no cotidiano (2007)3. Assim, é 
importante salientar que nenhuma AI pode substituir uma técnica pois 
ela própria é uma técnica. Nas palavras de Ortega y Gasset (1963), a 
técnica serve para poupar o esforço ao resolver um problema, não para 
substituir o agente como responsável da resolução do problema, e apre-
senta como objetivo garantir a segurança no empreendimento 
técnico4.Isto ocorre pois ‘’não existe homem sem técnica’’, ela é parte 
integrante da nossa experiência no mundo  (pg. 332). A técnica existe em 
função do homem, da sua experiência e de seus objetivos. Desassociar a 
técnica da experiência humana é uma forma de alienação que encobre a 
verdade da existência da técnica dentro de um espaço social. Uma AI não 
consegue ultrapassar este fato: ela também é produto do meio e está 
limitada por ele.  

Um problema emergente é quando ocorre a ‘’predição autorrealizá-
vel’’, ou seja, quando a IA prescreve uma rotina partindo de dados 
enviesados que são reproduzidos gerando suporte para essas prescri-
ções5. Essa teia de suportes pode ser considerada uma forma de profecia 
autorrealizável (MERTON 1948), ou seja, a publicidade de uma situação, 
como uma predição, torna-se parte da situação e molda a sua desenvol-
tura. Assim, a AI, ao prever uma determinada rotina alimenta-se da 
própria previsão, gerando dados que não apenas influenciarão predições 
futuras como sinalizarão referenciais para os agentes humanos que cria-
ram a AI justamente para essa função.  

 
3 Uma referência ao problema dos objetos e coisas em Heidegger (1967): “With our question "What is a thing?" it 
obviously is not our purpose to discover what granite, a pebble, limestone, or sandstone is but rather what the rock 
is as a thing. We do not care to know how to distinguish at any time mosses, ferns, grasses, shrubs, and trees, but 
what the plant is as a thing, and similarly in respect to animals. We do not care to know what pliers are in compar-
ison with a hammer, what a watch is in comparison with a key; but we want to know what these implements and 
tools are as thing” (pg. 8).  
4 Neste ponto, diz o autor que “En el ahorro de esfuerzo que la técnica proporciona podemos incluir, como uno de 
sus componentes, la seguridad. La precaución, la angustia, el terror que la inseguridad provoca son formas del 
esfuerzo, de la imposición por parte de la naturaleza sobre el hombre.” (pg. 333).  
5 “On the other hand, a related potential problem could arise in ML systems that are very frequently updated, and 
particularly those that continuously learn. Suppose a system predicts a prognosis, this may in turn influence 
therapy in a way that reinforces the prognosis and lead to a positive feedback loop. In this scenario, there is a self-
fulfilling prediction, which then may be further reinforced as the ML system learns.”(Challen R, Denny J, Pitt M, et 
al 2019) 
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Contextualizando essa discussão no direito é possível compreender 
a problemática partindo da Crítica Hermenêutica do Direito. Streck 
(2017a) aponta para a crise epistêmica do positivismo ao elencar os fatos 
como dados postos (pg. 164), sendo o jurista não um interprete e sim um 
enunciador de normas, ignorando que não existe ponto zero de compre-
ensão, já que o jurista é sempre um ser-no-mundo e para o mundo parte 
a sua interpretação. O círculo hermenêutico se dá como o processo de 
abertura do ser para o mundo, pelas conexões representadas pela lingua-
gem (pg. 26). 

Assim, a AI apenas reproduzirá os erros e acertos do judiciário ao 
analisar a jurisprudência: este é o ‘’mundo’’ da AI e a sua abertura parte 
desta premissa. A decisão de criar uma IA, tendo como base a jurispru-
dência atual, é uma decisão jurídica que reforça o paradigma presente, 
remetendo para a questão central da problemática: no cenário Brasileiro, 
qual é o paradigma que está sendo reforçado?6  

No contexto brasileiro, em que não é possível levantar uma rigidez 
conceitual na jurisprudência, com o uso livre das expressões como ‘’pro-
porcionalidade’’ e ‘’razoabilidade’’, como a pesquisa desenvolvida por 
Morais (2013) denota (pg. 217), o paradigma reforçado se desvincula da 
intersubjetividade, já que as palavras perdem os sentidos compartilha-
dos, reforçando o solipsismo. Ao analisar este resultado, dentre outros da 
pesquisa como a não utilização de critérios para aplicar a ponderação em 
sentido estrito e a correta identificação dos critérios de colisão (pg. 218), 
o questionamento sobre a técnica é respondido: uma AI, tendo como 
parâmetros as decisões do STF, não terá referenciais para compreender 
as mudanças de paradigmas. Como uma AI poderá dizer, se um determi-
nado estado sobre um determinado conhecimento sofreu mudança sem 
parâmetros referenciais? Em suma, se o STF não aplica corretamente a 

 
6 Como Streck (2017) salienta, a Applicatio determina o chão inicial hermenêutico da interpretação. Toda interpre-
tação é um ato de atribuição de sentidos, não em abstrato, mas sim para o caso concreto. A IA não vai interpretar a 
jurisprudência brasileira de forma abstrata e sim a nossa jurisprudência, extraindo as informações do nosso 
universo de possibilidades jurídicas, com o nossos erros e acertos, além de, como já exposto alhures, todos os vieses 
inerentes a escolha, consciente ou não, do paradigma jurídico atual.  
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teoria que serve de referência, qual é o ponto de partida para a abertura 
interpretativa do algoritmo?  

Essas críticas, sintetizadas na conclusão de que não existe um pa-
râmetro jurídico- teórico claro para servir de referência aos processos 
algoritmos da IA, coloca a técnica como fundamento para a utilização da 
IA, sob pena de cair em um realismo jurisprudencial anárquico. Não 
sendo possível substituir a técnica, nem a interpretação, por algoritmos, 
somos “condenados a interpretar”, desejando ou não este fardo. A conse-
quência, para o direito, é que não existe a escolha por ‘’nenhuma teoria’’, 
como em uma pretensa ‘’morte da teoria’’ (HAN 2012), anunciada por 
alguns entusiastas7. O realismo, incompatível com uma ordem democrá-
tica, ao cair no subjetivismo dos juízes, é a escolha implícita deste 
sistema8.  

Dentro de um paradigma democrático não é possível decidir sem 
parâmetros intersubjetivos pautados na lei, caindo na subjetividade. Se 
isso não é desejável quando falamos sobre um juiz, humano, a questão é 
agravada ao deslocar este processo para a AI, colocando uma nova cama-
da de complexidade e distância entre o sujeito e a intersubjetividade que, 
supostamente, deveria conter o sujeito9.  
 

 
7 E que apresenta problemas envolvendo a questão dos procedimentos científicos, como bem expressa Leonelli 
(2014) “Big Data that is made available through databases for future analysis turns out to represent highly selected 
phenomena, materials and contributions, to the exclusion of the majority of biological work. What is worse, this 
selection is not the result of scientific choices, which can therefore be taken into account when analysing the data. 
Rather, it is the serendipitous result of social, political, economic and technical factors, which determines which 
data get to travel in ways that are non-transparent and hard to reconstruct by biologists at the receiving end” 
(pg.11) . Trazendo uma relação com o direito, a ausência de uma metodologia para recortar o objeto impede uma 
retrospectiva envolvendo o processo deste objeto. Dentro do paradigma jurídico em um Estado Democrático de 
Direito, isso gera um problema para a questão da fundamentação jurídica, pois não seria possível controlar o exato 
caminho entre o dado puro analisado e a conclusão retirada.  
8 Han (2012) atenta para a necessidade da teoria justamente pela torrente entrópica de dados (pg. 88). Sem uma 
teoria para clarificar o mundo, antes de explica-lo, perde-se o referencial de como o conhecimento surge, o que não 
impede o conhecimento, claro, mas desvirtua a capacidade de compreende-lo.  
9 O direito não é um produto da mente do juiz, ou da sua vontade, e sim uma disposição ordeira, que limita a 
agência no processo decisório, pois decidir é decidir conforme o direito, e não conforme as razões internas do 
agente (STRECK 2017a), assim “decisões judiciais solipsistas devem ser constrangidas (...) é papel precípuo da 
doutrina criticar os equívocos dos que detêm o poder de dizer e construir o Direito”. Se a máxima serve para o 
sujeito solipsista ela encaixa, como igual crítica (se não mais aguçada) contra uma suposta ‘’decisão sem um 
sujeito’’ o que, obviamente, apenas encobre a existência de um sujeito que ainda é responsável pelo ato de delegar 
esta decisão.  
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2. A inteligência artificial como forma de delegação. 

 
Apesar do STF não considerar que Victor está tomando decisões 

(STF 2018), ao analisarmos o discurso apresentado, é notável que efeti-
vamente a IA está tomando decisões pois ela classifica, e classificar é 
exatamente decidir em qual categoria um determinado objeto se encaixa.  

Para o STF, organizar não é julgar, o que representa a crítica ao pa-
radigma utilizado pelos positivistas, de que os fatos não são constituídos 
e sim ‘’encontrados no mundo’’. O risco desta premissa é duplo: primei-
ro, ela ignora que os fatos são constituídos pelo intérprete em um 
determinado tempo e espaço, isto é, são dotados de uma intencionalidade 
e delimitados pela intersubjetividade; segundo, como dito anteriormente, 
esta afirmação de que o ato de classificar não é uma decisão (no nível de 
não compreensão) já é uma decisão, apriorística, de que a classificação da 
maquina está de acordo com a classificação dos analistas: ainda que seja 
possível revisar todas as classificações, como o objetivo da IA é poupar 
tempo, é evidente que uma parte da própria decisão sobre a natureza dos 
recursos classificados acabará sendo delegada para a AI.  

O primeiro ponto entra na questão levantada pela Crítica Herme-
nêutica do Direito (2017): após a viragem linguística não é possível falar 
sobre uma cisão entre fatos e direito pois não existe ponto zero de atri-
buição de sentidos: todo sentido é atribuído partindo de uma 
compreensão prévia que delimita o horizonte epistêmico de compreensão 
legítima, este pautado na intersubjetividade, por força da linguagem 
compartilhada. E, no caso do direito, a linguagem compartilhada é ine-
rentemente jurídica. Como sustentado na primeira parte do artigo, a AI 
apenas reproduzirá os vieses existentes. Não existe solução mágica, capaz 
de extrair uma pretensa verdade jurídica dos (e nos) dados sem uma 
teoria capaz de fazer um recorte adequado. De fato, dados não são in-
formações (NETTO 2014), as informações são os dados devidamente 
tratados. Existe um déficit informacional entre o dado e a informação 
destinada a um determinado agente. Assim, a metodologia de corte e 
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formação das informações é inegavelmente um processo decisório pois a 
IA, ao classificar, separa o que o algoritmo considera ‘’irrelevante’’ para o 
caso. Quando estamos falando sobre a existência de uma repercussão 
geral, a constituição de um caso como repercussão geral já é uma decisão 
sobre o conceito de repercussão geral, que reforça o paradigma sustenta-
do. Dizer que a maquina reconhece padrões é assumir que estes padrões 
são válidos naquele caso, o que inegavelmente é um ato interpretativo.  

Decidir por aceitar a classificação da IA para aumentar o tempo de 
tramitação é decidir que o recorte informacional da IA é, de forma aprio-
rística, correto, criando um novo referencial partindo dos dados 
alimentados. Ainda que seja possível treinar a IA para corrigir o viés já 
institucionalizado pela própria decisão de utilizá-la para classificar os 
casos dignos de apreciação do STF, este processo requer uma teoria co-
mo referencial de treinamento. A decisão de utilizar os referenciais atuais 
reforça o paradigma e esconde o problema dentro da decisão classificató-
ria da IA. A discussão não passa pela carência ou não de fundamentação 
dos Recursos mas sim a decisão do STF de não considerar o processo 
classificatório como um processo decisório, contribuindo para constituir 
um paradigma decisório fundado na cisão sujeito-objeto10, que tem, por 
consequência, um enrijecimento, fora da doutrina (e do direito),  do 
acesso ao STF, algo que, como foi sustentado na introdução, nem o Victor 
original previu (e, de fato, atacou a premissa) e nem é compatível, como 
sustentado pela Crítica Hermenêutica do Direito, com um Constituciona-
lismo Democrático (STRECK 2017a)11.  

 
10 Como Streck (2016) pontualmente coloca “quando se fala na invasão da filosofia pela linguagem, mais do que a 
morte do esquema sujeito-objeto, isso quer dizer que não há mais um sujeito que ‘assujeita’ o objeto (subjetivis-
mos/axiologismos que ainda vicejam no campo jurídico) e tampouco objetivismos que ‘assujeitam’ o sujeito” (pg. 
155), ou seja, a questão é que ao decidir que a maquina pode classificar (e não reconhecer que isso é uma decisão) a 
informação (como texto) é enrijecida como se um dado ‘’puro’’ fosse, viciado nas suas premissas, ignorando o 
ponto de partida que é o viés das decisões que serviram de base para as decisões, classificatórias, atuais.  
11 “No âmbito do Constitucionalismo Contemporâneo, o Direito assume um elevado grau de autonomia, no interior 
do qual Direito e moral são cooriginários. Consequentemente, a moral, a política e a economia não podem deter-
mina a correção da aplicação do Direito.” (pg. 39). E, adiciono ao rol, a matemática, como capaz de não explicar, 
mas sim definir o mundo jurídico.  
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O segundo ponto, decorrência desta delegação implícita (que não 
deixa de ser uma decisão que enrijece os conceitos, sem critérios nem 
doutrina, como referencial), é que, como já defendido, as decisões não 
serão plenamente revisados, pois isto minaria o propósito da IA, ou seja,  
a questão da ‘’predição autorrealizável’’, já referenciada na primeira par-
te, é uma hipótese que ocorre nos outros meios e tem todo o desenho 
teórico para acontecer com a IA utilizada pelo STF. Ao olhar para os da-
dos produzidos e informatizá-los sem uma teoria sólida para 
compreender o fenômeno, a informação utilizada servirá de paradigma 
para novas interpretações extraídas dos dados futuros.  

Mesmo observando a problemática partindo de uma racionalização 
procedimental, argumentando que uma IA pode organizar e classificar os 
Recursos que, posteriormente, serão ratificados pelo corpo de analistas, 
treinando a IA para decidir conforme o ajuste fino realizado12, isso ainda 
é problemático pois, como bem explica Streck (2017b pg. 457) “(...) antes 
da explicação causal (se quiser, o raciocínio subsuntivo-dedutivo), já algo 
mais originário e que é condição de possibilidade de qualquer explicação 
causal. Trata-se da pré-compreensão, da antecipação de sentido(...)”.  

Esse universo hermenêutico, que coloca o contexto como funda-
mento para compreender o texto, é exatamente o ponto da crítica 
epistêmica aos processos teóricos reforçados pelo STF: como desenvolvi-
do na primeira parte deste artigo, as condições de existência dos 
Recursos não são o problema e sim o sintoma de um problema maior, 
que é o anarquismo jurisprudencial, para pegar a expressão utilizada 
pelo jurista homenageado.  Esse anarquismo não se resolve congelando o 
universo jurídico, ‘’assujeitando a norma’’ ou ‘’objetificando’’ o intérprete 
e sim desenvolvendo parâmetros teóricos para uma decisão correta. É 
importante atentar para a lição enunciada por Dworkin (2014), sobre a 
integridade do direito, que começa no presente e só se volta para o pas-

 
12 E tal realidade não seria positiva pois nada garante que Recursos devidamente fundamentados na divergência 
jurisprudencial não acabariam sofrendo a mesma sina, na análise realizada, considerando o volume de recursos já 
analisados até o presente artigo (CONJUR 2019).  
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sado por determinação do seu enfoque, sendo que o juiz está sempre 
interpretando (pg. 274).  

Congelar o entendimento de uma norma ou aplicar um princípio 
como se fosse um ‘’objeto’’ encontrado pela cognição do juiz esconde a 
ausência de uma teoria decisória, enraizada em um direito ‘’morto’’, 
separado da dinâmica da vida, uma falta de ligação entre a atividade 
jurídica e o próprio mundo que justifica a realidade do Direito como 
fundamento da ordem social contemporânea. Superar esse entendimen-
to, de que congelar a norma, seja como regras ou princípios, pode salvar 
o direito da ausência de pressupostos claros decisórios é, justamente, 
destruir os pressupostos de uma integridade que orienta não apenas a 
existência de uma instância última capaz de decidir um julgado mas a 
própria noção, ainda que assentada em uma premissa ultrapassada de 
separação entre sujeito e objeto, da existência de uma jurisprudência 
capaz de consolidar o direito, para além das subjetividades dos juízes.  

 
3. Inteligências artificias e a razão colegiada 

 
Se é verdade que o volume de Recursos é preocupante, igualmente é 

questionável toda a ritualística que forma o voto dos ministros do STF. 
Como bem aponta Rodriguez (2017), a nossa corte não decide por colegi-
ado nem por voto: ela não produz razões de voto nem mesmo determina 
consensos. O que realmente fica evidente nos votos é o resultado pois 
‘’(...)nossos tribunais são capazes de produzir decisões cuja votação é 
unânime, mas são fundamentadas em argumentos diferentes, contradi-
tórios e incoerentes entre si.”(pg. 258)13.  Nas palavras de Mendes (2010), 
cada ministro do STF é uma ilha, decidindo sozinho, em um órgão cole-
giado.  Este ponto é reforçado pela análise proposta por Rodriguez (2017) 
na questão da subjetividade dos votos, como um traço da fundamentação 
(pg. 260-2). Todas estas questões vão de encontro ao problema ofertado 

 
13 Segue o autor dizendo, logo depois “O texto do julgado não é um documento autônomo em relação ao processo e 
à presença física dos juízes. Os votos e manifestações orais permanecem individualizados nos autos, assinados e 
ma4rcados pela singularidade de cada juiz individual” (pg. 259) 
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pela incompatibilidade da subjetividade do juiz e a intersubjetividade da 
experiência jurídica, negando a integridade inerente ao processo juris-
prudencial, agravado pela natureza da Corte, como um colegiado.  

Partindo da questão levantada por Brando e Leite (2016), sobre a 
‘’dispersão de fundamentos’’, um fenômeno que aparece como questão 
central dentro da falta de racionalidade dos votos conjuntos da Corte. É 
possível questionar o lugar da doutrina na formação da jurisprudência do 
STF. Se não existe uma posição oficial da corte, do ponto de vista doutri-
nário, e sim apenas um resultado sintetizado em uma súmula, recortada 
de uma coleção de votos, discorrendo sobre os mais variados assuntos, 
como é possível defender uma racionalização algorítmica sobre esses 
dados para julgar casos futuros? A própria inexistência de uma “razão de 
corte”, e sim uma razão subjetivada que nem sempre é mantida com 
integridade nem mesmo na história institucional dos ministros, já ques-
tiona o esforço de padronizar, matematicamente, decisões futuras sobre 
os Recursos, sem nem entrar na questão hermenêutica. Dentro do pró-
prio paradigma, ainda que criticável, o esforço se torna, no mínimo, 
discutível14.  

Ainda que partindo de uma visão instrumental do processo, Silva 
(2013) contesta o potencial deliberativo do procedimento realizado no 
STF. Para o autor, o problema está na questão do Relator, pois o resumo 
apresentado aos outros ministros não tem a capacidade, prática, de ofer-
tar um quadro para o voto racional do colegiado, sendo apenas um 
resumo público e não o voto completo do Relator.  

Mesmo partindo de uma visão procedimental do processo, a própria 
estrutura dos julgamentos realizados pelo STF não consegue fornecer 
uma resposta do STF e sim uma resposta fragmentada de cada um dos 
ministros, sem deliberação interna, pois os votos estão contidos na subje-

 
14 Em que pese Brandon e Leite não adentrarem, diretamente, na questão do cognitivismo, o problema analisado 
no artigo se coloca antes desta discussão, já que ‘’é difícil sustentar que o STF ‘acerta’ ou ‘erra’’ quando não é 
possível determinar em torno do que os ministros acordam” (pg. 13, justamente pela natureza subjetiva dos votos 
sem a formação de um colegiado para dizer o que o STF, como instituição, defende em relação a um determinado 
assunto, o que será explorado no próximo capítulo na questão das ‘’discordâncias jurídicas’’, isto é, o acordo 
mínimo sobre o que os ministros da Corte definem como a posição da Corte.  
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tividade de cada ministro, não apenas como um procedimento mas como 
uma verdadeira ‘’tradição’’, subjetiva e solipsista, do ato de decidir15.  

Ainda que não seja um princípio16, e que parte do processo decisório 
envolva o reconhecimento preliminar, monocrático, a decisão do plenário 
é uma decisão colegiada, por força do Regimento Interno do STF (2019), 
art. 324. Então ainda que seja possível falar sobre uma decisão do minis-
tro relator como um ato separado, ele deve ser ligado a jurisprudência do 
STF e será alvo de debate, pelo menos formalmente, sobre o assunto.  

Assim, uma IA não possui parâmetros para identificar a razão ori-
undas das decisões colegiadas do STF, que fixam parâmetros decisórios 
para as questões resolvidas de forma monocrática. Assim, mais uma vez 
caindo na questão do solipsismo e do realismo jurídico, agravado pelos 
dados, é importante clarificar que a IA não tem o poder de resolver este 
problema e sim apenas mascará-lo, pois o cerne da problemática é a 
própria relação institucional entre os membros do STF, que não são 
obrigados a formarem uma racionalidade intersubjetiva para criar uma 
integridade jurisprudencial. Os votos separados, como fundamentado 
alhures, podem até mesmo concordar no resultado, discordando nos 
procedimentos, sem traçar um acordo mínimo de padrões para a resolu-
ção dos casos futuros. A existência de uma súmula, vinculante ou não, 
acaba professando apenas um resultado, e não uma razão decisória, vi-
sando criar um standard intersubjetivo. Mesmo que fosse possível extrair 
esse standard das decisões do STF, ainda teríamos o problema da inexis-
tência desse tipo de racionalidade nos debates.  

A variação semântica encontrada nos votos levanta um problema 
pela busca de uma racionalidade do Colegiado. Como aponta Silva 
(2013), os ministros (e a doutrina) fundamentam a razoabilidade, por 
exemplo, nos mais diversos artigos da constituição, quando ela não é 

 
15 Um exemplo ilustrativo da prática pode ser observado na reportagem veiculada pelo jornal G1 (2012), “Vossa 
excelência está admitindo que está fazendo uma crítica. Na academia, é válida uma crítica. Aqui, não é válida”. Este 
é um sintoma da tradição solipsista que pode explicar essa tradição, ilegítima e incompatível com a ordem demo-
crática contemporânea.  
16 Streck demonstra que o Colegiado não é, de fato, um princípio (2017 pg. 564), sendo possível encontra-lo como 
regra ou não, ainda que reconheça que, em regra, decidir por colegiado é melhor.  
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totalmente pressuposta no processo decisório. Se até mesmo no processo 
de consolidar dados sobre conceitos objetivos da medicina uma IA pode 
apresentar falhas,  pelo viés, é razoável demonstrar preocupação com 
uma variação tão grande de significados e fundamentos, distribuídos 
entre os ministros, sem o devido debate e a construção de parâmetros 
mínimos para dizer não o que cada voto quer dizer mas sim uma orien-
tação do próprio STF como órgão que sedimenta as disputas jurídicas.  

Em suma, se os próprios ministros não conseguem concordar com o 
mais básico da discussão jurídica, como o fundamento de um princípio, 
como é esperado que a IA possa extrair, desta anarquia conceitual, uma 
racionalidade capaz de aplicar, para casos futuros, uma resposta adequa-
da? Estes pontos antecedem a discussão sobre o método para resolver os 
problemas com os Recursos. Como defendido anteriormente, antes de 
definir qual é o método é preciso recortar o método, e este é o papel da 
doutrina, que cria parâmetros para uma discussão jurídica racional.  

 
Considerações finais  

 
O presente artigo tentou analisar o problema das decisões classifica-

tórias da IA no STF partindo de três pontos, concluindo que, 
separadamente e em sequência, as três problemáticas se desenvolvem 
como obstáculos para o papel desempenhado pela IA. 

No primeiro ponto, a ausência de um referencial para constituir a 
análise dos casos partindo dos dados apresentados é preocupante em 
outros usos análogos e não existe motivo para julgar que no caso do STF 
será diferente, agravado pelo segundo ponto, que é a inexistência de uma 
doutrina íntegra constituindo a história jurisprudencial do STF. Ainda 
que seja possível destacar alguns pontos que unem a retórica utilizada 
nos votos, o terceiro ponto demonstra que os Ministros são capazes de 
concordar em um resultado discordando não apenas nos fundamentos, 
mas nos próprios conceitos usados para fundamentar, entre eles e na 
própria história jurisprudencial dentro de um único votante.  
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Assim, partindo de uma IA que precisa de parâmetros para ser trei-
nada, sem nem entrar na questão hermenêutica de uma teoria decisória 
ainda fundamentada no esquema sujeito-objeto, não é possível sustentar 
que a IA não será viciada pela anarquia jurisprudencial já vaticinada pelo 
homenageado. E, ainda que fosse possível sustentar uma hegemonia 
conceitual mínima nos votos e na razão do STF, ela não é desejável por 
delegar uma decisão classificatória, escondendo a natureza decisória dos 
atos.  

Todos esses fatores contribuem para uma crítica aos procedimentos 
objetivados pelo uso de uma IA para classificar a repercussão geral dos 
Recursos endereçados ao STF. Ela não é possível pois não existe coerên-
cia e integridade nos votos dos ministros, ela não é desejável pois o 
paradigma defendido pela Corte está assentado na dualidade sujeito-
objeto, que ignora o papel da linguagem, contextualizada pelo direito em 
uma ordem constitucional contemporânea, como delimitador da subjeti-
vidade legítima e, por último, não é eficaz para resolver o problema, do 
crescente aumento de recursos, pois a Corte não dispõe de um referenci-
al forte fora das súmulas, que apresentam apenas resultados finais e não 
a racionalidade jurisprudencial do STF.  
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Ministério público:  
entre a independência funcional/discricionariedade e 

a unidade/coerência.  
Uma crítica a partir de Ronald Dworkin 

 
Marcelo Beckhausen 

 
 
1 Introdução 

 
Com este trabalho, pretendo lançar algumas reflexões sobre os limi-

tes à discricionariedade dos membros do Ministério Público em relação 
as suas atribuições estatuídas na Constituição brasileira, colocando no 
centro dessa discussão os princípios da independência funcional e da 
unidade institucional, examinando quais as repercussões e trajetórias 
dessa construção no ordenamento jurídico a partir do modelo da integri-
dade no Direito de Ronald Dworkin. Pretendo limitar minha discussão à 
atribuição ministerial fora do âmbito penal, onde o Constituinte de 1988 
foi extremamente generoso e inovador nessa temática. 
 
2 Positivismo, discricionariedade e independência funcional 

 
Encaminho a primeira parte da discussão, que diz respeito a atua-

ção do Ministério Público, a partir de reflexões que se extrai da obra 
Levando os Direitos a Sério (DWORKIN, 2002), sendo necessário, num 
segundo momento, apontar os caminhos para uma ação integrativa e 
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coerente dessa Instituição, através de um diálogo com a obra O Império 
do Direito (DWORKIN, 1999), ambos de Ronald Dworkin. 

As práticas jurídicas, reflete Dworkin, podem ser estudadas de duas 
maneiras, uma externa, do ponto de vista do sociólogo ou do historiador, 
que pergunta aspectos históricos a respeito dos argumentos jurídicos, e 
outra interna, do ponto de vista do participante, tentando “apreender a 
natureza argumentativa de nossa prática jurídica ao associar-se a essa 
prática e debruçar-se sobre as questões de acerto e verdade com as quais 
os participantes deparam.” (DWORKIN, 1999, p. 19). Dworkin estuda o 
argumento jurídico formal a partir do ponto de vista do juiz, já que o 
“argumento jurídico nos processos judiciais é um bom paradigma para a 
exploração do aspecto central”. (DWORKIN, 1999, p. 19). 

Minha pretensão, nesse artigo, é estudar o argumento jurídico a 
partir do ponto de vista do membro do Ministério Público que, diante de 
um processo extrajudicial ou judicial, deve agir ou deixar de agir, emitir 
um parecer, ou mesmo recorrer de uma decisão. A estrutura do argu-
mento jurídico utilizado nas peças Ministeriais também é um bom 
paradigma, mas não exerce uma influência tão forte sobre os demais 
discursos dos atores do direito, apesar de sua legitimidade para instar o 
Judiciário e desafiar decisões judiciais. Anoto que existe um bom campo 
para explorar a atuação do Parquet quando se depara com sua indepen-
dência funcional e as possíveis escolhas que devem guiar o seu agir. 

Em sua obra Levando os Direitos a Sério, especialmente capítulos 2 
e 3 onde aborda o modelo de regras, Dworkin começa um ataque ao 
positivismo, adotando como alvo a teoria de Herbert Hart, a quem suce-
deu como professor em Oxford. (DWORKIN, 2002. p. 27). Para o 
jusfilósofo norte-americano o positivismo sustentado por Hart permitiria 
aos juízes a criação de novas regras, quando não existissem normas posi-
tivadas que pudessem ser utilizadas no caso concreto1. 

 
1“O convencionalismo estrito deve declarar uma 'lacuna' no direito, que requer o exercício de um poder discricioná-
rio extralegal por parte do juiz para criar um novo direito sempre que uma lei for vaga, ambígua ou problemática 
de alguma maneira, e não houver outra convenção sobre o modo de interpretá-la” “o convencionalista moderado 
não precisa admitir nenhuma 'lacuna' em tais casos. Pode afirmar, de modo plausível, que existe uma maneira 
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De acordo com Dworkin (1999, p. 65-66) o positivismo possui os 
seguintes princípios que o estruturam: a) o direito de uma comunidade é 
um conjunto de normas especiais usadas direta ou indiretamente pela 
comunidade para determinar o comportamento que poderá ser objeto de 
coerção pelos poderes públicos, sendo que essas normas podem ser iden-
tificadas através de sua origem (pedigree); b) o conjunto de regras 
válidas esgota o conceito de direito, de modo que se essas regras não 
cobrem explicitamente o caso concreto, pela vagueza ou alguma outra 
razão, então o juiz pode exercer sua discricionariedade, aplicando a lei; c) 
na ausência de norma jurídica válida não há obrigação jurídica, “segue-se 
que quando o juiz decide uma matéria controversa2 exercendo sua discri-
ção, ele não está fazendo valer um direito jurídico correspondente a essa 
matéria.” (DWORKIN, 2002, p. 28). Talvez a principal questão a ser aqui 
debatida, nessa equivalência3 entre Judiciário e Ministério Público (a 
possibilidade do Juiz decidir a partir de uma “lacuna” da lei, que lhe pos-
sibilita criar uma regra) quando este agir discricionariamente, seja 
relacionada ao problema que essa atuação não esteja orientado por uma 
regra, um enunciado, ou mesmo, uma decisão anterior proferida por 
outros colegas ou, mais grave, por ele próprio. Ou seja, que não exista 
coerência no exercício de suas atribuições, recorrer, emitir parecer, re-
comendar, seja em relação a sua própria atuação, seja em relação a uma 
atuação compartilhada com outros membros da mesma Instituição4. 

 
correta, ainda que polêmica, de interpretar as convenções abstratas da legislação e do precedente […] sustenta 
essas proposições em nome da extensão implícita das convenções jurídicas; isto é, sustenta que são o direito 
segundo suas concepções, negando, assim, a ideia de qualquer lacuna no direito.” (DWORKIN, 1999, p. 155). 
2 A ressalva de Lênio Streck é pertinente: “um caso é fácil ou difícil a partir da compreensão que o intérprete tem 
sobre ele”. (STRECK, 2017, p. 206). 
3“Registro, nesse sentido, que defendo de há muito que o Ministério Público é uma magistratura. O membro do MP 
é um magistrado sobre o parquet, pois não? Não por acaso, o § 4º do art. 129 da CF diz que se aplica ao Ministério 
Público, “no que couber”, o disposto no art. 93, que cuida do Poder Judiciário. 'No que couber' – esta expressão 
parece que não está sendo bem compreendida pelo Ministério Público”. (STRECK, 2018, p. 244-245). 
4 O ponto fulcral do debate entre Dworkin e Hart é o problema da discricionariedade. O jusfilósofo inglês sustenta-
va que a vagueza era inerente à linguagem jurídica e que nos hard cases, nos quais existiriam várias interpretações 
razoáveis, os juízes poderiam decidir discricionariamente, pois teriam que escolher a interpretação que consideras-
sem a mais apropriada. Assim, nestas situações excepcionais, o juiz não estaria aplicando o direito, mas sim, 
criando-o. Dworkin, em sentido contrário, apresenta objeções à construção hartiana. Primeiramente, o jusfilosófo 
norte-americano defende que as partes num processo possuem o direito de que a solução jurídica para o caso esteja 
de acordo com o ordenamento previamente estabelecido. Este, por sua vez, seria o fundamento para todos os casos, 
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 Com respeito ao Ministério Público a mesma discricionariedade que 
implica o uso de visões ideológicas, religiosas, morais, desconectadas de 
um direito que, a partir de Dworkin, é percebido como um sistema de 
regras e princípios, sendo estes essenciais para fundamentar decisões em 
casos difíceis, implica num enfraquecimento do Ministério Público peran-
te a sociedade, já que quebra a expectativa de segurança jurídica por 
parte desta. Desta forma, as partes envolvidas em um processo adminis-
trativo ou em um inquérito civil público teriam o direito de que a solução 
jurídica para o caso, ingressar ou não com uma ação civil pública, por 
exemplo, estivesse condicionada pelo ordenamento jurídico e não por 
escolhas discricionárias do membro do Ministério Público sob o manto da 
independência funcional, que passa a ser uma soberania funcional, des-
preocupado este membro com as fronteiras construídas no sistema 
normativo, princípios, regras, decisões internas e externas. 

Entendo também que, diante de processos extrajudiciais que exijam a 
atuação do Ministério Público, como inquéritos civis públicos e outros 
procedimentos administrativos correlatos, a legislação5 já impossibilita a 
independência total diante de um arquivamento, determinando que tal ato 
seja submetido a uma esfera superior, que homologará, ou não, tal com-
portamento. No entanto, judicializada a questão através de uma ação civil 
pública, a legislação infraconstitucional é omissa quanto a possibilidade do 
autor Ministerial atuar em sentido contrário ao exposto. Utilizo como eixo 

 
fáceis ou difíceis, impedindo tanto a discricionariedade judicial como o poder criativo dos juízes, nos termos 
propostos por Hart.(Streck, 2013, p.358) 
5Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamen-
to para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças 
informativas, fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em 
falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de 
arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados 
aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. 

§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério 
Público, conforme dispuser o seu Regimento. 

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro 
órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. (BRASIL, 1985). 
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a possibilidade do Parquet não interpor recurso6 quando vencido na de-
manda. Nesses casos, pode o ministério público deixar de recorrer? 
Entendo que o princípio da unidade, estampado ao lado da independência 
funcional, nos dá um norte de qual seria a resposta correta. 

A unidade institucional, concebida como princípio constitucional, 
constrói uma estrutura organizada, recheada com enunciados, decisões, 
jurisprudência, a serem obrigatoriamente observadas pelo agente público, 
delimitando o seu agir e permitindo uma interação maior entre membros, 
que atuam cooperativa e coerentemente. Essa é a grande reflexão de 
Dworkin em relação de como proteger a sociedade da discricionariedade 
dos agentes judiciais, que empregam critérios morais para colmatar suas 
decisões, numa clara ruptura com o sistema jurídico. 

Para Dworkin o positivismo jurídico, ao entender as regras como 
exclusivas fontes legislativas de direito, acaba abrindo mão dos princí-
pios7, que são standards a serem observados, não porque favoreça uma 
situação econômica ou política ou social, mas porque é uma exigência da 
justiça, equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Quando o 
Ministério Público está diante de um caso difícil, que não foi solucionado 
em expedientes extrajudiciais ou que não há como ser resolvido salvo 
judicializando a questão, e não existe uma regra clara a nortear o seu 
posicionamento, poderá ingressar com uma ação civil pública com base 
em argumentos extrajurídicos, em argumentos morais desprovidos de 
uma análise profunda, interpretativa, dos princípios, práticas, decisões 
judiciais, ações já ajuizadas sobre o mesmo tema? Entendo que a respos-
ta afirmativa a essa pergunta implica numa ruptura clara com o 
ordenamento jurídico, com os princípios e regras que estão à disposição 

 
6 Respeitadas, claro, as súmulas dos Tribunais que, de alguma forma, obstaculizam a interposição de recurso. 
7 Vale insistir que Dworkin reconhece que o modelo de regras pode incluir outros tipos de standards jurídicos 
distintos da regra em sentido estrito. Poderá inclusive denominá-los “princípios”. Não é isso que importa. O que é 
relevante asseverar é que os princípios funcionam segundo uma gramática lógica que exige algum tipo de pondera-
ção – e, portanto, prática argumentativa e de justificação – e envolvem a referência a um valor como o seu foco 
intencional determinante. Isto é, o point (a intencionalidade) dos princípios é valorativo e exige uma atitude 
interpretativa (ou melhor, “interpretista” ou “interpretativa interpretativista”, para que se evitem confusões nesse 
ponto) da parte do operador do direito. Princípios não funcionam dentro da gramática da subsunção, do “tudo ou 
nada”. (MACEDO JR., 2013, posição 3756). 
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do intérprete antes de proferir a decisão, e num rompimento efetivo com 
a segurança jurídica dos eventuais atingidos pela ação ministerial, eis que 
o Estado começa a exercer uma coerção embasado em argumentos extra-
jurídicos que inovam na esfera pública. A quebra com estes elementos 
ataca frontalmente a democracia, eis que o agente público Ministerial, na 
mesma toada que o Judicial, não está legitimado a criar ou inovar no 
campo do processo, seja administrativo ou judicial, desconstruindo a 
confiança que a sociedade deposita nas instituições, compartilhando com 
estas de princípios em comum. Essa “textura aberta”8 mencionada por 
Hart e outros positivistas, proporciona essa interpretação inadequada do 
sistema normativo, como se este estivesse à disposição do agente Minis-
terial, aguardando sua complementação pontual e casuística e, às vezes, 
oportunista. 

De acordo com Streck (2018, p. 61-62, grifo do autor) 
 
Chegamos, aqui, a um ponto nuclear: para Hart, não importa qual seja a es-
tratégia eleita para a transmissão de padrões de comportamento (seja o 
precedente ou a legislação); nalgum momento esses padrões mostrar-se-ão 
imprecisos e sua aplicação será posta em dúvida. Esses padrões terão em to-
do o caso, assim, o que se chama de textura aberta: uma característica geral 
da linguagem humana, que gera incerteza nas zonas limítrofes. No positi-
vismo hartiano, esta característica acaba deslocando aos intérpretes oficiais 
(v. g., autoridades judiciais) um grande poder: o de, no âmbito de aplicação 
normativa concreto, solucionar o caso por meio de uma escolha. 
 

O Ministério Público, como intérprete oficial, possui grande mar-
gem de discricionariedade ao optar por arquivamento de expedientes 
administrativos ou ajuizamento (de ação civil pública). No caso de um 
arquivamento existe uma obrigatoriedade9, antes da judicialização, de 

 
8“Conforme Streck (2017, p. 163): Assim é possível que argumentos morais venham a integrar o Direito de forma 
contingencial, pois ele – Direito – enquanto linguagem, contém vaguezas e ambiguidades nas quais não havendo 
definição da sua significação, entra em uma 'textura aberta' na qual os juízes podem criar Direito segundo padrões 
externos ao próprio Direito, como argumentos políticos, morais, etc”. 
9Mas não nos casos dos procedimentos administrativos, que não forem transformados em inquéritos civis públicos, 
conforme Resolução nº174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público: 

Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: 
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encaminhar este a um órgão superior para que se homologue ou não este 
arquivamento10, um duplo grau de atribuição, o que reduz essa discricio-
nariedade e abre para um compartilhamento decisório. Mas, ao mesmo 
tempo, transfere essa discricionariedade para outra instância de inter-
pretação oficial. No entanto, cabe fazer referência a Resolução do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal nº87/2010, que autori-
za o membro do Parquet a arquivar representações11 cujos fatos narrados 
não configurem lesão efetiva ou potencial aos interesses que devem ser 
defendidos pela Instituição12. Esse exame, quanto a lesão e quanto ao 
interesse, abre margem também para uma discricionariedade forte, no 

 
I –acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; 

II –acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; 

III –apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; 

IV –embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. 

[…] 

Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio 
órgão de execução, com comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e 
Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos autos para homologação do arquivamento. 

Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III 
do art. 8°, o noticiante será cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior 
do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 (dez) dias. (BRASIL, 2017). 
10 Conforme Resolução nº87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de funda-
mento para a adoção das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do 
inquérito civil ou do procedimento administrativo, fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquiva-
mento, o presidente do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, 
da previsão inserta no § 3°, deste artigo. 

§ 2º - Os autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo arquivados serão remetidos, no prazo de 3 
(três) dias, na forma do artigo 9º, § 1º, da Lei 7.347/85, à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. (Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010). 
(BRASIL, 2010). 
11Art. 5º-A - Se os fatos narrados na representação não configurarem lesão aos interesses ou direitos mencionados 
no artigo 1º desta Resolução ou se o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação civil pública ou se os fatos 
apresentados já se encontrarem solucionados, o membro do Ministério Público, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, indeferirá o pedido de instauração de inquérito civil, em decisão fundamentada, da qual se dará ciência 
pessoal ao representante e ao representado. (Incluído pela Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010). 
(BRASIL, 2010). 
12 Resolução nº87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

Art. 1° - O inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe 
incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucio-
nais. (BRASIL, 2010). 
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sentido dworkiniano13. Fez bem o colegiado ao prever a possibilidade do 
representante em recorrer dessa decisão14. 

Em 2016, uma interessante pesquisa foi realizada sobre o perfil dos 
membros do Ministério Público dos diversos ramos (LEMGRUBER et al., 
2016, p. 14), que redundou em conclusões reveladoras sobre a indepen-
dência funcional: 

 
Finalmente, o princípio da independência funcional garante não só ausência 
de subordinação do Ministério Público a qualquer dos três poderes (Executi-
vo, Legislativo ou Judiciário) como assegura a seus membros carreira, 
administração e orçamento próprios, além de ampla autonomia no exercício 
de suas atividades-fim, não estando eles submetidos intelectual ou ideologi-
camente a quem quer que seja (idem, ibidem). Procuradores e promotores 
subordinam-se a um chefe apenas em termos administrativos, mas cada pro-
fissional é livre para seguir suas convicções, desde que estejam em acordo 
com a lei. (grifo do autor). 
 

Na verdade, a independência funcional é voltada para ser essa barrei-
ra à influência externa, permitindo que o agente possa ajuizar ações contra 
agentes políticos e detentores de poder econômico. Mas essa independên-
cia não dá uma liberdade para sua atuação dentro da lei. Isso acontece por 
força de uma ausência de controle da atividade-fim, que deveria estar su-
bordinada a outros atores e colegiados. A existência de Órgãos superiores, 
Câmaras de Coordenação e Revisão, Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, não constrói essa inter-relação entre os membros da carreira, tanto 
no sentido horizontal, mesma instância, quanto no sentido vertical, instân-

 
13 Para Dworkin, a discricionariedade teria um sentido fraco, onde as normas devem ser aplicadas automaticamen-
te sem qualquer reflexão, ou que alguém tem autoridade para decidir sem que esse ato possa ser anulado ou 
revisado, como acontece dos tribunais de última instância. Em seu sentido forte, o agente não está vinculado por 
standards anteriores. No entanto, para Dworkin o sentido forte não pode significar a liberdade sem limite ou 
incriticável, podendo recorrer a normas de sensatez e justiça, mas sua decisão não está controlada por uma norma 
previamente estabelecida. (DWORKIN, 2002, p. 53). 
14  Resolução nº87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, §1º do artigo 5-A, que possibilita o 
recurso em sede de inquérito civil público: 

§ 1º - Do indeferimento caberá recurso administrativo, devidamente fundamentado, no prazo de 10 (dez) dias. 
(Incluído pela Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010) 

E existe essa previsão no caso de procedimentos administrativos relativos a direitos individuais, Resolução 
nº174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 13, caput, já transcrito. (BRASIL, 2010). 
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cias diferentes. Não existindo hierarquia no que diz respeito à atuação 
judicial, tampouco enunciados vinculantes, a construção da estrutura do 
Órgão vai superdimensionar a independência funcional, ou melhor, as 
diferentes independências funcionais distribuídas pelos ofícios de atuação, 
em detrimento de uma unidade institucional. 
 
2 Integridade no direito, coerência e unidade 

 
Me interessa agora expor um componente constitucional que orien-

ta a instituição Ministério Público mas que tem um desiderato diferente 
da independência funcional. A unidade pretende organizar a instituição, 
construir com os membros uma ação articulada, ordenada e coordenada, 
conduzindo o comportamento independente para atribuições comparti-
lhadas e coerentes. A unidade institucional se manifesta de diferentes 
formas: decisões de colegiados orientando a atuação ou sancionando uma 
atuação que desborde da legislação; decisões de colegiados homologando 
ou não arquivamentos, determinando, nesse caso, novas diligências; 
formação de forças-tarefas; formação de grupos de trabalho; eleições 
internas; elaboração de enunciados com o fito de orientar uma atuação; 
mecanismos internos de distribuição de feitos com base em especializa-
ção; revisão de entendimentos no caso de não ajuizamento de recursos; 
etc. Este rol de atividades obviamente não é exaustivo, mas explicita a 
ideia norteadora do princípio: integrar os diversos ofícios e membros do 
Ministério Público, em uma atuação que guarda coerência e compartilha 
postulados de eficiência, devido processo legal, equidade e justiça15. 

Assim, se a independência funcional está ligada ao campo de atri-
buições e comportamentos do Ministério Público, a unidade condiciona 

 
15“A política comum compartilha com a teoria política utópica certos ideais políticos, os ideais de uma estrutura 
política imparcial, uma justa distribuição de recursos e oportunidades e um processo equitativo de fazer vigorar as 
regras e os regulamentos que os estabelecem. […] virtudes da equidade, justiça e devido processo legal adjetivo.” “a 
equidade é uma questão de encontrar os procedimentos políticos – métodos para eleger dirigentes e tornar suas 
decisões sensíveis ao eleitorado – que distribuem o poder político de maneira adequada.” “A justiça, pelo contrário, 
se preocupa com as decisões que as instituições políticas consagradas devem tomar, tenham ou não sido escolhidas 
com equidade.” “O devido processo legal adjetivo diz respeito a procedimentos corretos para julgar se algum 
cidadão infringiu as leis estabelecidas pelos procedimentos políticos” (DWORKIN, 1999, p. 200). 
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esse agir através do entrelaçamento dessas mesmas atribuições. Inde-
pendência e unidade estão indubitavelmente associadas, vinculadas aos 
mesmos princípios, segurança jurídica da sociedade, decisões coletivas, 
jurisprudência, doutrina, atos institucionais. 

Na verdade, e esse é o ponto fulcral aqui, quando do exercício de sua 
independência funcional o membro do Ministério Público não possui 
discricionariedade para deliberar, já que seu comportamento está regu-
lado pela estrutura institucional e por variáveis outras que não permitem 
que um agente público possa atuar discricionariamente, preenchendo 
eventual inexistência ou vagueza de uma regra com elementos extrajurí-
dicos, baseados em suas convicções pessoais ou morais, ou numa moral 
coletiva que eventualmente lhe pressiona a atuar em algum sentido. Deve 
buscar sua atuação através justamente dessa unidade, que lhe inter-
relaciona com os demais agentes públicos, com as decisões colegiadas, 
com as decisões dos Tribunais, com deliberações institucionais suas e de 
outros membros e, por fim (ou começando), com a própria Constitui-
ção16. 

Assim, o membro do Ministério Público deve pautar sua atividade 
pelo respeito as decisões anteriores, que obviamente podem ser modifi-
cadas com o passar do tempo, e com a possibilidade de exercer suas 
atribuições de forma construtiva e criativa, aprimorando o caminho ins-
titucional, na linha de Dworkin que pretende “desenvolver uma 
discussão teórica correta dos fundamentos do direito, um programa para 
deliberação judicial que possamos recomendar aos juízes e usar para 
avaliar o que eles fazem.” (DWORKIN, 1999, p. 98). 

No mesmo norte, trilhando o caminho recomendado aos Juízes, pre-
tendo compreender e criticar a interpretação que permite ao membro do 
Ministério Público, de forma discricionária, não agir quando assim deve-
ria fazê-lo, desprotegendo objetivos constitucionalmente estabelecidos e, 
a partir disso, entender os mecanismos institucionais que poderiam arre-

 
16“Temos também a Constituição. Ao aderir ao exercício do direito, cada advogado já encontra essa estrutura 
estabelecida e compartilha o entendimento de que o conjunto dessas instituições forma nosso sistema jurídico.” 
(DWORKIN, 1999, p. 113). 
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fecer a independência funcional em prol de uma unidade construída a 
partir de uma ortodoxia constitucional. Assim como “cada juiz se posici-
ona na história institucional, devendo interpretar o que aconteceu e dar-
lhe continuidade da melhor maneira possível. Cada tomada de decisão 
deve se articular ao todo coerente do Direito, mantendo uma consistência 
com os princípios constitutivos da comunidade” (STRECK, 2017, p. 252) 
cada membro do Ministério Público está dentro de uma cadeia interpre-
tativa que lhe obriga a tomar a decisão mais coerente com o conjunto de 
decisões, enunciados e ações anteriores17. Diria mais, o agente ministerial 
está conectado ao conjunto de decisões internas da Instituição, assim 
como pelas decisões da esfera judicial, que lhe obrigam a ser duplamente 
coerente e agir de forma integrada com o próprio Ministério Público, a 
comunidade interpretativa, os órgãos judiciais e outras instituições par-
ceiras de obrigações legais, como IBAMA, INCRA, FUNAI, etc. 

Ao agir o membro do Ministério Público está atrelado a sua biografia 
institucional e ao seu compromisso com o futuro, em cada instância de 
atuação. Assim, quando um Promotor de Justiça age compartilhando prin-
cípios institucionais e decisões judiciais, observando o devido processo 
legal, equidade e justiça, os demais membros de outras instâncias se agre-
gam a esse agir, devendo pautar suas novas ações comprometidos com 
essa rede interpretativa, como refere Dworkin “o dever de um Promotor é 
interpretar a história jurídica que encontra, não inventar uma história 
melhor”. (DWORKIN, 2000, p. 240). Assim, conforme Dworkin (2000, p. 
238), o “Direito é um empreendimento político, cuja finalidade geral, se é 
que tem alguma, é coordenar o esforço social e individual, ou resolver 
disputas sociais e individuais, ou assegurar a justiça entre os cidadãos e 
entre eles e seu governo, ou alguma combinação dessas alternativas”. 

O agir do Promotor deve estar comprometido com a moralidade da 
comunidade política, já que sua atribuição é um ato de responsabilidade 
política. Essa moralidade não está distanciada do Direito mas está incor-

 
17A coerência de estratégia diz respeito a adequar decisões para que elas se tornem melhor no futuro já a coerência 
de princípio, “Exige que os diversos padrões que regem o uso estatal da coerção contra os cidadãos seja coerente no 
sentido de expressarem uma visão única e abrangente da justiça”. (DWORKIN, 1999, p. 163). 
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porada ao Direito. A visão dos positivistas de que o direito está separado 
da moral, que os desacordos morais não estão inseridos no sistema legal, 
encartados que foram através de processos representativos e democráti-
cos, leva ao entendimento de que o Direito não é interpretativo mas 
descritivo18. Quando essa descrição não é possível, a partir de uma leitura 
das regras existentes, estão autorizados juízos discricionários, que criam 
uma nova norma, post factum. Ou seja, o agente Ministerial deve estar 
comprometido com um conceito interpretativo do direito, já que para 
“Dworkin, o direito é uma prática social cuja intencionalidade tem uma 
dimensão avaliativa moral e essencialmente argumentativa (e não me-
ramente autoritativa – authoritative).” (MACEDO JR, 2013, posição 3662). 

Dworkin vai afirmar que o direito é um conceito interpretativo 
(DWORKIN, 1999, p. 109) e que os Juízes “desenvolvem, em resposta a 
suas próprias convicções e tendências, teorias operacionais sobre a me-
lhor interpretação de suas responsabilidades nesse desempenho”. 
(DWORKIN, 1999, p. 109). Da mesma forma, membros do Ministério 
Público seguem essa mesma tendência, eis que inseridos em idênticos 
ambientes acadêmicos e institucionais. Membros do Ministério Público se 
comportam da mesma forma, ajustando sua atuação em conformidade 
com suas individualidades e simpatias pessoais, desencontradas e não 
compartilhadas com seus pares a partir de uma interpretação coerente 
do sistema de decisões internas e da jurisprudência. 

Para Dworkin (1999, p. 164), 
 
[...] o direito como integridade supõe que as pessoas têm direitos – direitos 
que decorrem de decisões anteriores de instituições políticas e que, portanto, 
autorizam a coerção – que extrapolam a extensão explícita das práticas polí-
ticas concebidas como convenções. O direito como completude supõe que as 
pessoas têm direito a uma extensão coerente, e fundada em princípios, das 

 
18“[...] o positivismo metodológico estabelece que a tarefa da teoria do direito é descrever o direito independente-
mente de qualquer tipo de consideração valorativa ou moral. Trata-se do argumento sobre a natureza da própria 
teoria do direito como uma atividade descritiva ou avaliativa, conforme discutido no capítulo anterior. Poderíamos 
denominá-lo de tese do caráter descritivo da teoria do direito.” (MACEDO JR., 2013, posição 3709). 
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decisões políticas do passado, mesmo quando os juízes divergem profunda-
mente sobre seu significado. 
 

Ora, Ministério Público atuando como advogado da sociedade deve 
atuar interpretativamente nesse sentido, em prol da sociedade, respeitando 
a segurança jurídica desta e o catálogo de direitos a ela inerente, até porque 
o Estado age “segundo um conjunto único e coerente de princípios mesmo 
quando seus cidadãos estão divididos quanto à natureza exata dos princí-
pios de justiça e equidade corretos” (DWORKIN, 1999, p. 202). 

Para entender corretamente essa ideia de compartilhamento de 
princípio e coerência na atuação deve-se voltar para a ideia de Dworkin e 
seu modelo de integridade no direito. Dworkin discorre sobre três mode-
los de comunidade, sendo que no primeiro modelo a ligação dos 
membros de determinada comunidade ocorre casuisticamente.19 O se-
gundo modelo, é o modelo de regras onde os membros de uma 
deterinada comunidade se compromete a um dever de respeito a regras 
preestabelecidas. (DWORKIN, 1999, p. 253). O terceiro modelo é o que 
nos interessa. Nesse modelo os membros da comunidade exigem uma 
compreensão compartilhada, onde estes sujeitos entendem que seu futu-
ro está conectado por princípios comuns e não apenas um regramento 
fruto de um consenso casuístico. Essas obrigações são aceitas e comparti-
lhadas, sendo que cada cidadão respeita os princípios da equidade e da 
justiça, organizadas politicamente, mesmo que existam desacordos mo-
rais, tendo cada integrante da comunidade responsabilidades políticas e 
respeito pela dignidade do outro. (DWORKIN, 1999, p. 256-257). 

Dessa forma, ao entender e aceitar o direito como integridade, o 
membro do Ministério Público deve, ao decidir sobre questões legais, ser 
coerente quanto aos princípios, concebendo o corpo do direito como uma 
totalidade e não como uma série de ações isoladas, de forma estratégica sem 
qualquer conexão com esse todo (DWORKIN, 1999, p. 203), se engajando 
nos princípios de equidade, justiça ou devido processo legal como um proje-

 
19“O primeiro supõe que os membros de uma comunidade tratam sua associação apenas como um acidente de fato 
da história e da geografia [...] nada tem de verdadeira.” (DWORKIN, 1999, p. 252). 
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to de vida (DWORKIN, 1999, p. 204), devendo fundamentar suas decisões a 
partir de princípios coerentes com os processos deliberativos de sua comu-
nidade. Como participante dessa comunidade, o Parquet pode agir com 
base em princípios compartilhados, estabelecidos através de decisões coleti-
vas, oriundas da ideia de uma unidade institucional que não é só artificial, 
mas vincula cada membro, já que suas ações vão implicar a possibilidade de 
utilização da coerção estatal, e se “uma sociedade política que aceita a inte-
gridade como virtude política se transforma, desse modo, em uma forma 
especial de comunidade, especial num sentido que promove sua autoridade 
moral para assumir e mobilizar monopólio de força coercitiva, protegendo 
essa comunidade contra juízos parciais ou oportunistas, redundando em 
formas de corrupção oficial”. (DWORKIN, 1999, p. 228). 

O modelo de integridade no direito não pressupõe que os agentes 
públicos devem permanecer estáticos, sem possibilidade de contribuir 
para interpretações que possam se adequar a novas situações e realida-
des que não existiam no passado, mas que foram se modificando com o 
tempo20, efetivando “A promessa de que o direito será escolhido, alterado, 
desenvolvido e interpretado de um modo global, fundado em princípios.” 
(DWORKIN, 1999, p. 258), incentivando os Promotores e Procuradores a 
se tornarem mais completos e criativos, na busca de coerência com os 
princípios compartilhados com toda comunidade política. (DWORKIN, 
1999, p. 265). 

Nessa linha, membros do Ministério Público, ao considerar que este 
modelo de integridade representa uma matriz interpretativa adequada21 
para as práticas jurídicas, especialmente nos casos difíceis (DWORKIN, 

 
20Se as pessoas aceitam que são governadas não apenas por regras explícitas, estabelecidas por decisões políticas 
tomadas no passado, mas por quaisquer outras regras que decorrem  dos princípios que essas decisões pressu-
põem, então o conjunto de normas públicas reconhecidas pode expandir-se e contrair-se organicamente, à medida 
que as pessoas se tornem mais sofisticadas em perceber e explorar aquilo que esses princípios exigem sob novas 
circunstâncias, sem a necessidade de um detalhamento da legislação ou da jurisprudência de cada um dos possíveis 
pontos de conflito.” (DWORKIN, 1999, p. 229). 
21Arthur Ferreira Neto propõe uma crítica interessante a metodologia adotada por Dworkin: “Ora, se se sabe que 
nenhum juiz real conseguirá projetar uma coerência ampla e integral entre as proposições jurídicas e os princípios 
morais que regulam uma comunidade, caberia questionar qual seria o efetivo mérito de se aceitar uma metodolo-
gia pautada em um princípio de máxima coerência interna, mas que, em verdade, se dá por satisfeita com uma 
coerência apenas precária e parcial”. (FERREIRA NETO, 2015, P.298). 
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1999, p. 260), vai tratar o sistema jurídico como uma expressão de uma 
rede coerente de princípios “de modo a descobrir normas implícitas en-
tre e sob as normas explícitas.” (DWORKIN, 1999, p. 261), propiciando 
que suas ações guardem e representem a coerência exigida por essa co-
munidade, que fica assegurada em seus direitos e obrigações. 

Na obra O Império do Direito, Dworkin dedica algum espaço para o 
Ministério Público22. Obviamente, que o autor trata do Órgão norte-
americano com suas especificidades, mas algumas lições podem ser vali-
osas para o modelo Ministerial brasileiro. Bom frisar que o Parquet 
estadunidense não é um modelo que, atualmente, se aproxima do modelo 
brasileiro já que neste somente a chefia do Ministério Público é que será 
indicada pelo Presidente, com todos demais integrantes assumindo seus 
cargos a partir de concursos públicos de provas e títulos. Os membros do 
Ministério Público Federal nos Estados Unidos também não possuem a 
independência funcional dos Procuradores e Promotores brasileiros, já 
tendo decidido a Suprema Corte norte-americana nesse sentido23. 

O modelo de integridade pode ser alcançado pelo sistema do Ministé-
rio Público brasileiro se este aderir a uma ideia de compartilhamento de 
responsabilidades políticas junto a comunidade, construindo suas decisões 
administrativas e ações judiciais a partir de princípios comuns de equidade, 
justiça e devido processo legal adjetivo. A unidade institucional pode ser o 
caminho interpretativo a ser percorrido para alcançar esse modelo, que 
soluciona o problema da insegurança jurídica da comunidade, preocupada 

 
22Consideremos o poder discricionário do promotor público e outras decisões políticas no processo criminal. Poder-
se-ia pensar que, do ponto de vista da coerência, se algumas pessoas que cometem um crime específico foram e 
serão punidas, a punição deve incidir sobre todas essas pessoas, e que os castigos devem ser uniformes sempre 
houver o mesmo nível de culpabilidade. A integridade é mais discriminatória. Se a razão para um promotor público 
não processar alguém for de ordem política – se a ação penal for muito cara, por exemplo, ou por algum motivo 
não contribuir para a coibição -, a integridade não oferece razão alguma pela qual uma outra pessoa não venha a 
ser processada quando essas razões de política não existirem ou forem alteradas. Mas, se as razões que se opõem à 
ação penal em um caso forem razões de princípio – o código penal não oferece instruções adequadas, por exemplo -, 
a integridade então exige que essas razões sejam respeitadas para todos os outros. (DWORKIN, 1999, p.269) 
23“Prosecutions of federal crimes are under the general supervision of the Attorney General of the United States; 
United States Attorneys do not exercise autonomous authority.” (UNITED STATES, 1944). 
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com o uso não adequado da coerção estatal e preocupada com o respeito 
mútuo de toda comunidade pelos direitos e obrigações de cada integrante24.   

O modelo constitucional brasileiro não foi eficaz na construção de 
mecanismos para o constrangimento do membro do Ministério Público 
no que diz respeito a observância de uma atuação coerente com o direito. 
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), criado em 30 de 
dezembro de 2004 pela Emenda Constitucional nº 45, exerce uma fiscali-
zação no plano administrativo, financeiro e disciplinar do Ministério 
Público no Brasil e de seus membros, respeitando a autonomia da insti-
tuição. Não se imiscui na condução de regras que limitem ou 
regulamentem a independência funcional. Eventualmente suas delibera-
ções, mesmo que indiretamente, repercutem nessa independência. Na 
Recomendação do CNMP nº34, de 05 de abril de 2016, que dispõe sobre 
a atuação do Ministério Público como órgão interveniente no processo 
civil, em seu artigo 2º refere que “A identificação do interesse público no 
processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público”. 

Pois bem, numa situação hipotética a partir da tese exposta na Reco-
mendação supramencionada, se um membro do Ministério Público lotado 
na cidade X entende que os processos de direito de família não possuem 
interesse público e o membro lotado na cidade Y entende que tais processos 
possuem, o resultado é que os sujeitos dos processos, nas ações de direito de 
família, nos municípios X e Y vão ter um tratamento diferenciado. No mu-
nicípio Y, por exemplo, o agente do Parquet poderá recorrer de eventual 
decisão em prol dos sujeitos participantes do processo. Os órgãos de coor-
denação e revisão25, mesmo que sua tarefa no tocante aos processos 

 
24“É evidente que a integridade também condenaria as decisões dos promotores que praticassem discriminação, 
ainda que por óbvias razões políticas, a partir de fundamentos que violam direitos de outro modo reconhecidos, 
como se nossos promotores economizassem ao processar somente negros por um tipo de crime particularmente 
predominante nas comunidades de maioria negra.” (DWORKIN, 1999, p. 269) como no case Gouriet vs. The Union 
of Post Office Workers [1977] 1978 A.C. 435 (Câmara dos Lordes). 
25Como exemplo as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, “As Câmaras de Coordena-
ção e Revisão (CCR) do Ministério Público Federal são os órgãos setoriais que coordenam, integram e revisam o 
exercício funcional dos membros da instituição – procuradores e subprocuradores da República. São organizadas 
por função ou por matéria.” se destacando a competência de “manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito 
policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-
Geral”. (BRASIL, 2019). 
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administrativos seja a homologação de arquivamentos extrajudiciais, tam-
bém eventualmente vão poder reorientar a atuação dos membros, mas 
quando da existência de uma não continuidade em suas ações na condução 
de inquéritos civis e procedimentos administrativos. 
 
6 Considerações finais 

 
A teoria de Dworkin rompe com os positivistas e considera o direito 

como um conceito interpretativo, entendendo que o direito não está sepa-
rado da moral e que os Juízes não podem, sob a desculpa da inexistência ou 
vagueza de regras, criar ou inventar o direito, a partir de um poder discrici-
onário que não lhes foi concedido pelo sistema jurídico. Da mesma forma os 
membros do Ministério Público, que ocupam outro papel no jogo processual, 
não podem exercer suas atribuições estabelecidas pelas normas constitucio-
nais e infraconstitucionais de forma discricionária, ajuizando ações ou 
deixando de ajuizá-las sem que exista um fundamento coerente para o 
exercício de suas atividades partir de um empreendimento interpretativo 
que os situe dentro de uma comunidade de princípios. 

A segurança jurídica da sociedade, bem como o respeito aos seus direi-
tos e obrigações, devem ser objeto de zelo por parte do Parquet, que se 
encontra numa posição importante no sistema processual, seja como autor 
de ações penais, seja como autor de ações e inquéritos civis públicos, lidan-
do com temas sensíveis para o direito, liberdade, vida, saúde, meio 
ambiente, devendo agir a partir de um compartilhamento de princípios 
comuns à comunidade, como equidade, justiça e devido processo legal. 

A independência funcional que faticamente se apresenta como uma 
autonomia para decidir (ajuizar, arquivar, recomendar, etc.) na verdade é 
muito mais uma proteção que a sociedade possui para impedir que o Par-
quet sofra influências externas, ilegais ou inconstitucionais. Ela não autoriza 
um desalinhamento do membro do Ministério Público com o Estado de 
Direito, devendo balizar seus pareceres, ações e recursos, a partir de uma 
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interpretação coerente dentro de um modelo do direito como integridade. A 
independência não pode ser sinônimo de discricionariedade. 

A unidade institucional representa uma rede coordenada de agentes 
públicos ligados por decisões que os conectam e os direcionam, a partir 
de decisões coletivas oriundas de colegiados ou de instâncias superiores. 
O agente do Ministério Público não está isolado em sua atribuição, em 
seu ofício, em sua independência funcional, mas está, por um lado, atre-
lado às decisões dos Tribunais, a doutrina, aos princípios e, por outro 
com o dever de compartilhar suas decisões com seus pares, atuando de 
forma coerente e integrada. É claro que a unidade não vai solapar a in-
dependência funcional, tornando-a artificial e impedindo uma 
interpretação adequada das situações, seja nos chamados casos difíceis 
seja nas necessárias atualizações das interpretações já realizadas sobre 
determinados fatos e casos concretos, mas tal independência não é ilimi-
tada, oriunda do posicionamento particular de cada integrante do órgão. 
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O ilusório legado do realismo jurídico norte-americano 
 

Maurício Pedroso Flores * 

 
 
Introdução 
 

O realismo jurídico norte-americano é um tema constantemente re-
visitado pela teoria do direito, mas de uma forma bastante peculiar: se 
tornou uma espécie de caso paradigmático sobre o que significa se man-
ter uma atitude antiteórica em relação ao direito. Influenciados pela 
atmosfera antiformalista de sua época, os realistas buscaram simplificar 
a forma de se compreender o direito, aproximando-o da realidade prática 
cotidiano e despindo-o de suas construções morais e raciocínios lógicos.  

O projeto dos realistas parte de uma descoberta simples, mas que ao 
mesmo tempo lhes parecia engenhosa: teorias e fórmulas a parte, estu-
dar o direito é estudar como os juízes decidem casos. Mas a concepção 
realista teve por resultado, ironicamente, uma dissolução do próprio do 
direito em estudos de outras áreas do conhecimento, como a economia e 
a política. O realismo se tornou paradigmático por sua visão instrumen-
tal do direito, espectro que volta e meia reaparece não apenas em solo 
estrangeiro, mas também no Brasil. O objetivo deste artigo é mostrar 
como uma compreensão adequada do realismo jurídico norte-americano 
não só contribui para o estudo da teoria do direito, mas também auxilia a 
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desvendar algumas posturas que minam a autonomia do direito brasilei-
ro de uma forma perigosa para a democracia. 

Na primeira parte, traça-se um breve panorama sobre a atmosfera 
intelectual que deu origem ao realismo jurídico norte-americano. Nesse 
sentido, destaca-se a influência dos trabalhos pioneiros de Roscoe Pound, 
Benjamin Cardozo e Oliver Wendell Holmes Jr., escritos na virada do 
século XIX para o XX, que lançaram as bases para uma série de estudos 
empreendidos nos Estados Unidos nas décadas de vinte e trinta que fica-
riam propriamente conhecidos como “realistas”. A seguir, o artigo 
destaca as principais características da produção teórica realista, suas 
influências filosóficas, seus principais autores e seus eventuais pontos de 
discordância. Esse diagnóstico sobre a produção bibliográfica realista 
possibilita identificar como o movimento foi construindo suas teses prin-
cipais e, ao mesmo tempo, perdendo a capacidade de compreender o seu 
próprio objeto de estudo. Na parte final, procura-se demonstrar de que 
forma o realismo jurídico criou alguns de seus próprios fantasmas e 
alimentou expectativas falhas em relação ao modo como o direito pode 
ser compreendido, deturpando a própria função da teoria. Além disso, 
demonstra como experiências contemporâneas tendem a repetir, em solo 
brasileiro, algumas das ilusões que condenaram a teoria realista à condi-
ção de malfadado capítulo na história do pensamento jurídico ocidental. 

 
1. Raízes do realismo jurídico norte-americano 

 
A passagem do século XIX para o século XX costuma ser retratada, 

na teoria do direito, como a passagem da estrutura à função, da constru-
ção de sistemas para dizer a sistemas para fazer (LOSANO, 2010). Isto é, 
a pretensão de sistematizar de forma completa e coesa o direito vigente é 
paulatinamente substituída pela necessidade de se buscar respostas jurí-
dicas mais flexíveis e dinâmicas para os problemas urgentes do novo 
século. Essa é uma história amplamente conhecida e, em termos gerais, 
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bastante acertada – em que pese as variações encontradas conforme cada 
contexto nacional a ser observado.  

É possível notar um pano de fundo comum nas reações ao positi-
vismo jurídico na Alemanha, na França e na tradição anglo-saxã, 
sobretudo nos Estados Unidos: a crescente preocupação com o momento 
da aplicação do direito pelos tribunais, aparentemente negligenciada 
pelas teorias dominantes. Neste artigo, em que trataremos especifica-
mente do contexto norte-americano, importa notar o protagonismo, na 
segunda metade do século XIX, de uma concepção jurídica formalista 
cujo grande representante foi Christopher Columbus Langdell, diretor da 
Universidade de Harvard entre 1870 e 1895. 

O principal aspecto a se destacar do formalismo langdelliano, e o 
que mais contrasta com a reação realista que viria a seguir, é a ideia de 
que há soluções predeterminadas para todos os casos possíveis dentro do 
próprio direito. Trata-se de um argumento que procura reforçar a auto-
nomia do direito enquanto uma ciência própria, podendo-se alcançar um 
maior conhecimento sobre ela a partir de métodos análogos aos utiliza-
dos nas ciências naturais. Nesse sentido, da mesma forma que os 
cientistas dispunham de métodos científicos e laboratórios, os juristas 
tinham a seu dispor bibliotecas e coleções jurisprudenciais para encon-
trar as respostas mais adequadas ao desenvolvimento de seu campo. Essa 
abordagem traduzia-se em uma atitude pedagógica particular, colocada 
em prática por Langdell em sua experiência docente, chamada case me-
thod. Nela, os alunos são postos diante de um caso concreto a ser 
solucionado, e devem buscar na jurisprudência a melhor resposta para 
ele. Como os casos jurisprudenciais são muitos, cabia então ao professor 
selecionar os mais importantes, reunindo-os em case books, que deveri-
am ser previamente lidos pelos alunos conforme o tema da aula. O 
professor então indaga os alunos, à maneira socrática, acerca do material 
fornecido e os leva a extraírem conclusões a partir de princípios identifi-
cados por eles nos casos analisados (FACCHINI NETO; WEDY, 2016).  



160 | Direito Público em Tempos Privados 
 

Mas o corolário formalista segundo o qual princípios gerais devem 
ser extraídos de precedentes para solucionar casos futuros foi encon-
trando resistência intelectual e prática nas décadas posteriores. Fatores 
socioeconômicos como a rápida industrialização e o crescimento popula-
cional contribuíram para sobrecarregar e tornar cada vez mais complexo 
o sistema legal baseado em precedentes, abrindo o caminho para que 
fossem empregadas abordagens menos preocupadas com estruturas e 
mais preocupadas com problemas concretos. Morton White (1947) suge-
riu que, nos Estados Unidos, essa tendência antiformalista não foi 
exclusividade do direito, mas pode ser contemplada em movimentos de 
outras áreas do conhecimento, como o pragmatismo e o instrumentalis-
mo filosófico, o institucionalismo econômico e o determinismo 
econômico na literatura e na política. O efeito dessa revolta contra o 
formalismo é mais notável no direito em razão do excessivo rigor forma-
lista presente na reflexão jurídica, menos aberta à inovação e à 
experimentação. 

Imbuído de uma concepção jurídica mais pragmática, um dos pri-
meiros autores a se erguer contra a tradição formalista predominante no 
campo jurídico foi Roscoe Pound (1870-1964), fundador da chamada 
jurisprudência sociológica. Na visão de Pound, a ciência do Direito equi-
vale a uma espécie de “engenharia social” (social engineering), ou seja, 
“um instrumento para a melhoria da ordem social e econômica por meio 
de um esforço consciente e inteligente” (FACCHINI NETO; WEDY, 2016, 
p. 81). Negando a existência de princípios jurídicos eternos e/ou imutá-
veis, Pound defende um direito fluido, que se modifica conforme as 
condições sociais que lhe dão vida também mudam. 

Muito próximo dessa visão é também o trabalho de Benjamin Na-
than Cardozo (1870-1938), que de certa forma procurou justificar 
teoricamente algumas de suas posturas enquanto juiz. Para Cardozo, a 
sentença não é um processo de revelação, mas de criação do direito – 
algo que se repetiria como uma espécie de mantra nos trabalhos realistas 
posteriores. O direito é visto como produto das forças sociais, e o que o 
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juiz deve fazer é justamente interpretar a consciência social do momento 
e concretizá-la em suas decisões, que por sua vez contribuem para de-
senvolver essa mesma consciência, em um movimento sempre constante. 
Pound e Cardozo fornecem duas importantes bases para o movimento 
realista que emergiria logo a seguir, sobretudo na década de trinta. Mas o 
ponto verdadeiramente decisivo para uma virada realista nos estudos 
jurídicos norte-americanos pode ser demarcado pelo trabalho de Oliver 
Wendell Holmes Jr. (1841-1935), cujo nome remete fortemente à própria 
alcunha “realismo jurídico” – em que pese ele ter antecedido, por algu-
mas décadas, o movimento realista propriamente dito. 

The Path of the Law (“A senda do direito”), ensaio publicado por 
Holmes em 1897, é considerado um marco fundamental para os estudos 
realistas. Fruto de uma conferência, o texto adota um tom passional, 
enfatizando aquilo que Pound chamou de law in action (direito na práti-
ca, em contraposição a law in books, as doutrinas), isto é, o ponto de 
vista de um advogado que atua perante um tribunal ou de um juiz que 
julga sua causa. Apesar de Holmes alertar que seu ensaio não procurava 
formular uma concepção geral sobre o direito, muito de seu conteúdo foi 
incorporado pelos realistas na expectativa de que fosse possível fazê-lo. 

Contra as visões racionalistas do direito, que procuram explicá-lo 
em sua relação com a moral, Holmes propõe uma compreensão acerca 
daquilo que, no campo do direito, seria especificamente jurídico. Seu 
propósito é o de compreender melhor o objeto de estudo dos juristas, e 
não de afirmar cinicamente que a moral é dispensável. É nesse sentido 
que se deve interpretar a afirmação de que “se você quer saber o direito e 
nada mais, você deve olhá-lo como se fosse um homem mau” (HOLMES 
JR., 1897, p. 3). Seu raciocínio é o de que, independentemente de ques-
tões morais, um homem mau tem as mesmas razões que um homem 
bom para evitar um encontro com um juiz para acertar as contas com a 
lei, o que provavelmente o levará a pagar uma multa ou até mesmo acar-
retar sua prisão. Assim, o objeto de estudo do direito para Holmes 
encontra-se nas razões que os advogados trazem perante os juízes ou os 
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conselhos a serem dados para que as pessoas se mantenham, na medida 
do possível, longe dos tribunais. Em poucas palavras, é “a predição da 
incidência de uma força pública através da instrumentalidade dos tribu-
nais” (HOLMES JR., 1897, p. 1). Essa ideia ficaria conhecida como teoria 
da predição (prediction theory) ou alegoria do bad man, e foi resumida 
pelo próprio Holmes em uma famosa passagem: 

 
[...] o que é o Direito? Vocês encontrarão autores que dirão que é algo diver-
so do que é decidido por tribunais de Massachusetts ou da Inglaterra, que é 
um sistema racional, que é uma dedução a partir de princípios éticos ou de 
axiomas consolidados, que pode ou não coincidir com o que foi decidido por 
aqueles tribunais. Mas se nós pegarmos o ponto de vista do nosso amigo, o 
homem mau (bad man), nós perceberemos que ele não dá a mínima para 
princípios, axiomas ou deduções. O que ele quer saber é como as cortes de 
Massachusetts ou da Inglaterra realmente decidirão seu caso. E eu concordo 
com essa visão. Profecias sobre o que as cortes efetivamente farão, e nada 
mais pretensioso do que isso, é o que eu entendo por Direito. (HOLMES JR., 
1897, p. 4). 
 

Essa passagem é bastante representativa do que se pode chamar de 
uma atitude realista com relação ao direito. Contra as deduções lógicas e 
os sistemas racionais, postula-se uma visão “prática” de como o direito, 
em última instância, realmente funciona. Holmes mostra consciência 
acerca das eventuais deficiências dessa concepção em termos teóricos, 
mas seu objetivo não é expor uma teoria do direito acabada, e sim abrir 
os olhos para o que considera como a negligenciada realidade do direito. 
Curiosamente, essa atitude que começa por identificar o que há de espe-
cificamente jurídico no direito culminará, com o trabalho dos realistas, 
com uma dissolução do próprio direito em aspectos estudados por outros 
campos do conhecimento. 

No afã de buscar a “realidade” do direito, Holmes exorta os advoga-
dos a estudarem, por exemplo, questões de política econômica. O saber 
enciclopédico acerca de precedentes judiciais é muitas vezes inútil para 
enquadrar de forma satisfatória as situações presentes, e os juristas de-
vem então buscar outros fatores sociais que justifiquem sua atuação, algo 
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que, segundo Holmes, não estava sendo feito: “Eu penso que os juízes 
têm falhado em reconhecer adequadamente seu dever de sopesar consi-
derações de vantagem social” (HOLMES JR., 1897, p. 10). Veremos na 
última parte do artigo um exemplo do que pode acontecer quando os 
juízes levam essa afirmação às suas últimas consequências. 

Por ora, cumpre notar que, na busca pela compreensão do direito 
separado da moral, Holmes acaba o remetendo a questões políticas, soci-
ais e econômicas – as “considerações de vantagem social”. Dessa forma, 
espera-se que o juiz se torne um mestre em economia, em políticas pú-
blicas ou cálculo social, e não mais necessariamente um mestre em 
direito. Isso obviamente levanta grave questionamentos a respeito da 
perda da autonomia do direito – livre de considerações morais por um 
lado, determinado por fatores socioeconômicos de outro. 

Em defesa de Holmes sempre se poderá argumentar que não era 
seu objetivo expor uma teoria do direito em detalhes. Mas o mesmo tipo 
de defesa certamente não caberá a seus sucessores realistas, que levaram 
suas teses mais além e fizeram de seu legado o fundamento de suas 
abordagens. De forma talvez involuntária, Holmes inaugura a “senda” 
realista no direito, que alimentou expectativas na década de trinta e, 
como veremos na última parte do artigo, ainda é capaz de dar azo a al-
gumas ilusões. 

 
2. A senda realista do direito norte-americano 

 
Não houve propriamente uma “escola” realista, no sentido de subs-

crição a um programa teórico comum – ainda que algumas tentativas 
tenham sido feitas nesse sentido. Portanto, quando se fala em “realismo 
jurídico”, se faz referência a um grupo de estudiosos que, como afirma 
David Ingersoll (1981, p. 492), publicaram trabalhos que, "em razão de 
sua ênfase factual ou empírica, foram considerados realísticos". Esse 
grupo inclui nomes como Karl Llewellyn, Felix Cohen, Jerome Frank e 
Underhill Moore. Excluindo-se o trabalho dos sucessores Holmes, Pound 
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e Cardozo, o começo do realismo jurídico enquanto tradição teórica pode 
ser situado em 1912, ano da publicação do ensaio What is the Law, de 
Joseph W. Bingham. Esse ensaio contém alguns argumentos comuns aos 
trabalhos realistas subsequentes, e sua ideia mais original talvez seja a de 
que as regras e princípios jurídicos não são mais do que ferramentas 
mentais usadas para classificar e comunicar de forma econômica o co-
nhecimento acumulado do direito, de forma análoga ao emprego de 
generalizações no âmbito das ciências naturais (INGERSOLL, 1981, p. 
492). 

O artigo de Bingham teve forte repercussão no cenário acadêmico, e 
suas teses foram acolhidas com grande entusiasmo pelos futuros realis-
tas, pois representavam de forma exemplar aquilo que Karl Llewellyn 
chamaria, já em 1930, de "jurisprudência realística". Cumpre notar que 
somente com Llewellyn a expressão "realismo jurídico" passou a ser 
utilizada para identificar o movimento teórico que, de forma dispersa, 
despontava nos Estados Unidos. Llewellyn foi também o principal autor a 
propor um "programa" teórico unificado para os realistas norte-
americanos, identificando alguns pontos de partida a serem seguidos por 
autores que desejassem ser incluídos nessa tradição, como a concepção 
de um direito constantemente fluido, criado judicialmente e visto como 
um meio para atingir determinados fins sociais. 

Dotados de um forte ceticismo com relação a regras, os realistas in-
sistiam que o papel de uma ciência do direito deveria ser, à maneira de 
Holmes, a descrição, explicação e predição do comportamento da jurisdi-
ção – e nada mais do que isso. E a despeito de eventuais divergências 
menores, todos os realistas partiam do pressuposto de que os juízes são 
mais responsivos a "fatos" do que a "regras", isto é, os juízes normal-
mente decidem conforme a impressão que lhes é fornecida pelos fatos do 
caso, e não por processos de dedução a partir do direito vigente. Como 
um juiz responde aos fatos dependeria de uma série de fatores psicológi-
cos e sociológicos, conscientes e inconscientes – mas o principal é 
compreender que as decisões são o produto não tanto do "direito", mas 
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de fatores extrajurídicos como a ideologia política, o papel institucional e 
a própria personalidade dos juízes. As regras são normalmente articula-
das somente em um momento posterior, quando se fornece então uma 
justificativa jurídica para a decisão, a partir dos materiais existentes. Esse 
argumento é o que Brian Leiter (2010, p. 252) chama de Core Claim, ou 
seja, a afirmação central dos realistas. 

Escapa aos realistas a compreensão do direito enquanto realidade 
objetiva, o que os leva a desconfiar de qualquer condicionamento prévio 
à atividade judicial na forma de regras, conceitos, deduções ou princípios 
que apontem um caminho certo para as decisões. A ênfase está na descri-
ção do comportamento dos tribunais, pois as “normas não são 
prescrições e sim descrições mais ou menos afortunadas do comporta-
mento do juiz” (STRECK, 2017a, p. 247). Pode-se depreender dessa 
atitude uma expressão de positivismo jurídico tácito em relação ao crité-
rio de legalidade. A teoria realista falha em conceber o que seriam fontes 
legítimas do direito, deixando implícito que o critério de legalidade se 
baseia na autoridade do juiz. Se o positivismo exegético do século XIX 
tinha por norte a lei, o comportamento do julgador é a bússola do direito 
para os realistas. Trata-se também de um positivismo fático, na medida 
em que entende que o juiz parte de um grau zero de sentido na observa-
ção dos fatos sociais e que a partir desse vazio epistêmico realiza a 
decisão judicial, ato sem o qual a norma jurídica não teria qualquer sen-
tido. O juiz efetivamente põe o direito, dotando de sentido jurídico os 
fatos. 

O jusfilósofo Herbert Hart censurava o comportamento dos realistas 
por sua negligência em relação a análises conceituais, o que resultaria em 
deficiências teóricas graves. De fato, da mesma forma que Holmes, os 
realistas não possuíam propósitos analíticos. Mas, diferentemente de seu 
precursor, que preferiu evitar essas questões, os realistas não empreen-
diam análises conceituais, segundo Brian Leiter (2010, p. 251), em 
virtude de uma abordagem filosófica distinta da de Hart ou de outros 
pensadores jurídicos da época. Leiter defende que os realistas não são 
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maus filósofos jurídicos como pensa Hart, mas eram na verdade natura-
listas filosóficos, no sentido de que suas teorizações dependiam de uma 
pesquisa empírica prévia que coletasse todos os materiais relevantes. 

Nessa perspectiva os realistas estariam à frente de seu tempo, pois 
somente com a chamada de “virada naturalista” inaugurada por W. V. O. 
Quine nos anos sessenta é que o naturalismo filosófico entraria em voga. 
Para o naturalismo filosófico, o conhecimento integral do mundo deveria 
ser decifrado por meio do método seguro das ciências empíricas. Acredita 
que aquilo que não pode ser observado e verificado por meio de evidên-
cias empíricas deve ser excluído completamente do universo de 
conhecimento do cientista. Todo tipo de epistemologia é assim substituí-
do por uma teoria da evidência. De forma semelhante, ao proporem uma 
análise descritiva sobre que fatores empíricos dão causa às decisões judi-
ciais, os realistas acabaram por transformar a teoria da adjudicação em 
uma análise do comportamento judicial, substituindo pretensões norma-
tivas por meras descrições. 

Na esteira desse pensamento, Arthur Ferreira Neto sugere que o re-
alismo jurídico é, na verdade, um empirismo jurídico – essa é a 
denominação que lhe seria mais apropriada. Em sua classificação metaé-
tica, o autor situa o realismo como uma postura não cognitivista moral, 
em razão de sua descrença quanto à possibilidade de se falar em fatos 
morais ou verdades relevantes no campo da ação humana – ou, tradu-
zindo em termos jurídicos, à possibilidade de que fatores normativos 
controlem as decisões judiciais. O naturalismo presente na concepção 
realista do direito pode ser caracterizado da seguinte forma: 

 
[...] se se aceita que a realidade somente pode ser conhecida por meio de evi-
dências empíricas que dela extraímos, devemos aceitar que nenhuma crença 
isolada formada a partir da captação dessa realidade física pode assumir uma 
prevalência em relação a todas as demais crenças empíricas. Por isso, levan-
do-se essa ideia ao campo do fenômeno prático, deve-se assumir que jamais 
haverá evidência empírica sobre um primeiro princípio ou uma norma dota-
da de valor absoluto e universal que pudesse fundar a totalidade de um 
sistema moral ou jurídico. Com efeito, já que inexiste qualquer ponto de par-
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tida fundamental que possa esclarecer a relação causal entre as evidências (o 
input) e a teoria (o output), todo tipo de proposta normativa seria falsa e de-
veria ser substituída por um empreendimento teórico puramente descritivo. 
Desse traço antifundacionalista pode-se qualificar o empirismo jurídico como 
uma espécie de não cognitivismo moral. (FERREIRA NETO, 2013, p. 166). 
 

Essa atitude, somada ao pragmatismo já presente nos trabalhos de 
Holmes, Cardozo e Pound, constitui o cerne das posturas realistas em rela-
ção ao direito. Abandonando qualquer pretensão normativa de dizer como 
os juízes devem decidir os casos, os realistas passam então a pensar a teo-
ria do direito como uma área da psicologia, abraçando uma teoria 
descritiva das relações causais entre fatos e regras de direito (inputs) e 
decisões jurídicas (outputs). Em outras palavras, o que importa saber é 
como se chegou a determina decisão, e a partir disso prever comportamen-
tos futuros quando condições semelhantes estiverem presentes. Trata-se 
de uma atitude antiespeculativa que vê como impossível qualquer critério 
de veracidade ou de objetividade, preocupando-se apenas em determinar 
os fatores causais que produziram um determinado resultado. 

Apoiados em teses que sustentam a indeterminação do direito, os rea-
listas acreditavam não ser possível nenhuma normatividade na relação 
entre fatos, regras e raciocínios jurídicos (input) e as decisões judiciais 
(output). Em razão do inevitável fracasso de projetos normativos, restaria 
apenas a oportunidade de uma análise descritiva, o que configura em últi-
ma instância a proposta dos realistas. O ceticismo em relação a regras 
(ruleskepticism) demonstrado pelos realistas não se referia apenas a uma 
suposta ausência de coerência conceitual nas regras. Os realistas também 
eram céticos a própria diferença que elas fazem na hora de tomar decisões. 
Considera-se que, geralmente, maior peso é exercido por aquilo que os 
juízes pensam ser justo a partir de sua leitura dos fatos do caso, servindo 
as regras existentes como uma espécie de “carimbo” de legitimidade para 
as decisões. Isso soa um absurdo para a maioria dos teóricos do direito, 
mas os realistas chamam sempre em sua defesa exemplos concretos de 
como as decisões são produzidas, na prática. 
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Mesmo em suas abordagens mais moderadas, como as encampadas 
por Karl Llewelyn, Felix Cohen e Underhill Moore, a atitude realista reve-
lou-se, no fim das contas, bastante inócua. Sem a formulação de um 
método de análise que possibilitasse reconstituir as “predições” do direito 
conforme leis gerais de ação e comportamento, o realismo acabou por 
simplesmente afirmar o já existente como legítimo. Nem os realistas 
liderados por Llewellyn nem os adeptos da jurisprudência sociológica 
fundada por Pound conseguiram qualquer avanço razoável em direção a 
um melhor conhecimento da ciência do direito da forma como ambos a 
proclamaram. Em nome do direito “como ele é”, ambos passaram a es-
pecular sobre os fatores sociais, históricos e econômicos que influenciam 
as decisões judiciais, mas sem alcançar um estatuto teórico sólido capaz 
de influenciar decisivamente o modo de se pensar o direito. 

Mas onde residia o erro do realismo jurídico? O protagonismo con-
cedido às decisões judiciais no estudo do direito talvez fosse adequado – 
mesmo que não completamente – à tradição do common law em que 
estava inserido. Por outro lado, a ausência de uma fundamentação sólida 
para seus estudos parece mais um sintoma do que a causa do fracasso 
teórico realista. Ora, talvez a resposta esteja em outro lugar: no perigoso 
movimento que consiste em abrir mão da autonomia do direito em prol 
de outros tipos de considerações não jurídicas. Em outras palavras, na 
visão instrumental do direito abraçada pelos realistas. Céticos em relação 
ao papel dos inputs jurídicos nas decisões, os realistas adotaram uma 
postura quietista em relação à possibilidade de constranger os juízes por 
meio de instrumentos normativos. Mas se não cabe mais à teoria jurídica 
doutrinar sobre como deve ser o direito, o que lhe resta? No máximo, 
retomando a pretensão já exposta por Holmes, se esperaria que os juízes 
passassem a explicitar os motivos extrajurídicos que estão normalmente 
implícitos nas suas decisões. Mas não teríamos então discussões sobre 
economia, política ou sociologia em vez de direito? 
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3. O legado realista e seus fantasmas: entre expectativas e ilusões 

 
Muito cedo o projeto realista se conformou com a perspectiva da 

mera descrição do direito. Mas a ausência de um projeto normativo não 
se deveu tanto a uma opção consciente dos realistas, uma questão de 
ênfase, mas sim ao próprio modo como eles enxergaram o direito. Des-
crições sociológicas, raciocínios filosóficos, digressões literárias ou 
análises econômicas sempre são possíveis no direito. Mas o erro consiste 
precisamente em reduzi-lo a cada uma delas. No fundo, é isso que as 
teses realistas fazem, com um possível agravante: não deixam claro em 
que área devemos procurar as respostas que procuramos. Mesmo em 
suas melhores intenções, o realismo jurídico culmina em uma atitude de 
contemplação: o direito é o que os juízes dizem que é, e o que os juízes 
continuarem dizendo é o que o direito será. 

Um bom caminho para se entender como o realismo jurídico che-
gou ao equívoco é compreender que a própria disputa teórica que eles 
procuraram travar foi em grande parte imaginária. Como mostra Brian 
Tamanaha (2009), o realismo criou os próprios fantasmas que buscou 
combater: a “jurisprudência mecânica”, por exemplo, era definida tão 
somente por seus detratores, não correspondendo nem à realidade juris-
dicional e nem ao pensamento predominante no common law da época. 
É mais provável que autores como Roscoe Pound e Jerome Frank estives-
sem se referindo ao positivismo exegético do século passado, já que os 
exemplos por eles fornecidos a respeito do “formalismo jurídico” eram 
excertos retirados da ciência jurídica alemã, que os realistas faziam pare-
cer que eram importados, aplicados ou mesmo defendidos pelos juízes e 
teóricos norte-americanos (TAMANAHA, 2009, p. 4).  

A verdade é que, no que se refere ao contexto norte-americano, 
muitos daqueles autores classificados como “formalistas” não discorda-
vam do fato de que fatores adicionais extrajurídicos influenciam nas 
decisões. A discordância em relação aos realistas está em outro lugar: nas 
tentativas de encontrar formas de constranger os juízes em sua atividade. 



170 | Direito Público em Tempos Privados 
 
Se os juízes escapam a essas tentativas, isso é uma outra história. Negar 
que isso ocorra talvez seja uma atitude propriamente irrealista. Mas a 
alternativa que o realismo jurídico nos oferece é a de aceitar esse fato 
sem buscar um ponto de crítica possível, isto é, sem critério normativo. A 
expectativa realista de compreender o direito “como ele é” culmina em 
uma ilusão dupla. Primeiro, como projeto descritivo: como algumas 
afirmações dos próprios realistas sugerem, o realismo se torna uma bus-
ca vã sobre os inumeráveis motivos que levam os juízes a decidirem da 
forma que decidem. Nem sequer uma hierarquia de fatores é possível, 
quanto mais saber o peso exato que cada um deles desempenha. Dessa 
forma, enquanto descrição, a teoria realista acaba por ser inútil, senão 
impossível.  

Segundo, enquanto projeto normativo, ou melhor, enquanto projeto 
que nega a possibilidade de uma teoria normativa, o realismo é indesejá-
vel. Caso seja possível extrair qualquer pretensão normativa no trabalho 
dos realistas, é preciso dizer que essa pretensão representa um grande 
risco para a democracia, pois centra na figura do juiz o sopesamento de 
considerações políticas, sociais e econômicas normalmente relegadas aos 
demais poderes. Trata-se, enfim, de uma visão completamente instru-
mental do direito, uma ameaça à sua autonomia. 

Por seu relativo ineditismo, aliás, o realismo jurídico estabelece uma 
espécie de paradigma para as visões instrumentais do direito. O legado 
realista produziu fantasmas que volta e meia rondam o campo da refle-
xão jurídica sob diferentes formas, diferentes nomes. A pretensão 
comum a cada uma dessas formas é a de encontrar atalhos para que se 
possa ir ao encontro de um direito real, desmistificado, livre de amarras 
conceituais tidas como desnecessárias ou contraproducentes. Em comum 
com a trilha do realismo, esses atalhos partem de grandes expectativas e 
terminam com ilusões inescapáveis. Dois exemplos mais contemporâ-
neos desses atalhos podem ser encontrados no direito brasileiro, em 
formulações que lembram em vários aspectos os esforços realistas. 
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3.1 O uso alternativo do direito 

 
O movimento do Direito Alternativo surgiu no Brasil na década de 

noventa, em torno de um grupo de magistrados e professores de direito 
interessados em formas de produzir mudanças sociais a partir do direito. 
Situado em meio à efervescência de ideias dos primeiros anos da pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988, o Direito Alternativo buscou 
inspiração em movimentos semelhantes ocorridos em países europeus, 
especialmente na Itália pós-regime fascista. O movimento rapidamente 
conquistou apoiadores entre as classes jurídicas, o que possibilitou que 
em um curto espaço de tempo fossem organizados eventos e publicadas 
coletâneas sobre o tema. 

Conforme demonstram as obras conjuntas publicadas em torno do 
movimento, o grupo de simpatizantes do Direito Alternativo era relati-
vamente heterogêneo. Suas preocupações em relação à desigualdade 
social eram comuns, mas não havia um programa teórico oficial que 
fosse compartilhado por todos os envolvidos: formas diferentes de con-
ceber o direito davam vazão a diferentes visões sobre como o direito 
poderia ajudar a enfrentar os problemas sociais da época. Assim é que 
enquanto algumas análises priorizavam o reconhecimento de “legalida-
des alternativas”, à moda do pluralismo jurídico, outras enfocavam a 
necessidade de “usos alternativos” do material jurídico existente. Um 
exemplo da primeira abordagem aparece nos textos produzidos por aca-
dêmicos como Antonio Carlos Wolkmer e Edmundo Lima de Arruda Jr., e 
por Tarso Genro, advogado sindicalista à época. Em seu artigo, intitulado 
“Os juízes contra a lei”, Tarso Genro (1991) recorre ao exemplo dos juízes 
sul-africanos confrontados com as leis injustas do apartheid, deixando de 
certa forma implícito que o cenário brasileiro pós-constituição democrá-
tica não comporta o mesmo tipo de leitura de um contexto onde uma 
prática como a segregação racial é permitida ou mesmo incentivada. 

Um pouco diferente, entretanto, é a abordagem denominada “uso 
alternativo do direito”. Essa postura encontra-se sobretudo nos escritos 
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de Amilton Bueno de Carvalho, um dos líderes intelectuais e principais 
incentivadores do movimento. Os pressupostos defendidos por essa ver-
tente certamente relembram as teses realistas, mas adaptadas a uma 
realidade brasileira tida como muito mais grave e, consequentemente, 
mais necessitada de ações fortes da magistratura. Diante de uma realida-
de difícil, a própria legalidade se torna um alvo para essa visão do direito:  

“Na nossa realidade, tenho que, em determinados casos, há que se 
romper os limites da legalidade. Aqui tudo é tão cruel e agressivamente 
contraditório que, na luta travada no jurídico, não se permite a aceitação 
de tais limites.” (CARVALHO, 1991, p. 57). 

Uma diferença importante em relação aos realistas talvez resida 
aqui na assunção clara de um objetivo determinado. Mas por mais nobre 
que esse objetivo seja, repete-se aquilo que o realismo jurídico possui de 
mais problemático: sua visão do direito enquanto instrumento para que 
se alcance determinado fim. Abre-se com isso um espaço potencialmente 
incontrolável para que o direito seja suplantado por raciocínios de ordem 
política, social ou econômica. No caso do uso alternativo do direito, esses 
raciocínios retornam ao direito sob a forma de princípios genéricos que 
supostamente substituiriam o próprio direito vigente: “se a legalidade é 
entrave, deve ser superada com utilização de princípios gerais do direito 
do pobre, os quais estão acima do direito positivado.” (CARVALHO, 1991, 
p. 57). 

Referências como essas, aos “princípios gerais do direito do pobre”, 
parecem traduzir – talvez de forma um pouco distorcida – a exortação de 
Holmes para que os juízes sopesassem considerações de vantagem social 
em suas decisões. O problema evidente é que, justamente por se abrir 
mão de meios institucionais eficazes de controlar os juízes, considerações 
contrárias ao “direito do pobre” podem ser igualmente recepcionadas 
pelos magistrados. Corre-se um grande risco de transformar o direito em 
campo aberto para batalhas entre ideias políticos, sociais ou econômicos, 
negando-se qualquer especificidade ao próprio direito. Em poucas pala-
vras, negando as regras do jogo. Se, como afirmava Amilton, o Direito 
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Alternativo “está, sempre e sempre, disposto a criar, com todos os riscos 
que tal representa” (CARVALHO, 1991, p. 70), o risco maior – e mais 
provável – que se corre é o de enfraquecer o direito. 

 
3.2 Realismo jurídico artificial? 

 
Após uma rápida ascensão, o Direito Alternativo perde força no final 

da década de noventa, e é hoje recuperado basicamente na condição de 
momento histórico, de tentativa audaciosa que, a despeito de fomentar 
debates importantes em seu contexto, não trouxe maiores resultados 
para a teoria do direito brasileira. Seus apoiadores foram pouco a pouco 
percebendo que os caminhos abertos pelo movimento eram incertos, ou 
mesmo perigosos. Mas os ecos do realismo jurídico norte-americano em 
solo brasileiro não cessaram por aí: apenas mudaram de lugar. Se antes, 
com o Direito Alternativo, ainda havia uma tentativa de teorização, mais 
recentemente é a própria prática jurisdicional brasileira que tem ganha-
do ares realistas. A persistência do livre convencimento do juiz mesmo 
após a reforma do Código de Processo Civil, a edição de súmulas vincu-
lantes e a adoção de um sistema ad hoc de supostos precedentes 
(STRECK, 2018; 2016) são alguns dos sintomas do corolário realista de 
que o direito é, no fim das contas, o que o juiz decide. 

Mas essas manifestações realistas, de feição inicialmente antiteórica, 
vão paulatinamente contaminando as expectativas práticas e as formula-
ções teóricas de outros atores do campo jurídico, como advogados e 
professores. Se a ideia de que o direito é o que o juiz decide é aceita como 
fato, então não precisa mais haver reflexão teórica consciente da parte 
dos doutrinadores. Ironicamente, o triunfo do realismo é o próprio desa-
parecimento dos realistas enquanto teóricos. E esse inglório triunfo conta 
hoje com um grande aliado em potencial: a utilização da inteligência 
artificial para prever resultados judiciais e elaborar peças que contem 
com maiores chances de serem acolhidas com sucesso. 
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O avanço das startups de advocacia representa uma possível conso-
lidação daquilo que Lenio Streck (2017b) tem chamado de “realismo 
retrô brasileiro”, em que uma práxis jurídica descompromissada toma o 
lugar da teoria. Uma nova expectativa realista que recupera uma antiga 
ilusão: “se não existe ‘Direito’, se Direito é o que os tribunais dizem, de 
que modo as máquinas vão prever qualquer coisa na medida em que não 
há nada que imponha limites ao que o Tribunal pode dizer? Esse é o pon-
to. Sem uma robusta teoria da decisão, o juiz decide como quiser.” 

(STRECK, 2019). 
Com a adoção da inteligência artificial, o sonho de realistas mais ra-

dicais como Jerome Frank ficaria mais próximo de se realizar: um 
algoritmo capaz de determinar com precisão jamais vista os fatores que 
influenciam na tomada de decisão de cada juiz, individualmente. Nesse 
exato momento, se vivo estivesse para ver seu sonho se realizar, Jerome 
Frank provavelmente não veria outro caminho senão sua imediata apo-
sentadoria. Afinal, quem precisaria de profetas humanos, falíveis, quando 
se pode ter uma máquina que processa dados em uma velocidade infini-
tamente superior? É claro que esse sonho – ou pesadelo – ainda tem um 
longo percurso até que se transforme em realidade, apesar dos avanços 
notáveis da inteligência artificial. Mas também não é mera possibilidade 
distópica. É hoje uma aposta concreta de alguns atores jurídicos, que 
entreveem um futuro cada vez mais calculável para o direito. Mas cum-
pre perguntar se essa visão do futuro é de fato inovadora ou não é, na 
verdade, mais uma reverberação das antigas teses realistas. 

 
Considerações finais 

 
Uma das melhores formas para se compreender o legado do realis-

mo jurídico norte-americano é voltar a Holmes. Ao apresentar de forma 
singela seus pontos de inconformidade em relação à tradição jurídica de 
seu tempo e de esboçar caminhos pragmáticos mais adequados à reali-
dade dos fatos sem adentrar em maiores discussões teóricas, Holmes foi 
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tão “realista” como qualquer autor que assim se denominou posterior-
mente. Não é exagero imaginar que, longe de maiores pretensões 
teóricas, Holmes simplesmente duvidava da verossimilhança contida no 
retrato de um juiz revirando pilhas de precedentes – a maioria deles sem 
muita correspondência com o que está sendo de fato julgado – atrás de 
uma solução para determinado caso, solução essa que talvez já estivesse 
em sua mente antes mesmo de qualquer pesquisa que viesse comoda-
mente ao encontro de sua decisão.  

A própria ausência de sofisticação parece ter colaborado para que 
sua visão fosse tomada como “natural” e, sem nenhum mistério, acolhida 
com entusiasmo por todos aqueles juristas cansados do falatório analítico 
ou da pompa formalista que viam no direito. Mas para que a empreitada 
obtivesse sucesso, era preciso ir além das palavras do mestre. Era preciso 
investigar o direito como fato empírico, descobrir leis do comportamento 
judicial. E, para isso, era preciso desenvolver métodos de investigação. 
Mas a impressão que fica hoje é a de que quanto mais os realistas se 
aprofundavam em sua investigação, mais o seu objeto de estudo escapa-
va. O resultado, certamente irônico, é o de que os realistas pouco 
avançaram – se é que avançaram – em relação a Holmes. Talvez isso 
explique por que o próprio movimento ficou, no fim das contas, tão asso-
ciado a seu nome. 

Este artigo procurou demonstrar as razões do fracasso realista: co-
mo projeto descritivo, se mostrou inócuo; como projeto normativo, 
indesejável. Ao mesmo tempo, o realismo se tornou uma espécie de pa-
radigma de visões instrumentais do direito. O caráter instrumental do 
direito não só era prontamente admitido pelos integrantes do movimen-
to, como era uma de suas próprias bases. Desse modo, não se admira que 
tentativas semelhantes acabem por encontrar resultados semelhantes. 
Expressões como “uso alternativo do direito” e “princípios gerais do 
direito do poder” nascem carregadas de expectativas, mas logo se reve-
lam como ilusões – ao esquecerem por que as regras importam, arriscam 
derrubar todo o edifício jurídico sobre o qual se sustentam. 
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Uma nova expectativa gira hoje em torno da adoção de tecnologias 
de inteligência artificial no direito. Soluções rápidas e práticas para advo-
gados, baseadas na repetição de padrões de comportamento dos juízes. O 
princípio se repete: o que precisamos saber sobre o direito é uma predi-
ção sobre como os juízes decidirão. Mas agora sem a necessidade de 
teóricos ou doutrinadores realistas para fazer o trabalho. Sem a senda de 
Holmes. Sem os hunches de Jerome Frank. O sonho realista se dissipa, 
substituído por uma distopia que o descarta. Ao jurista incapaz de com-
petir com as máquinas, resta dizer que o direito é mais do que aquilo que 
os juízes dizem, na esperança de que a teoria, em seu sentido normativo, 
não deixe de ser escutada. 
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A inteligência artificial e os disagreements:  
o robô enxadrista caiu no aguilhão semântico? 

 
Muriele De Conto Boscatto 1 

 
 
1 Introdução 
 

O artigo tem em frente a temática da inteligência artificial no Direi-
to. Se Propõe a dialogar a técnica com a Teoria do Direito e da Decisão 
Judicial, a partir de um viés hermenêutico-filosófico, para verificar a 
condição de possibilidade da inteligência artificial à solução dos hard 
cases.  

O problema de pesquisa se dirige a responder: “Qual é o conceito de 
Direito adotado pela inteligência artificial e se essa estrutura consegue 
responder os desacordos teóricos inerentes às proposições de verdade 
presentes nos casos difíceis?”. 

Com hipótese, tem-se a insuficiência da máquina para questões de 
princípio, eis que, longe de uma abordagem externa, a resposta adequada 
pressupõe a perspectiva interna cuja intencionalidade dotada de valor é 
cotejada à tradição e colocada à prova da circularidade hermenêutica. 
Isso requer atividade interpretativa – do início ao fim – para fechamento 
num todo coerente à melhor luz em termos de moralidade política. 

 
1 Doutoranda em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre e Direito, Demo-
cracia e Sustentabilidade pela Faculdade Meridional Imed – Passo Fundo. Especialista em Direito Empresarial pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e pelo Instituto de Direito Penal Econômico Europeu da 
Faculdade de Direito de Coimbra/Pt. Docente da Faculdade Meridional Imed – Passo Fundo. Email murie-
le.boscatto@imed.edu.br.    
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Essa atividade complexa não é para quem joga xadrez, mas para 
quem entende uma prática cortês. O robô reveste-se das características 
de um exímio enxadrista e não de um bom avaliador que lança juízos 
avaliativos-normativos de “dever-ser”. Parece, em tese, lidar com o ser. 

O objetivo geral da pesquisa busca cotejar o conceito interpretavista 
do Direito dworkiniano com a proposta descritiva do conjunto verdade 
da inteligência artificial, a fim de comprovar a afinidade da máquina ao 
modelo positivista e, assim, enfrentar a pretensão da técnica de dar res-
postas jurídicas, no paradigma da intersubjetividade. 

Os objetivos específicos dedicam-se ao debate Hart e Dworkin, se-
guindo-se ao interpretativismo e chegando ao caso francês, todos escopos 
alinhados à resposta do problema de pesquisa desafiado no artigo.  

Sobre as razões para o recorte metodológico, tem-se a relevância do 
tema na Teoria do Direito atual, bem assim na prática jurídica em geral. 
Pulverizam-se startups jurídicas com diversos propósitos, assim como os 
Tribunais, no Brasil e no mundo, vêm reiteradamente se engajando nes-
tas estruturas técnicas para responder à crise quantitativa e qualitativa 
da Jurisdição. Então que pensar sobre os limites dessa duvidosa facilita-
ção é responsabilidade da doutrina e da sua capacidade crítica de 
constrangimento. 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do estudo é a feno-
menologia herme-nêutica.   
 
2. Ouriço não joga xadrez e o robô joga? 

 
Antes de iniciar a crítica ao positivismo hartiano, Dworkin (2010) 

cuida de mostrar como estava a Teoria do Direito do século XIX, fazendo 
referência aos textos ingleses Salmo non Jurisprudence e Pato on Juris-
prudence, onde difundia-se a “teoria analítica do direito”, que se 
contrapunha a “teoria do direito ética”, ou seja, o estudo do que deve ser 
o direito. 
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Macedo Júnior (2013) registra que, a partir da década de 1980, o de-
bate teórico-jurídico ganhou outra preocupação: da natureza metodológica 
e epistemológica, atribuindo-se a Hart o marco da transição.   

A “virada hermenêutica” que traz relevância ao Hart tem em conta 
o fato de que a realidade do Direito passa depender da regra social cujo 
sentido pressupõe a perspectiva interna do participante, se colocando 
contra a descrição “a partir de lugar nenhum”. (MACEDO JÚNIOR, 2013)   

Mas é Dworkin que apresenta uma teoria verdadeiramente para-
digmática e de ruptura, com seu interpretativismo, que leva a sério a 
faticidade e tem na linguagem a condição de possibilidade do desvela-
mento fenomenológico do ser do ente, sem entificação do ser e nem 
assujeitamento do ente. 

A metáfora do xadrez, assim, não serve para responder o conceito 
adequado de Direito da intersubjetividade. Outras metáforas aparecem 
para melhor esclarecer o conceito de Direito paradigmático e a mais clara 
é a da cortesia, como exemplo de prática social argumentativa, que pres-
supõe a intencionalidade avaliativa dos participantes, desconstruindo a 
simplificação enganosa do fenômeno jurídico, pelo “jogo de xadrez”, cujo 
qual não envolve controvérsias sobre conceitos interpretativos. 

O debate Hart e Dworkin representa um divisor de águas na Teoria 
do Direito, de modo que refletir sobre o conceito adequado do Direito da 
contemporaneidade, aplicável à era global e tecnológica, dos robôs que se 
desenvolvem com a pretensão de decidir questões de Direito, exige que se 
leve à sério essa produção teórica, o que se propõe discutir nesse ensaio.   

 
2.1 Dwokin contra o modelo descritivo do direito 

 
A primeira linha da crítica de Dworkin ao modelo de regras hartia-

no se insere na negação da diferença ontológica entre princípios e regras. 
Situa-se na substancialidade da fluidez dos primeiros que, dotados de 
inerente carga avaliativa, na prática argumentativa, se prestam ao desve-
lamento fenomenológico da resposta adequada, fechando o processo 
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construtivo da interpretação jurídica, contrapondo ao modelo consensual 
e estático das regras.  

Volte-se à cena: contextualizou-se a Teoria do Direito pré e pós o 
debate que Dworkin travou com Hart. O marco da transição data o sécu-
lo XIX. Passados quase meio século, o fisicalismo da descrição do Direito, 
a partir de um dado bruto ou mesmo da “capa de sentido” das palavras 
do texto estático ou consentido, “ressurge das cinzas”, através dos algo-
ritmos, com a pseudo segurança das estatísticas. 

Na onda tecnológica associada à crise quantitativa e qualitativa da 
jurisdição, vem eclodindo, não só no Brasil, como internacionalmente – a 
exemplo da França –, a aposta aos robôs, dotados de inteligência artifici-
al, compostos por um canal de entrada (banco de dados) e um de saída 
(por algoritmos), criados por startups jurídicas (conhecidas por lawtechs 
ou legal techs), que buscam soluções para as dificuldades do Direito, 
olvidando alcançar a Teoria do Direito e da Decisão Judicial.  

A questão que fica é qual exatamente a diferença entre o Direito do 
xadrez e o papel dos enxadristas e o Direito dos algoritmos e o papel 
daqueles que o operam? Há espaço para a intersubjetividade? Há campo 
para os infindáveis desacordos teóricos constitutivos da prática jurídica?  

Para estruturar a crítica aos positivistas quanto ao ponto, Dworkin 
(2010) lembra dois casos julgados pela Justiça americana, Riggs x Palmer 
e Henningsen x Bloomfield Motors, Inc.  

O primeiro foi julgado em 1889, por um Tribunal de Novo Iorque, que 
teve de decidir sobre o direito à herança de um neto, beneficiário em testa-
mento do avô, que deliberou por assassiná-lo, por motivos sucessórios. O 
debate do julgado partia da premissa de que “as leis que regem a feitura” 
concediam a propriedade ao assassino. Nada obstante, o Tribunal Nova 
Iorquino se constrangeu com o fato de que as leis e contratos poderiam ser 
limitados, na execução e efeitos, por máximas gerais e fundamentais do 
Direito costumeiro, referindo-se à teoria do precedente. Nesse dilema, e 
pautando-se na máxima de que ninguém pode lucrar da sua própria torpe-
za, o assassino não recebeu a herança testada. (DWORKIN, 2010)   
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O segundo caso foi julgado em 1969, em um Tribunal de Nova Jérsi, 
e discutiu até que ponto um fabricante de automóveis pode limitar a sua 
responsabilidade no caso do veículo ter defeitos. O contrato de aquisição 
do veículo limitava a responsabilidade da fabricante ao conserto das par-
tes defeituosas. O adquirente, vitimado em decorrência do defeito, 
buscava ressarcimento de despesas médicas e outras, inclusive, para os 
demais lesados. (DWORKIN, 2010)  

Não existiam regras jurídicas ou leis específicas que afirmassem que 
não podia o fabricante fazer cumprir a disciplina contratual. Em que pese 
isso, a posição do Tribunal foi a favor do adquirente e a decisão teve em 
pauta alguns padrões de comportamento, que subjazem à ideia de que a 
liberdade de contratar encontra limite na igualdade entre as partes con-
tratantes e que, assim, vige a máxima de que os Tribunais não se 
permitirão ser usados como instrumentos de iniquidade e injustiça. 
(DWORKIN, 2010)   

Salienta Dworkin (2010, p. 39): “os padrões especificados nessas ci-
tações não são do tipo que tomamos como regras jurídicas. [...] Eles são 
diferentes por que são princípios jurídicos e não regras jurídicas”.  

As regras são aplicadas à maneira tudo-ou-nada. Dados os fatos que 
a regra estipula, então, ou ela é válida, e a resposta que dela emana deve 
ser aceita; ou não é válida, e, nesse caso, não contribui em nada para 
decisão. (DWORKIN, 2010)   

Os princípios não funcionam assim; não apresentam consequências 
jurídicas que se seguem automaticamente quando as condições são da-
das. O princípio pode ou não prevalecer, mas isso não deixa de 
considerá-lo como princípio, que, noutro caso e noutras condições fáti-
cas, poderá ser decisivo. (DWORKIN, 2010).  

Daí é que, para o conceito de princípio, que tem em si a ideia de di-
mensão, faz sentido perguntar que peso ele tem ou quão importante ele 
é, na definição do melhor sentido à decisão particular. Tal dimensão não 
ocorre no caso das regras jurídicas, que, na hipótese de uma regra prefe-
rir outra regra, em caso de colisão, uma afasta a outra, em virtude da sua 
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validade à hipótese prática. Ao fim e ao cabo, uma das regras não vai ser 
válida, plano a que não se submetem os princípios, no fechamento (e não 
abertura) interpretativo que propõe.  

Traçada a distinção entre regras e princípios, a questão segue à veri-
ficação da importância destas definições para aquilo que se denomina o 
“Direito” de uma comunidade. O papel relevante dos princípios está na 
solução da melhor luz para os casos difíceis, cujos quais o plano das re-
gras já não consegue responder, sem apostar no poder discricionário.  

Assim é que o debate em torno de os princípios, nestes moldes iden-
tificados, como critérios que vão além do plano das regras, dentre os 
quais, pressupostos morais são inerentes, se presta a identificar se eles 
criam ou não obrigação jurídica.  

Dizendo de outro modo, termina por responder se, nos casos difí-
ceis – exemplo de Riggs e Henningsen –, o juiz está tentando aplicar 
direitos e obrigações jurídicos presentes na intersubjetividade; ou se 
estaria autorizado a extravasar o “Direito” e, com base em um ato de 
poder discricionário, criar novo item à legislação, para o caso particular.  

Repare-se a importância dessa resposta para o conceito de Direito 
da inteligência artificial, programada que é por dados empíricos pré-
definidos, relevância que também se afere para avaliação da potenciali-
dade do “xeque-mate” do algoritmo à dimensão de peso dos princípios. 

É inerente que a resposta sobre o conceito de Direito que trabalha 
com a inteligência artificial segue presa no fisicalismo, e não foge ao 
plano das regras. O que sugere chamar-se o robô de positivista e daque-
les pré-hartianos, arraigados no ponto de vista externo, nem mesmo 
avançando à perspectiva hermenêutica cujo marco se atribui aos positi-
vismos pós-hartianos.  

Com efeito, no grau em que se encontra a tecnologia – exemplo do 
“Victor”, que é a ferramenta de inteligência artificial do Supremo Tribu-
nal Federal em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) que está 
na etapa de construção do “conjunto verdade” (banco de dados treinados 
por técnicas de Machine Learning para reconhecer padrões na base de 
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dados do STF e indicar peças processuais)2 – a programação segue cir-
cunscrita à sistemas de codificação sob a lógica binária. O que quer dizer 
que a técnica se vale de combinações de algoritmos pré-dispostos (estáti-
cos), com capacidade, sim, de indicar, dentro dessa estrutura, alguma 
probabilidade em grau de precisão. Só que isso não responde ao conceito 
de Direito, e já não respondia no século passado.  

Mesmo com o avanço das técnicas de depp learning, que capacitam 
a máquina a reproduzir algumas capacidades intelectuais humanas, os 
dados físicos e estáticos (objeto de consenso, e não dissenso) continuam 
inerentes à composição do locus do saber do robô. Com isso, não se pode 
negar que a linguagem do ser-aí-no-mundo, como condição de possibili-
dade do desvelar do fenômeno jurídico, vai obscurecida na análise do 
dado fático, abafando o locus hermenêutico e priorizando o lógico-
apofântico. Aí é que antevia Dworkin (2010, p. 119), no século passado: 

 
O meu ponto não é que “o direito” contenha um número fixo de padrões, al-
guns dos quais são regras e outros, princípios. Na verdade, quero opor-me à 
ideia de que o ‘direito’ é um conjunto fixo de padrões de algum tipo. 
 

Retomando a indagação aberta parágrafos acima, para os positivis-
tas, se um caso não é coberto por uma regra, o juiz deve exercer seu 
poder discricionário, para decidi-lo mediante a criação de uma nova re-
gra jurídica para o caso, ex post facto. A discricionariedade judicial 
encontra sentido diante do fato de que “os padrões jurídicos que não são 
regras e são citados pelos juízes não impõem obrigações a estes” 
(DWORKIN, 2010, p. 55). 

O positivismo adota sentido forte ao poder discricionário3; e não 
consegue responder, naquilo que intitula “Direito”, o por que obrigações 
jurídicas como a de que “ninguém pode valer-se da própria torpeza” ou 

 
2 Assim em matéria disponível em https://www.advogatech.com.br/blog/@NayaraAzevedo/victor-o-primeiro-
projeto-de-inteligencia-artificial-do-stf-qs3oyyu; Acesso em jul. 2019. 
3 “[…] se um jurista pensa o direito como um sistema de regras e ainda assim reconhece, como deve, que os juízes 
mudam regras antigas e introduzem novas, ele chegará naturalmente à teoria do poder discricionário judicial no 
sentido forte do termo” (DWORKIN, 2010, p. 62). 

https://www.advogatech.com.br/blog/@NayaraAzevedo/victor-o-primeiro-projeto-de-inteligencia-artificial-do-stf-qs3oyyu
https://www.advogatech.com.br/blog/@NayaraAzevedo/victor-o-primeiro-projeto-de-inteligencia-artificial-do-stf-qs3oyyu
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de que os “Tribunais não poderão ser utilizados como instrumentos de 
iniquidades e injustiças”, são obrigações diferentes daquelas impostas 
pelas regras e por que isso autoriza dizer que princípios e políticas não 
são parte do Direito.    

Inexoravelmente, essa é a dinâmica advinda do “conjunto verdade” 
que integra o banco de dados dos algoritmos da inteligência artificial. A 
falta da previsão ou o dissenso sobre o dado empírico catalogado também 
não respondem aos casos difíceis. Especula-se pensar que, quando a 
inteligência artificial alcançar toda a sua potencialidade – “ápice de acu-
rácia” –, o problema para decisão judicial vai continuar sendo como dar 
limite ao intérprete da norma ou o que o vincula. 

Para os mais otimistas, quiçá, possa o robô escolher mais certeira-
mente uma das várias possibilidades para resolver o caso. Só que 
escolher – ação que denota a discricionariedade do modelo descritivo de 
regras positivista – não é o mesmo que decidir, como insistentemente 
tem mostrado Streck e a Crítica Hermenêutica do Direito4. A escolha está 
sempre a pressupor um juízo avaliativo subjetivo para a eleição, ocasião 
em que, ao invés de constitutiva, retoma-se a moral (e outros predado-
res, como a política e a economia) com o apelo corretivo e quem 
sucumbe às tentações tecnológicas é a autonomia do Direito.  

Dworkin (2010) retoma a distinção entre regras e princípios, no 
“Modelo de Regras – II”, quando faz comparação entre uma literatura 
qualquer e as possíveis proposições que dela podem servir, explicando 
que o Direito é cheio dessas proposições que representam os modos co-
mo os juristas interpretam os textos de lei. Aí é que o Jusfilósofo inglês 
completa sobre a sua implicância ao conceito estático e descritivo do 
Direito fixado em padrões. 

Tentando resumir a tese dworkiniana sobre os “desacordos inter-
pretativos”, o que se coloca a pensar é: “como se poderia afirmar a 

 
4 Essa dicotomia sobre o decidir e o escolher aparece, por exemplo, na obra “O que é isto – decido conforme a mina 
consciência”, quando Streck lembra da roda discussão a respeito do posfácio do “Verdade e Consenso”, com 
Marcelo Cattoni e Rafael Tomaz de Oliveira, em Seminário na Unisinos/RS, sobre “Hermenêutica e Teoria da 
Decisão”, em 16 de outubro de 2009 (STRECK, 2012, p. 105).  
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existência de uma obrigação judicial caso sobre ela existisse uma contro-
vérsia, inexistindo uma base convencional ao seu reconhecimento?”.  

Traduzindo essa perspectiva para a inteligência artificial, a, aqui, 
chamada “teoria dos algoritmos”, jamais conseguirá caminhar no campo 
de responsabilidade política, ou seja, para além do nível do dado ou do 
texto como mero enunciado linguístico. Se assim se queira, da “entificação 
do ser”, considerando o privilégio conferido ao plano lógico-apofântico 
contra a fusão de horizontes característica da virada hermenêutica. 

O que cria o dever e o que obriga, bem assim o que constitui o Direi-
to, segue sem resposta, para casos como os Riggs e Henningsen. O robô 
recebe a caricatura do positivismo e resume o Direito à descrição do seu 
conjunto verdade. Na sua versão mais atualizada, poderá evoluir da lógi-
ca-apofântica para escolha de uma das probabilidades, o que continua, 
paradigmaticamente, significar a mesma coisa.  

Se, talvez, possa existir um certo fetiche pela estatística da história, 
importa sanar esse preconceito do cogito de Descartes, lembrando que a 
faticidade vai além de puro empirismo e o papel do intérprete é integrativo 
e, tal qual na literatura, além de autor, ele é responsável pela melhor arte. 

É pontual a leitura de “Verdade e Consenso”, de Streck (2011, p. 
406), para compreensão da problemática que se está a se enfrentar: 

 
Jamais, portanto, há respostas ‘fora’, como se a resposta fosse uma filtragem 
da ‘complexidade da coisa interpretada’. Ou seja, a resposta (certa) não é um 
discurso adjudicador, como se fosse possível ela – a resposta – ser um concei-
to, e que se pudesse substituir à coisa ou ‘abarcar’ a ‘multiplicidade’ de 
definições/sentidos que um evento possa ter. 
 

A estratégia de Dworkin ao problema dos desacordos levou em con-
ta a analítica das razões de decidir dos juízes americanos e ingleses nos 
casos Elmer, MacLoughlin, Snail Darter e Brown. (DWORKIN, 2014)  

Dentro da abordagem positivista, reconheceriam os adeptos que a 
ausência de decisão anterior sobre as questões de fundo nessas conten-
das traria a concordância de que os advogados não teriam Direito algum 
para descobrir. Seus debates seriam meras retóricas. Só que Dworkin 
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(2014) chama a atenção para essa não ser a sensibilidade, na cultura 
política popular, que mostra preocupação mais substantiva, esperando a 
resposta adequada em termos de justiça e equidade.   

Qual seria a dificuldade de ser reconhecer critério de verdade nas 
proposições jurídicas? Não seria mais fácil para o litigante entender que 
realmente não haveria Direito, segundo os fundamentos que todos sa-
bem ser os corretos? (DWORKIN, 2014) 

A explicação correta dos desacordos está na natureza interpretativa 
das disputas morais e no fato em que o Direito não pode ser entendido 
exclusivamente com base em fontes sociais. O Direito tem uma fonte 
social e também uma fonte moral de natureza argumentativa, enraizada 
nas disputas morais. (DWORKIN, 2014) 

Se traz o exemplo sobre os papéis do sociólogo e do historiador, sa-
lientando que desafiam um ponto de vista externo para narrar fatos e 
descrever suas circunstâncias. Estes e, para o que aqui interessa, o robô, 
insistem em simplificar o Direito, no jogo xadrez. Diferente é a perspecti-
va interna dos advogados e juristas imbuídos no problema. O que eles 
querem não é uma análise meramente factual; querem, sim, responder 
qual análise jurídica é melhor fundamentada e o por que ela assim o é. 
(DWORKIN, 2014)  

No Direito, as avaliações externa e interna são importantes e cada 
qual deve incorporar ou levar em conta a outra. Assim como é preciso 
uma teoria social do Direito, são também perversas as teorias que igno-
ram a estrutura do argumento jurídico e a sua natureza interna que, na 
concepção de Dworkin, se insere no papel avaliativo do juiz, enquanto 
responsável político pelo empreendimento compreensivo. 

Se se antecipavam questões a pensar sobre a pretensa simplificação 
da decisão judicial pela aposta nos robôs que aprendem, agora, se provo-
ca refletir sobre as respostas adequadas no Direito, que precisam fugir de 
artifícios que ofuscam a sua viragem metodológica. O debate Hart e 
Dworkin e a luta contra os positivistas são elucidativos à conclusão nega-
tiva da inteligência artificial no Direito, estudo que se completa com a 
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interpretação construtiva da resposta adequada equivalente ao empreen-
dimento literário, o que se passa a expor. 

 
2.2 O interpretativismo contra o arquimedianismo 

 
Para o interpretativismo dworkiniano, não interessa a descrição fac-

tual reproduzida em ato de autoridade ou aceitação. A análise dos 
conceitos terá o mesmo comportamento lógico na discussão literária e o 
impacto da lei sobre o Direito é determinado pela pergunta de qual inter-
pretação, dentre as diferentes possibilidades admitidas pelo significado 
abstrato do termo, promove melhor o conjunto de princípios e políticas 
que oferecem a melhor justificativa política para a lei, na época em que 
foi votada. (DWORKIN, 2005) 

Tal resposta perpassa à presença de argumentos de duas dimen-
sões: da adequação; e da moralidade política. A dimensão da adequação é 
aquela que compara a teoria política para que uma justificativa se sobres-
saia sobre a outra. A dimensão da moralidade política supõe que, se duas 
justificativas oferecem uma adequação igualmente boa, uma delas ofere-
ce uma justificativa ainda melhor enquanto teoria política ou moral. 
(DWORKIN, 2005).  

Já reconhecidos os desacordos teóricos (proposições de verdade que 
surgem frente a um caso difícil), a questão, para Dworkin, está em saber 
qual sentido se deve dar na descrição dos enunciados. A dificuldade surge 
por que as proposições parecem ser descritivas. (DWORKIN, 2005)  

Segundo Dworkin (2005, p. 221), isso só funcionaria para casos fá-
ceis, quer dizer, que tenha havia algum evento de natureza legislativa que 
subsuma o fato. Caso contrário, a análise descritiva dos “trechos da his-
tória” é falha. Conclui: 

 
[...] as proposições de Direito não são meras descrições da história jurídica, 
de maneira inequívoca, nem são simplesmente valorativas, em algum senti-
do dissociado da história jurídica. São interpretativas da história jurídica, que 
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combina elementos tanto da descrição quanto de valoração, sendo porém di-
ferente de ambas.   
 

Para valer-se do empreendimento de Dworkin, os juristas devem 
ver a interpretação sob certa luz. A primeira observação é a de que não se 
parte de interpretações de passagens isoladas, mas da obra como um 
todo. A segunda observação reside na “hipótese estética”, preocupada 
que está com a apresentação da maneira de ler o texto que o revela como 
a melhor obra de arte. (DWORKIN, 2005)  

Nessa conjectura, há diferentes papéis: do artista na criação de uma 
obra de arte; e do crítico que a interpreta posteriormente. O artista não 
pode criar nada sem interpretar enquanto cria. Deve, pelo menos, possu-
ir uma teoria tática de que aquilo que produz é arte e o por que é uma 
obra de arte melhor. O crítico cria quando interpreta, pois, embora limi-
tado pelo fato da obra, seu senso crítico mais prático está comprometido 
com a responsabilidade de decidir qual maneira de ver, ler ou compreen-
der aquela obra a mostra como arte melhor. (DWORKIN, 2005)  

Para melhor compreensão desses papéis, Dworkin (2005) apresenta 
o paradigma do “romancista em cadeia”. Para tanto, sugere que um gru-
po deles seja contratado para certo projeto e que se defina qual deles 
começa e quais o seguem. O primeiro romancista tem às mãos o direcio-
namento das intenções da obra. Os demais têm séria responsabilidade 
com o que já foi escrito e assim a atenção para continuarem o mesmo 
romance. Por outro lado, têm a liberdade de criar perspectivas que con-
tribuam à trama, não fugindo da proposta inicial, de modo a construírem 
um romance único e integrado, em vez de uma série de contos indepen-
dentes com personagens do mesmo nome. (DWORKIN, 2005) 

“Decidir casos controversos no Direito é mais ou menos como esse 
estranho exercício literário” (DWORKIN, 2005, p. 237). Cada juiz se colo-
ca como um parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do 
qual as inúmeras decisões, estruturas, convenções e práticas são a histó-
ria; e seu trabalho é continuar a história. (DWORKIN, 2005)  
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A partir da experiência literária, sabe-se que a interpretação cons-
trutiva que o Direito exige “[...] não é uma licença para que cada juiz 
descubra na história doutrinal seja o que for que pensa que deveria estar 
lá” e é, por isso, que, já na década de 1980, Dworkin (2005, p. 240) ante-
via sabiamente a preocupação do Direito dos algoritmos, explicando: 

 
Não existe, é claro, nenhum algoritmo para decidir se uma determinada in-
terpretação ajusta-se satisfatoriamente a essa história para não ser excluída. 
Quando uma lei, Constituição ou outro documento jurídico é parte da histó-
ria doutrinal, a intenção do falante desempenhará um papel. Mas, a escolha 
de qual dos sentidos, fundamentalmente diferentes, da intenção do falante 
ou do legislador é o sentido adequado, não pode ser remetida à intenção de 
ninguém, devendo ser decidida, por quem quer que tome a decisão, como 
uma questão de teoria política. 
 

A identidade do fenômeno interpretativo da literatura e do Direito, 
fecha a constatação dos diferentes papéis, do artista e do intérprete, so-
mando, também, na interpretação jurídica, mesma estrutura: a 
interpretação da “prática jurídica” – não exatamente como uma espécie 
de estatística das intenções dos juízes ou outras autoridades, mas o exa-
me da prática como um todo, com responsabilidade na justificativa da 
perspectiva mais adequada em termos políticos – com o limite na inte-
gridade e coerência; e a base normativa de convicção sobre o que o 
Direito deve-ser e para o que deveria-servir.   

A atividade interpretativa leva em conta “convicções interpretativas” 
de dois níveis, de forma e de substância, que funcionam como controles 
recíprocos. Quando separada a leitura da prática jurídica do seu âmbito 
valorativo da moralidade política, acontece de o primeiro plano da inter-
pretação restringir a atividade inventiva do segundo plano. Mas isso não 
quer dizer que todos os possíveis significados e interações estariam limi-
tados na primeira narrativa, num “simplesmente ali”. E aí é que vem o 
papel das convicções interpretativas substantivas, permitindo e incenti-
vando a melhor luz.  
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Para Dworkin (2005, p. 255), a compreensão parte dum “conjunto 
de convicções complexas e inter-relacionadas que confrontam a experi-
ência com um todo coerente”. Assim é que se pode afirmar que, para 
além da descrição meramente factual ou da resposta da máquina, tem-se 
o interpretativismo que é ontologicamente diferente da criação.  

No interpretativismo dworkiniano não há espaço para o Direito cuja 
descrição está no dado estático dos algoritmos. Essa é a bandeira do posi-
tivismo e que também dá condições de afirmar-se que, no tocante à 
inteligência artificial, vende-se a ideia do novo, mas com a armadilha do 
velho.  

A inteligência artificial pressupõe a integração do conjunto verdade, 
de onde (“simples ali”) os cruzamentos lógicos algorítmicos produzirão 
suas respostas. Tal caracterização nega o dissenso que constitui o Direito 
e que coloca a característica interpretativa dos fatos sociais, com relevo 
não só das convicções de forma, mas, das convicções de substância cujas 
quais a moral integra o conteúdo da resposta jurídica, para, na integrida-
de e coerência dos princípios, revelar a compreensão correta do Direito. 

Sim, o robô – positivista – cai no aguilhão semântico e insiste no ar-
quimedianismo; aplausos à iniciativa do Estado Francês, que, através da 
Lei da Reforma da Justiça e que regula a programação da país nos pró-
ximos anos, proibiu e criminalizou a catalogação de decisões judiciais, 
para formação do banco de dados da inteligência artificial, para fins de 
estatísticas do modo de decidir dos seus juízes. Sobre isso que se trata a 
seguir. 

 
3. O “xeque–mate” do estado francês contra o robô enxadrista 

 
Em março de 2019, a França concluiu estudo que já vinha direcio-

nando, pelo Ministério da Justiça e as Comissões, há, no mínimo, dois 
anos antes, sobre impactos e discussões necessárias à jurisdição francesa, 
no atinente à proteção da publicidade de dados de decisões judiciais. A 
definição se deu com a aprovação da Lei n. 2019-222, de 23 de março de 
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2019, nominada Loi de programmation 2018-2022 et de reforme pour la 
justice, pela Assembleia Nacional da França e promulgada pela Presiden-
te da República. (FRANÇA, 2019) 

Dentro da pauta de crise, o Legislador francês inseriu o compromis-
so com a iniciativa global sobre a abertura de dados ao maior acesso dos 
concidadãos. Porém, se propôs a fazer isso tendo em conta a coerência 
entre os regimes de acesso e uma responsável disseminação das decisões 
de suas jurisdições: judicial e administrativa. 

Na primeira mão, se opôs à revelação que possa minar a segurança 
ou o respeito à vida privada, na divulgação em formato eletrônico de 
elementos que permitam identificar as partes, os terceiros e os profissio-
nais da Justiça, nas decisões de seus Tribunais. Nestes termos, registra o 
“Artigo 19”, da Exposição de Motivos, no item a que chama de “refunda-
ção da justiça” e que fomenta o debate que se intensifica nos diversos 
Relatórios que culminam com a negação da utilização de dados de deci-
sões judiciais para fins de estatísticas. (FRANÇA, 2019)  

Pois bem que se chega a proposta legislativa contemplada e discuti-
da na redação do art. 33, inciso IV, alínea 1, da Lei 2019-222 cujo qual 
prevê textualmente, em relação às decisões relativas à matéria judicial: 

 
IV.-Le chapitreuniquedutitreIerdu livre Ierducode de l'organisationjudiciaire 
est ainsimodifié :  
1° Lesdeux premiers alinéas de l'article L. 111-13 sontremplacés par troisali-
néasainsirédigés :  
« Sousréservedesdispositionsparticulièresquirégissentl'accèsauxdécisions de 
justice et leurpublicité, lesdécisionsrendues par lesjuridictionsjudiciairesso-
ntmises à ladispositiondupublic à titregratuitsous forme électronique.  
« Lesnom et prénomsdespersonnesphysiquesmentionnéesdansladécision, 
lorsqu'ellessontparties ou tiers, sontoccultéspréalablement à lamise à ladis-
positiondu public. Lorsquesadivulgation est de nature à porteratteinte à 
lasécurité ou aurespect de lavieprivée de cespersonnes ou de leur entourage, 
est égalementocculté tout élémentpermettant d'identifierlesparties, lestiers, 
lesmagistrats et lesmembresdugreffe.  
« Lesdonnées d'identitédesmagistrats et desmembresdugreffe ne peuventfai-
rel'objet d'une réutilisationayantpourobjet ou poureffet d'évaluer, d'analyser, 
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de comparer ou de prédireleurs pratiques professionnellesréelles ou suppo-
sées. La violation de cetteinterdiction est puniedes peines prévuesauxarticles 
226-18,226-24 et 226-31 ducodepénal, sanspréjudicedes mesures et sanc-
tionsprévues par laloi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
auxfichiers et auxlibertés. » ;5  
 

O exemplo francês que se coloca em debate neste artigo está na pre-
visão da norma que veda a utilização dos dados das citadas decisões para 
fins de avaliar, analisar, comparar ou prever as práticas profissionais 
reais ou alegadas dos magistrados. Com isso, a França, mesmo que 
indiretamente, foi a precursora de uma linha de combate à propagação 
das “startups jurídicas”, da facilitação da compreensão judicial, a partir 
de dados estatísticos.   

A conclusão a que chegou o Parlamento francês está em 
consonância com o diálogo proposto acima e passa a representar 
paradigma de respeito à Teoria do Direito e da Decisão Judicial, no 
combate à pretensão da tecnologia dos dados em alcançar o delicado 
terreno da atividade jurisdicional e da interpretação da norma jurídica. 

Antes de finalizar, importa ainda, no paradigma que se propôs 
apresentar, evidenciar a queixa engendrada perante o Conselho 
Constitucional francês sobre a possível não recepção à Carta de Direitos 
do Homem e do Cidadão de 1789, nos arts. 6 e 16, da previsão lançada no 
citado artigo 33 da Lei aqui destacada. 

Alguns Deputados discutiram a proibição da reutilização dos nomes 
dos juízes para detectar suas práticas profissionais, afirmando que tal 
posição nega um melhor conhecimento da jurisprudência. Criticaram a 

 
5“IV.- O singular capítulo do título I do livro I do código da organização judiciária é assim modificado: 1 ° Os dois 
primeiros parágrafos do artigo L. 111-13 são substituídos por três parágrafos do seguinte modo: "Sob reserva das 
disposições especiais que regem o acesso e a publicidade das decisões judiciais, as decisões judiciais são 
disponibilizadas gratuitamente ao público em formato eletrônico. "Os sobrenomes e nomes próprios das pessoas 
singulares mencionadas na decisão, quando são partes ou terceiros, são obscurecidos antes da disponibilização ao 
público. Quando a sua divulgação é susceptível de prejudicar a segurança ou o respeito da privacidade dessas 
pessoas ou sua comitiva, também está oculto qualquer elemento que permita identificar as partes, os terceiros, os 
magistrados e os membros do registro. "Os dados de identidade dos magistrados e membros do Registro não 
podem ser reutilizados com a finalidade ou efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas 
profissionais reais ou alegadas. A violação desta proibição é punida com as penalidades previstas nos artigos 226-
18,226-24 e 226-31 do Código Penal, sem prejuízo das medidas e sanções previstas pela Lei nº 78-17, de 6 de 
janeiro de 1978, relativa ao tratamento de dados, arquivos e liberdades”.  (FRANÇA, 2019). 
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vedação com supedâneo no princípio da igualdade e no direito a um 
julgamento justo, além da liberdade de opinião, expressão e 
comunicação, que perfazem um princípio que chamam de “princípio da 
divulgação pública”. (FRANÇA, 2019) 

A decisão pela constitucionalidade veio com a Decisão 2019-778, de 
21 de março de 2019, do Conselho Constitucional da França, 
fundamentando que a previsão não cria qualquer distinção injustificada 
entre os indivíduos e não infringe o direito a um julgamento justo e equi-
tativo que garanta a paridade de armas entre os litigantes na prática 
judicial. Há menção a possível falta consciência dos dissidentes sobre a 
verdadeira intenção da proposta legislativa proibitiva, preocupada que 
está com a baixa leitura da resposta estatística, o que, ao invés de favore-
cer elementos de superação da crise da jurisdição, coloca em risco o 
funcionamento da justiça.  

Pelo fato de a França ter sido o primeiro país a enfrentar o avanço 
dos algoritmos à seara jurisdicional, respeitando os entraves da Teoria do 
Direito à simplificação difundida, vai aqui destacada a postura como 
modelo ao tratamento legislativo da problemática.  
 
4 Considerações finais 

 
O presente artigo prendeu, assim, desafiar talvez uma das mais atu-

ais preocupações do Direito deste tempo e, especialmente, o fez tendo por 
pano de fundo a principal discussão da Teoria do Direito ainda do século 
de XIX, mas que, reiteradamente, precisa ser chamada à cena para lem-
brar do contexto de ruptura paradigmática cujo qual se assenta. 

Então que o Direito dos algoritmos foi colocado em xeque para dis-
cutir seu lugar com o interpretativismo dworkiniano. O chão em que se 
alicerçou o ensaio foi o debate Hart x Dworkin e a insistente luta deste 
último contra o positivismo e a sua caraterística descritiva do Fato Social 
ao conceito de Direito. 
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Nessa medida, cotejaram-se essas grandes discussões, para conclu-
ir-se que os entraves que lá estavam, na caricatura do positivismo, aos 
robôs se estendiam a ponto de chamar-se a máquina de positivista e pré-
hartiana, na sua melhor versão, exima enxadrista, mas jamais competen-
te à resposta jurídica adequada aos casos difíceis.  

Isso porque, nesses casos, a premissa que constitui o Direito é o de-
sacordo teórico na colisão de questões de princípio, onde é necessário 
não só o contexto histórico, mas critérios de verdade, como a moral, para 
desvelamento fenomenológico, com atenção à responsabilidade política 
do intérprete – reflexamente limitado à intersecção de convicções de 
forma e de substância – à melhor leitura possível da tradição jurídica, em 
termos de moralidade política, em fechamento do empreendimento 
compreensivo. 

O robô sucumbe à viragem hermenêutica e, portanto, limita a sua 
resposta no plano apofântico do sentido. No seu estado atual, de lança-
mento de dados empíricos à formação do conjunto verdade, o robô 
consegue entificar a norma jurídica. Amanhã, quando o robô estiver no 
ápice de acurácia, sua atividade representará a melhor escolha, algorít-
mica, do conjunto de probabilidades estatísticas que suporta, quando aí 
assujeitará a norma. 

Os casos difíceis – Riggs x Palmer na década de 1960 já mostrava – 
continuam sem resposta. Isso porque não partem dessa premissa estáti-
ca. Assim, o que obriga e o que vincula continuará fora do “modelo de 
regras” ou do “conjunto verdade” e, pronto, volta-se à escolha – que, no 
Direito, tem nome de “discricionariedade” – sendo a responsável pela 
resposta do problema. 

Essa resposta não é nova; a agenda metodológica e epistemológica, 
na Teoria Jurídica, virou com o debate Hart e Dworkin. Então que, mais 
outra vez, a aposta da inteligência artificial para a decisão judicial nada 
mais é do que o velho positivismo transvertido com as características da 
era tecnológica.  
 



Muriele De Conto Boscatto | 197 
 
Referências 
 
COSTES, Josiane. Ata de Reunião de 23 de outubro de 2018. Disponível em: 

https://www.senat.fr/seances/s201810/s20181023/s20181023_mono.html#Niv1_S
OM3. Acesso em 30 de jul. 2019. 

 
DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. trad. Nelson Boeira. 3 ed. São Paulo: 

Martins Fortes, 2010, p.  
 
______. O império do Direito. trad. Jeferson Luiz Camargo. 3 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2014, p. 20-38.   
 
______. Uma questão de princípio. trad. Luís Carlos Borges. 2 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 213. 
 
FRANÇA. Lei 2019-222, de 23 de março de 2019. Institui regras de programação de 

2018 a 2022 e a reforma da justiça. Paris: Presidência da República, 2019. Disponí-
vel em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C962374BA 
942EE87873AE3DD14D90CF8.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038261631&da
teTexte=29990101; Acesso em: jul. 2019. 

 
FRANÇA. Conselho Constitucional. Decisão n. 2019-788 DC. Lei 2019-222. Programação 

2 018-2022 e de reforma da justiça. Constitucionalidade. Paris/Fr, 21 de março de 
2019 Disponível em: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/ 
2019778DC.htm. Acesso 31 jul. 2019. 

 
GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. 2 ed. Edinburgh University, 1997.   
 
HART, H. L. A. O conceito de direito. 3 ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: 

Calouste Gulbenkian,  
 
MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito 

contemporânea, p. 9. 
 
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m)Crise: uma exploração hermenêutica 

da construção do direito. 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.  
 
______. Jurisdição constitucional e a decisão juridical. 3 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. 

https://www.senat.fr/seances/s201810/s20181023/s20181023_mono.html#Niv1_SOM3
https://www.senat.fr/seances/s201810/s20181023/s20181023_mono.html#Niv1_SOM3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C962374BA942EE87873AE3DD14D90CF8.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038261631&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C962374BA942EE87873AE3DD14D90CF8.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038261631&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C962374BA942EE87873AE3DD14D90CF8.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038261631&dateTexte=29990101
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019778DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019778DC.htm


198 | Direito Público em Tempos Privados 
 
 
______. 30 anos da CF em julgamentos: uma radiografia do STF. Rio de Janeiro: Foren-

se, 2018.    
 
 ______. O que é isto – decido conforme a mina consciência? 3 ed. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2012, p. 105).  
 
______. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teoriasdiscursivas. 4 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 406. 
 
TERLIER, Jean. Relatório Completo das Sessões de 18 de fevereiro de 2019. Disponível em: 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190155.asp#P1624521; 
Acesso em 30 de jul. 2019. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190155.asp#P1624521


 
 
 

11 
 

Os casos difíceis e o debate Hart-Dworkin:  
do juiz solipsista1 ao juiz romancista2 

 
Patrícia Adriani Hoch 3 

 
 
Introdução 
 

A Constituição Federal de 1988, compromissária e dirigente, trouxe 
consigo parâmetros para a instauração de um novo paradigma interpre-
tativo, no qual o julgador possui a consciência do lugar que ocupa como 
ser-no-mundo (Dasein) e da tarefa de proferir decisões adequadas ao 
próprio texto constitucional, que observem a integridade e a coerência. 
Significa dizer que a Constituição configura-se ao mesmo tempo como 
pauta de interpretação e limite para a atuação do juiz, devendo figurar 
como protagonista no processo judicial. 

Com base nessas premissas, revela-se necessário que se analise e re-
flita a respeito da atuação do Poder Judiciário com relação a essas 
questões e como o juiz deve proferir respostas adequadas ao caso concre-
to. Dito isto, este estudo busca responder ao seguinte problema de 
pesquisa: no atual cenário brasileiro, em que muito se discute o papel do 

 
1 O sujeito solipsista é considerado por Streck (2012, p. 58) aquele que utiliza a subjetividade para decidir conforme 
a sua própria consciência. 
2 O juiz romancista é aquele que segue a metáfora do romance em cadeia, conforme o pensamento de Dworkin 
(1999, p. 276). 
3 Doutoranda em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Pós-graduada em Direito 
Processual Tributário pela Anhanguera. Mestre e Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Professora do Curso de Direito da UFSM e Coordenadora do Núcleo de Jurisdição Constitucional e Direitos 
Fundamentais (NUJUDI). Advogada. E-mail: patricia.adriani@hotmail.com. 
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Poder Judiciário, quais são os limites e possibilidades da tutela jurisdicio-
nal, sobretudo considerando a necessidade de que sejam proferidas 
decisões constitucionalmente adequadas? 

Partindo-se desses elementos, mostra-se importante o debate acerca 
do papel do julgador, razão pela qual é fundamental a investigação acerca 
do pensamento de Hebert Hart, bem como a teoria do Direito de Ronald 
Dworkin, através do estudo do debate Hart-Dworkin. A reflexão acerca 
do pensamento desses autores, sobretudo da transição do juiz solipsista 
ao juiz romancista, servirá como fio condutor para que a tomada de deci-
sões no Brasil esteja alinhada com a tese da resposta constitucionalmente 
adequada, do jurista Lenio Streck, e ao paradigma do Estado Democráti-
co de Direito, com o respeito aos direitos fundamentais. 

Para o enfrentamento da complexidade do papel do julgador, bem 
como da necessidade de superação do paradigma epistemológico da filoso-
fia da consciência e da subjetividade4, utiliza-se como teoria de base a 
hermenêutica filosófica e constitucional e a Crítica Hermenêutica do Direi-
to (CHD). A partir dessa matriz teórica, tendo em vista que o enfoque da 
pesquisa está centrado em lançar um olhar crítico-reflexivo sobre o tema 
proposto, entende-se imprescindível a adoção da “metodologia” de abor-
dagem fenomenológico-hermenêutica5, que sempre parte da ideia que o 
pesquisador, uma vez que ser-no-mundo e dotado de pré-compreensão, 
poderá chegar ao desvelamento de sua investigação, utilizando-se, para 
tanto, as investigações teóricas de Martin Heidegger e Hans-Georg Gada-
mer. Utilizou-se, ainda, o método de procedimento comparativo, sobretudo 
com o contraponto entre o positivismo hartiano e a hermenêutica dworki-
niana, aliado à pesquisa documental bibliográfica. 

Para a fluidez da compreensão, o artigo foi dividido em dois tópicos, 
sendo que no primeiro será abordado o pensamento positivista de Hebert 

 
4 A denúncia do problema da discricionariedade, bem como da necessidade de superação do paradigma epistemo-
lógico da filosofia da consciência e da subjetividade é realizada por Streck (2014, p. 72-73). 
5 A metáfora da clareira na floresta, defendida por Streck (2014, p. 375-377), para quem “a hermenêutica, entendi-
da como ontologia fundamental, é esse novo modelo de conhecimento fundado pela ideia do ser-no-mundo que nos 
remete a uma abertura, que é, enquanto ser-em (in Sein), condição de possibilidade de qualquer conhecimento”. 
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Hart, especialmente quanto à discricionariedade do julgador na zona de 
penumbra dos casos difíceis, bem como a insuficiência do positivismo 
jurídico para a tutela jurisdicional no Estado Democrático de Direito. Por 
fim, o segundo tópico destina-se à compreensão das contribuições teóri-
cas e hermenêuticas de Ronald Dworkin, especialmente para a solução 
dos casos difíceis atuais na sistemática do romance em cadeia em que 
está inserido o julgador e da integridade e coerência do Direito. 

 
1. A zona de penumbra e a discricionariedade judicial no 
pensamento positivista de Hart: o solipsismo do juiz 

 
O positivismo jurídico consiste em um fenômeno complexo e multi-

facetado, sendo adotado e criticado por inúmeros autores. A fim de 
desvelar as nuances positivistas das diversas teorias existentes, Lenio 
Streck (2017), a partir da Crítica Hermenêutica do Direito (CHD), propõe 
a compreensão do positivismo de forma sui generis, visando fugir da 
mera descrição não cognitivista e a superação da tirania do sujeito solip-
sista, agregando pressupostos filosóficos ao Direito (filosofia no Direito)6.  

O presente estudo parte do positivismo de Kelsen para abordar o pen-
samento - também positivista - de Hart e, na sequência, as contribuições 
antagônicas ao positivismo, formuladas por Dworkin. Essa abordagem visa 
verificar, a partir do debate Hart-Dworkin7, de que modo o juiz solipsista 
pode se tornar um juiz romancista no sentido de atender ao paradigma do 
Estado Democrático de Direito e de evitar decisões arbitrárias. 

O positivismo jurídico trouxe importantes contribuições para o Di-
reito, todavia, recebe críticas no sentido de que todas as suas posturas e 

 
6 Deste modo, a Crítica Hermenêutica do Direito realizada por Streck, adotada como matriz teórica no presente 
estudo, “[...] exsurge da fusão dos horizontes da filosofia hermenêutica, da hermenêutica filosófica e da teoria 
integrativa dworkiniana” e é dessa imbricação Heidegger-Gadamer-Dworkin que “exsurge a tese de que há um 
direito fundamental a uma resposta correta, entendida como “adequada à Constituição”” (STRECK, 2012, p. 90). 
7 Ao estudar a decisão judicial e o debate Hart-Dworkin7, César Rodríguez (1997, p. 16), esclarece que “[...] Hart 
encontró em Dworkin um poderoso contradictor dispuesto a rebatir los fundamentos de su teoria y, de passo, los 
de toda la tradición positivista”. Não há dúvidas acerca do “[...] beneficio para la comunidad filosófica y jurídica que 
ha venido creciendo alrededor de este debate, cuya incidencia ha superado ampliamente las fronteras del pensa-
mento anglosajón” (RODRÍGUEZ, 1997, p. 16). 
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teorias admitem a discricionariedade judicial (STRECK, 2014, p. 50; 2017, 
p. 206). Kelsen foi um positivista normativista e pós-exegético, sendo o 
principal autor do positivismo jurídico, tendo como principal obra a Teo-
ria Pura do Direito, de 1934. Logo, “o positivismo é “antes de Kelsen e 
depois de Kelsen” (STRECK, 2017, p. 178). Nesta senda, Streck (2017, p. 
162) afirma que, para Kelsen, a validade da norma advém de uma norma 
superior (norma fundamental), existindo o caráter de objeto da norma e 
o olhar externo do intérprete8.  

Abordando a questão do fundamento de validade de uma norma jurí-
dica, Kelsen (2009, p. 221) ressalta que “[...] todo e qualquer conteúdo 
pode ser Direito”, pois “[...] não há qualquer conduta humana que, como 
tal, por força do seu conteúdo, esteja excluída de ser conteúdo de uma 
norma jurídica”. Kelsen defendia, neste norte, a teoria da imputação (dever 
ser), segundo a qual para toda norma existe uma sanção (relação lógica), 
decorrente de um ato de vontade atinente à produção normativa, sendo 
considerado um positivista normativista, segundo Streck (2017, p. 178).  

Streck (2017, p. 163) salienta, ainda, que, “[...] em Kelsen, tanto a 
validade do Direito como a postura do juiz são produtos da metafísica 
moderna: a validade da norma é dada por um pressuposto lógico-
transcedental”, uma vez que “[...] não se poderia encontrá-la no mundo 
factual para não derivar valor de fato; a postura discricioná-
ria/voluntarista do juiz advém do sujeito solipsista que interpreta o 
mundo a partir de sua subjetividade individual”.  

Após Kelsen, “[...] em termos cronológico e de importância acadêmi-
ca, Hart foi o primeiro grande posivitista pós-kelseniano. Isto se evidencia 
nas teses de separação entre Direito e Moral e na tese da discricionarieda-
de, sendo ambas decorrências da tese das fontes sociais” (STRECK, 2017, 

 
8 Segundo afirma Kelsen (2009, p. 217), “[...] todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma e mesma 
norma fundamental formam um sistema de normas, uma ordem normativa. A norma fundamental é a fonte 
comum de validade de todas as normas pertencentes a uma e mesma ordem normativa, o seu fundamento de 
validade comum. O fato de uma norma pertencer a uma determinada ordem normativa baseia-se em que seu 
último fundamento de validade é a norma fundamental desta ordem. É a norma fundamental que constitui a 
unidade de uma pluralidade de normas enquanto representa o fundamento da validade de todas as normas 
pertencentes a essa ordem normativa. 
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178). O jusfilósofo inglês Hebert Hart teve como principal obra “O conceito 
de Direito”, de 1961, cujo pós-escrito foi publicado em 1994.  

Hart inicia tal obra se perguntando o porquê tanto se debate “O que 
é Direito?”, alertando que “não há uma vasta literatura dedicada à res-
ponder às perguntas “O que é a química?” ou “O que é a medicina?”, 
como ocorre com a questão “O que é Direito” (HART, 2009, p. 1). Em 
face disso, o autor se dedica a responder tal questionamento, sendo bas-
tante criticado posteriormente por Ronald Dworkin, como será exposto 
neste estudo. Sua teoria é descritiva, na medida em que busca esclarecer 
a estrutura do Direito e seu funcionamento sem considerar a justificação 
moral das práticas jurídicas analisadas.  

Assim, Hart dedicou-se a superar equívocos de teorias positivistas 
anteriores, mas não se desvinculou do positivismo jurídico, sendo consi-
derado um positivista soft ou moderado, sobretudo porque aceita a 
incorporação de critérios morais contingencialmente, se assim for aceito 
pela regra de reconhecimento. Hart desenvolveu sua teoria com influên-
cia da filosofia da linguagem ordinária (MACCORMICK, 2008, p. 23). Por 
essa razão, Hart estabelece a noção da regra de reconhecimento com base 
na prática social, já que “[...] por conhecer o giro linguístico não coloca a 
validade do direito em um pressuposto lógico transcendental. Hart coloca 
a validade do Direito num pressuposto do mundo concreto e social” 
(STRECK, 2017, p. 163).  

Significa dizer que para Hart o Direito é um sistema de regras, o 
qual está relacionado com a prática social, diferentemente de Kelsen, que 
aposta em postulados transcendentais (como a norma hipotética kelseni-
ana). Segundo Hart, o Direito possui validade porque a comunidade 
política na qual ele governa o reconhece como tal, afirmando a existência 
da chamada regra de reconhecimento. Destarte, o Direito é identificado 
por uma prática social complexa, pois, ao contrário de Kelsen, não é todo 
e qualquer conteúdo que possa ser Direito, mas apenas aquele que pos-
sua respaldo social daquela sociedade no espaço e temporalmente 
localizada (STRECK, 2017, p. 163).  
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Assim, é possível que argumentos morais venham a integrar o Di-
reito de forma contingencial, pois ele – Direito – enquanto linguagem, 
contém vaguezas e ambiguidades nas quais, não havendo definição da 
sua significação, entra uma “textura aberta” na qual os juízes podem 
criar o Direito segundo padrões externos ao próprio Direito, como argu-
mentos políticos, morais, etc. E os juízes têm legitimidade para tanto 
porque a regra de reconhecimento assim estabelece. Ademais, no posfá-
cio do Conceito de Direito, o próprio Hart admite a possibilidade da regra 
de reconhecimento incluir standards morais ao Direito, sendo (também) 
por isso considerado como um positivista moderado ou brando [...] 
(STRECK, 2017, p. 162 - 163)”.  

Além disso, Hart assume o pressuposto de que toda expressão lin-
guística – jurídica ou não – possui núcleo duro de significado e zona de 
penumbra, existindo casos fáceis e casos difíceis. O núcleo duro está 
conformado pelos casos de fácil interpretação (aqueles nos quais quase 
todos os intérpretes estariam de acordo sobre a expressão que se aplica 
ao caso). Na decisão judicial, significa que uma regra possuirá um núcleo 
duro e uma zona de penumbra, frente à qual o juiz deve escolher qual 
sentido deve prevalecer. Para Hart (1986, p. 140), em face da zona de 
penumbra, como não há uma convenção acerca das possibilidades de 
significados que um termo pode ter, o intérprete deve fazer uma escolha 
entre qual significado aplicar. 

Em sentido prático, no exemplo formulado por Hart, se uma regra 
diz que “é proibida a circulação de veículos no parque”, todos entendem 
que não se permite circulação de automóveis e caminhões. Todavia, ha-
veria dúvida sobre proibição, ou não, de bicicletas, por exemplo. Nesse 
sentido, Hart (1958, p. 607) questiona: “[...] claramente esta norma proí-
be um automóvel, mas o que dizer de bicicletas, rollers skates e 
automóveis de brinquedo? E aviões? Eles são chamados por nós de “veí-
culos” para o propósito da norma?”.  Hart sustenta que deve haver 
algum núcleo de significação padrão, mas haverá também uma região de 
penumbra em que a aplicação da norma a certos casos será controversa.  
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Assim, se um automóvel circular no parque, a norma e a sanção se-
rão aplicadas de forma direta, em face ao núcleo duro de significado. Já 
no caso da bicicleta, para o autor, estaríamos diante de um caso difícil e a 
solução deveria ser dada a partir de um critério aproximativo de analogia 
com os casos de fácil aplicação da regra, de modo que os juízes possuiri-
am discricionariedade para escolher a melhor interpretação e sua 
construção a partir da linguagem jurídica (OLIVEIRA, 2008, p. 174-175). 
O juiz, quando decide na penumbra, portanto, está exercendo um poder 
discricionário análogo ao poder do legislador ou de alguma ente adminis-
trativo capaz emitir atos normativos infralegais. Em face dessa 
discricionariedade, segundo o pensamento hartiano, o juiz é solipsista, 
estando autorizado a decidir com base na sua consciência (STRECK, 
2012, p. 58). 

Importa destacar que o pensamento hartiano não aposta em uma 
discricionariedade absoluta, considerando que os limites da interpretação 
discricionária e da função criativa dos juízes e Tribunais estariam, por-
tanto, nas leis. Essas, para Hart (1986, p. 155-16), limitam a 
discricionariedade, mas não a exclui. Como afirma Hart no pós-escrito do 
Conceito de Direito, intitulado “discricionariedade”, “[...] para julgar 
essas causas, o juiz tem de exercer seu poder de criar o direito. Mas não 
deve fazê-lo arbitrariamente: isto é, deve ser sempre capaz de justificar 
sua decisão mediante algumas razões gerais”, devendo “atuar como faria 
um legislador consciencioso, decidindo de acordo com suas próprias 
convicções”, pois, “o juiz tem o direito de seguir padrões ou razões que 
não lhes são impostos pela lei e podem diferir dos utilizados por outros 
juízes diante de casos difíceis semelhantes” (HART, 2009, p. 352). 

Por também admitir a discricionariedade, Hart não consegue se 
afastar dos problemas que existiam na teoria de Kelsen, já que, embora 
exista uma objetividade para que se descreva o que é Direito, sua valida-
de é delegada para fatos sociais, através da regra de reconhecimento, 
ficando a margem de definições dadas por seres humanos de forma con-
vencional. Isso, aliado à textura aberta da linguagem jurídica, permite 
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que o juiz decida de forma discricionária, assemelhando-se à filosofia da 
consciência (STRECK, 2017, p. 163-164).   

Pode-se afirmar, assim, que tanto Kelsen como Hart aceitam a discri-
cionariedade – característica comum aos autores positivistas -, de modo 
que o primeiro aceita a discricionariedade na aplicação do Direito (ato de 
vontade), diante da questão da moldura da norma. Ou seja, para Streck 
(2017, p. 407), “[...] Kelsen “desiste” de enfrentar o problema dos “casos 
difíceis” (embora não fale, na especificidade”, deixando a cargo dos juízes 
tal solução, a partir de um “ato de vontade” (daí se falar do “decisionismo 
kelsiano”). Ademais, no entendimento de Kelsen, a objetividade independe 
do caráter humano, sendo baseada apenas em fatos brutos. 

Em Hart, por sua vez, o Direito é compreendido com base na noção 
de regra (que tem forte conteúdo humano/social), diferenciando-se da 
teoria kelseniana. Hart aceita a discricionariedade na aplicação do Direi-
to, em face da questão da textura aberta, especialmente nos casos difíceis. 
Em tais casos, para Hart, o juiz cria o Direito, porquanto “Hart confia 
plenamente nos juízes para a resolução dos casos difíceis, desde que tal 
“escolha” se dê no interior da zona de penumbra da norma” (STRECK, 
2017, p. 407). Contudo, esse viés merece críticas, na medida em que “[...] 
justamente por sermos homens – e não deuses – é que não devemos 
lançar mão de escolhas em decisões judiciais” (STRECK, 2017, p. 204).  

Porém, em ambos os casos, para a CHD, há um problema, qual seja 
“a indissociabilidade entre “discricionariedade/arbitrariedade e o sujeito 
do esquema sujeito-objeto”, reforçada, por exemplo, nas teorias da ar-
gumentação jurídica” (STRECK, 2014, p. 407). Logo, para Streck, deve 
haver uma mudança de paradigmas, com a superação do solipsismo do 
juiz e do positivismo jurídico, o qual é incompatível com a hermenêutica 
filosófica. Segundo o autor, as teorias dos últimos sessenta anos viram 
florescer teses que tinham um objetivo comum no campo jurídico, qual 
seja, a superação do modelo de regras, com a solução do problema da 
incompletude das regras, dos casos difíceis (não “abarcados” pelas re-
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gras) e da (in)efetividade dos textos constitucionais (compromissórios e 
dirigentes), problemas hermenêuticos, pois! (STRECK, 2014, p. 408). 

A partir disso, a CHD é contrária à tese da discricionariedade e à sub-
jetividade do juiz, em todo e qualquer caso, em face da matriz 
hermenêutica, a fim de que seja superado o solipsismo e a filosofia da 
consciência. Isso, pois a filosofia da consciência associada às teorias positi-
vistas relega ao sujeito a autoridade última para constituir e interpretar a 
realidade, admitindo que decisões sejam tomadas de acordo com a consci-
ência individual e convicções pessoais do juiz (STRECK, 2017, p. 208).  

Exatamente porque o positivismo jurídico ainda é bastante defendi-
do e utilizado em diversos países do mundo, como o Brasil, revela-se 
importante que se reflita a respeito do problema e das consequências de 
escolhas feitas pelo julgador de forma subjetiva e discricionária. Vale a 
ressalva de que “ser positivista” não significa aplicar a letra fria da lei, de 
modo que decisões que, inclusive, aplicam princípios podem representar 
uma atitude positivista (STRECK, 2014, p. 51)9.  

O equívoco, portanto, consiste na aposta na discricionariedade do 
juiz solipsista, com a não superação da herança kelseniana e hartiana. 
Esse fato revela-se preocupante na medida em que, em face da ineficiên-
cia do Executivo e do Legislativo, o centro de decisões desloca-se, no 
Estado Democrático de Direito, para o Judiciário (STRECK, 2014, p. 58). 
Nesse sentido, para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de direito, 
cabe ao Judiciário decidir (e não escolher) e proferir respostas adequadas 
à Constituição, sem que os juízes pratiquem discricionariedades ou arbi-
trariedades. Diante disso, a Constituição deve ser levada a sério, razão 
pela qual o próximo tópico destina-se ao estudo do pensamento de Ro-
nald Dworkin, autor que estabelece pressupostos para que sejam 
proferidas respostas corretas, íntegras e coerentes, a partir do paradigma 
hermenêutico, que combate o solipsismo judicial ora exposto. 

 
9 Nesse sentido denuncia Streck (2014, p. 51), para quem “[...] utilizar os princípios para contornar a Constituição 
ou ignorar dispositivos legais – sem lançar mão da jurisdição constitucional (difusa ou concentrada) – é uma forma 
de prestigiar tanto a irracionalidade constante no oitavo capítulo da TPD de Kelsen, como homenagear, tardiamen-
te, o positivismo discricionarista de Hebert Hart. Não é desse modo, pois, que escapamos do positivismo”. 
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2. O romance em cadeia de Dworkin e o papel do julgador nos casos 
difíceis a partir da hermenêutica. 

 
É inegável que a Crítica Hermenêutica ao Direito, desenvolvida no 

Brasil por Lenio Streck, é influenciada pelos aportes teóricos construí-
dos pelo jusfilosófo norte-americano Ronald Dworkin. A partir de 
elementos de compreensão relacionados à necessidade de superação do 
positivismo jurídico, o referido pensamento crítico se propõe a comba-
ter decisões judiciais arbitrárias, ou seja, baseadas na consciência do 
julgador, justamente porque não são adequadas ao Estado Democrático 
de Direito e à Constituição Federal. 

O jusfilósofo norte-americano Ronald Dworkin trouxe importantes 
contribuições para a compreensão do Direito em suas três obras em-
blemáticas: Levando os Direitos a sério (1977), Uma questão de 
princípio (1985) e o Império do Direito (1986). Conforme o conceito de 
Direito à integridade de Dworkin (1999, p. 272) “[...] as proposições ju-
rídicas só são verdadeiras se constam ou se derivam dos princípios de 
justiça, equidade e devido processo legal que oferecem a melhor inter-
pretação construtiva jurídica da comunidade”. Segundo Dworkin 
(2003), os juízes, ao aceitarem a integridade e decidirem um caso difícil, 
buscam encontrar, no conjunto coerente de princípios sobre o direito e 
deveres das pessoas, a melhor interpretação possível que coaduna com 
a estrutura política e com a doutrina jurídica de sua comunidade. 

Nesse sentido, Dworkin apresenta a metáfora do romance em ca-
deia para exemplificar a maneira como o direito deve ser interpretado, 
de modo que “[...] cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que 
recebeu para escrever um novo capítulo, que é então acrescentado ao 
que recebe o romancista seguinte, e assim por diante” (DWORKIN, 
1999, p. 276). Extrai-se, consequentemente, que a decisão deve observar 
as previsões constantes no ordenamento jurídico e também na história 
institucional, ou seja, o que já foi decidido deve ser atualizado para que 



Patrícia Adriani Hoch | 209 
 
seja adequado ao caso concreto, tendo como cânones interpretativos a 
justificação e a adequação. 

Para Motta (2010, p. 30), Dworkin “[...] desenvolveu uma teoria 
que, se de um lado reconhece o caráter (inexoravelmente) interpretati-
vo do Direito, de outro nega aos juízes a prática de um decisionismo 
arbitrário”, ao defender “[...] a existência de boas respostas (respostas 
corretas, se quiser) no Direito para todos os casos que o interpelam”. É 
necessário, assim, que o julgador realize a interpretação construtiva no 
momento da decisão, todavia, deve observar a coerência e a integridade 
para evitar decisionismos e arbitrariedades. Nesse ponto, cabe referir 
que o juiz Hércules, metaforicamente criado por Dworkin, consagra a 
morte do sujeito solipsista, segundo Streck (2014). 

A integridade do Direito consiste na compreensão do Direito como 
um todo, abrangendo normas e princípios, e norteada pelo compromisso 
de, ao mesmo tempo, ser coerente e íntegra com o que o Direito foi e a 
capacidade de, nos moldes da integridade, renovar o Direito na medida 
do necessário. A integridade, na perspectiva dworkiniana, impõe ao jul-
gador o desenvolvimento dos entendimentos jurídicos, levando em 
consideração os entendimentos passados e atualizando-os ao presente. 

Segundo o entendimento de Dworkin, “os juízes devem aplicar o di-
reito criado por outras instituições; não devem criar um novo direto” 
(DWORKIN, 2010, p. 128). Ou seja, os juízes não estão aptos a criar direi-
to novo em vez de aplicar o direito estabelecido e preexistente, como 
entendia Hart (direito parcialmente indeterminado e incompleto). Para 
Dworkin, o que é incompleto não é o direito, mas a imagem que dele 
produz o positivismo jurídico, devendo ser rejeitada a ideia de “delega-
ção” ao juiz para o preenchimento das lacunas nos casos difíceis através 
de um poder discricionário. A teoria de Dworkin é, portanto, antipositi-
vista e antidiscricional (OLIVEIRA, 2008, p. 176)10.  

 
10 Nesse sentido, esclarecem Streck e Motta (2014, p. 54-87), os quais alertam que “para o positivismo hartiano, 
quando a aplicação das regras é duvidosa, ou quando o caso simplesmente não é contemplado por elas, a decisão 
judicial discricionária cria, de certa forma, novo elemento de legislação. Ou seja, não há direitos institucionais a 
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Para Dworkin os juízes não possuem discricionariedade porque, 
mesmo nos casos chamados difíceis, esses estão vinculados a julgar con-
forme padrões prévios de conduta que ele descreve como princípios 
jurídicos. A integridade e a coerência devem estar presentes no julga-
mento dos casos (fáceis e difíceis). A coerência assegura a igualdade, isto 
é, que os diversos casos terão a igual consideração por parte dos juízes. 
Isso somente é possível através do holismo interpretativo, constituído a 
partir do círculo hermenêutico. A integridade exige que os juízes cons-
truam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do Direito 
(DWORKIN, 1999, p. 271). Sob essa lógica de interpretação, “[...] segundo 
o direito como integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se 
constam, ou se derivam, dos princípios de justiça, eqüidade e devido 
processo legal que oferecem a melhor interpretação construtiva da práti-
ca jurídica da comunidade” (DWORKIN, 2007, p. 272). 

Nesse sentido, Dworkin entende que o Direito sempre proporciona 
uma boa resposta ao caso concreto, já que o juiz ao julgar escreve a con-
tinuidade de uma história. Ou seja, o direito enquanto um sistema de 
regras e princípios não abre a possibilidade para um juízo discricionário, 
já que possui uma história institucional a ser reconstruída e que indica a 
melhor decisão a ser tomada. A boa resposta seria aquela que resolvesse 
melhor à dupla exigência que se impõe ao juiz, ou seja, fazer com que a 
decisão se harmonize o melhor possível com a jurisprudência anterior e 
ao mesmo tempo a atualize (justifique) conforme a moral política da 
comunidade (ROCHA, 2003, p. 99). 

A resposta correta sugerida por Dworkin e aperfeiçoada por Streck 
para “resposta adequada à Constituição”, em atenção ao princípio demo-
crático, não pode depender da consciência do juiz, do livre 
convencimento e da busca pela “verdade real”. Dessa forma, “haverá 
coerência se os mesmos princípios que foram aplicados nas decisões 
forem aplicados para outros casos idênticos”, mas, além disso, “estará 

 
preservarem-se quando as regras são vagas ou indeterminadas. Já para Dworkin, mesmo nesses casos o juiz tem o 
dever de articular, com os princípios, argumentação que favoreça o direito das partes”. 
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assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da Cons-
tituição” (STRECK, 2012, p. 109).  

A importância dessa compreensão é afirmada por Streck (2009, p. 
72), segundo o qual “sendo a Constituição o fundamento de validade de 
todo o sistema jurídico – e essa é a especificidade maior de ciência jurídi-
ca – de sua interpretação/aplicação (adequada ou não) é que exsurgirá a 
sua (in)efetividade”. A partir disso, Dworkin coloca a célebre metáfora do 
romance escrito em continuidade, apontando o problema da Narração. 
Na metáfora do “Romance em Cadeia”, elaborada pro Dworkin, cada juiz 
deve se considerar para de um complexo empreendimento em cadeia, ao 
lançar-se à criação e à interpretação jurisprudenciais. Desse modo, se-
gundo o autor, o processo interpretativo seria como uma romance em 
cadeia, que não é escrito somente por um autor e sim por vários.  

Para Dworkin (2005, p. 238), “cada juiz, então, é como um romancis-
ta na corrente. [...] Ao decidir o novo caso, cada juiz deve considerar-se 
como parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas 
inúmeras decisões, estruturas, convenções e práticas são a histórias”. Nesta 
lógica, “[...] é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do 
que ele faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a 
responsabilidade de levar adiante a incumbência que tem em mãos e não 
partir em alguma nova direção” (DWORKIN, 2005, p. 238). 

Isso significa dizer que na complexidade da tarefa a que estaria 
submetido cada escritor ao redigir o romance deve escrever cada capítulo 
de modo a criar da melhor maneira possível o romance com a complexi-
dade da tarefa enfrentada pelo juiz que, ao decidir um caso difícil, teria a 
função de dar continuidade à história. O juiz/escritor deve proceder ava-
liação do que foi feito, não iniciar do “grau zero”. Segundo Dworkin 
(1999, p. 305), “os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integrida-
de decidem casos difíceis tentando encontrar, em algum conjunto 
coerente de princípios sobre os direitos e deveres das pessoas, a melhor 
interpretação da estrutura política e da doutrina jurídica da sua comuni-
dade”. 
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Sob essa perspectiva, “a decisão jurídica não se apresenta como um 
processo de escolha do julgador das diversas possibilidades de solução da 
demanda”, uma vez que “ela se dá como um processo em que o julgador 
deve estruturar sua interpretação – como a melhor, a mais adequada – 
de acordo com o sentido do direito projetado pela comunidade política” 
(STRECK, 2012, p. 106). Dessa forma, Dworkin considera que a discrici-
onariedade judicial nos casos difíceis cessa com a aplicação de princípios, 
que fundamentam e justificam a decisão. Ou seja, há padrões de conduta 
que os juízes utilizam para fundamentar suas decisões que não são re-
gras, mas sim princípios, o que limita a esfera de discricionariedade 
(OLIVEIRA, 2008, p. 176). 

Dworkin entendia que mesmos nos casos difíceis os juízes estão vin-
culados a julgar conforme padrões prévios de conduta. Diante disso, 
Dworkin criou a metáfora do juiz “Hércules” para atender às exigências 
complexas da interpretação do Direito. Quando uma análise preliminar de 
um caso é feita e não se tem certeza de qual interpretação possível deve 
prevalecer no caso, o juiz depara-se com um caso difícil. Então ele deve 
escolher, entre as interpretações aceitáveis, qual a que melhor se adequa, 
do ponto de vista da moral política, à estrutura das instituições e decisões 
da comunidade. Porém, nenhum juiz real poderia realizar esta tarefa de 
interpretar plenamente todo o direito que rege a sua comunidade.  

É por isto que Dworkin imagina um juiz hercúleo, “dotado de talen-
tos sobre-humanos e com um tempo infinito a seu dispor”, como um 
norte para o trabalho dos juízes reais. Dworkin ressalta que a distinção 
entre casos fáceis e casos difíceis no direito não é tão clara como parece 
ser e por isso para o direito como integridade os casos fáceis são apenas 
casos especiais dos casos difíceis, ou seja, são casos que possuem uma 
interpretação tão óbvia e sem desvios que acabam levando sempre a esta 
conclusão (DWORKIN, 2003, p. 317). 

A força motriz de Dworkin, portanto, consiste em trabalhar o “de-
ver” dos juízes enquanto juízes, ou seja, o dever de elaboração de uma 
teoria coerente e que não desconsidere a complexidade normativa do 
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Direito, incluindo o papel da história judiciária e legislativa, que deverão 
ser “justificadas” principiologicamente e com a filtragem constitucional 
(MOTTA, 2010, p. 94). Esse entendimento dworkiniano, quando corre-
tamente aplicado pelo juiz, evita o surgimento de entendimentos 
judiciais, subjetivistas e particulares sobre a aplicação normativa, ou seja, 
decisões solipsistas, solitárias, voluntarísticas e arbitrárias, sendo essen-
cial para a garantia do Estado Democrático de Direito11. 

Nesse sentido, a justificativa ou fundamentação da decisão é condi-
ção de possibilidade de sua legitimidade, em consonância com a 
obrigação contida no artigo 93, inciso IX, da Constituição do Brasil 
(BRASIL, 1988). Tal dispositivo impõe a “obrigação de fundamentar”, 
independentemente de razões comumente utilizadas para afastar esse 
dever qualitativo da prestação jurisdicional, como, por exemplo, a moro-
sidade da justiça, o excesso de demandas e a falta de servidores. 
Seguindo essa orientação constitucional, recentemente, foi promulgado o 
novo Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, que, em seu artigo 489 
trouxe a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, reforçan-
do o pensamento de Dworkin (HOCH; ISAIA, 2016, p. 327). Tais 
pressupostos são de extrema importância, razão pela qual o novo CPC 
também estabelece no artigo 926 que “os tribunais devem uniformizar 
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.  

A partir dessa perspectiva teórico-prática, “[...] uma decisão incoe-
rente e/ou não íntegra será errada, portanto, digna de reforma” 
(STRECK, 2017, p. 35). Pode-se dizer, nesta senda, que o novo Código de 
Processo Civil estabeleceu – mesmo que apenas no plano teórico - no 
artigo 489 o “juiz romancista”, o qual, sob a perspectiva dworkiniana do 
romance em cadeia, buscará manter a integridade do direito buscando 

 
11 Conforme afirma Streck (2009, p. 70), “[...] por isso, o acerto de Dworkin ao exigir uma responsabilidade política 
dos juízes. Os juízes têm a obrigação de justificar suas decisões, porque, com elas, afetam os direitos fundamentais 
e sociais, além da relevante circunstância de que, no Estado Democrático de Direito, a adequada justificação da 
decisão constitui um direito fundamental. Daí a necessidade de ultrapassar o “modopositivista-de-fundamentar” as 
decisões (perceptível no cotidiano das práticas dos tribunais, do mais baixo ao mais alto); é necessário justificar – e 
isso ocorre no plano da aplicação – detalhadamente o que está sendo decidido. Portanto, jamais uma decisão pode 
ser do tipo “Defiro, com base na lei x ou na súmula y”. 
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proferir a resposta adequada ao caso concreto, expressamente funda-
mentando a decisão e deixando de lado a subjetividade. 

A partir do diálogo entre Hart e Dworkin, exposto brevemente nes-
ta pesquisa, pode-se dizer que a CHD consolida a interpretação jurídica 
como um ato de criação (e não de reprodução), em que ocorre a atribui-
ção de sentido, de modo que esse ato deve ser limitado pela integridade 
e coerência, com o propósito de não sucumbir à discricionariedade e à 
subjetividade. A observância desses pressupostos demonstra que o ato 
de decidir, é um ato de atribuição de sentido da lei ao caso concreto, que 
não permite que o juiz decida com base em seu livre convencimento12, 
contaminado pela filosofia da consciência. 

A hermenêutica filosófica exsurge, destarte, no sentido de “[...] es-
tabelecer as condições para o fortalecimento de um espaço democrático 
de edificação da legalidade, plasmado no texto constitucional” (STRECK, 
2013, p. 21). Não se admite, portanto, que qualquer juiz, em território 
brasileiro, deixe que sua própria consciência prevaleça em relação ao 
texto constitucional, em atenção ao Estado Democrático de Direito13.  
Evidente, assim, a supremacia da Constituição Federal no Estado De-
mocrático de Direito, a qual, além de representar uma importante 
conquista do Estado brasileiro e da sociedade, está no centro de todo 
ordenamento jurídico, de forma onipresente. Com base nesse aporte 
teórico, na jurisdição constitucional hermenêutica o juiz possui um pa-
pel romancista – e não solipsista -, tendo a responsabilidade de proferir 
proferidas respostas corretas e, sobretudo, adequadas à Constituição. 

 
 

 
12 Nesse ponto, Streck (2010, p. 108) defende que “[...] a decisão jurídica não se apresenta como um processo de 
escolha do julgador das diversas possibilidades de solução da demanda”. Pelo contrário, a decisão “[...] se dá como 
um processo em que o julgador deve estruturar sua interpretação – como a melhor, a mais adequada – de acordo 
com o sentido do direito projetado pela comunidade política”. 
13 Nesse aspecto, convém relembrar a ideia defendida por Konrad Hesse (1991, p. 25) quanto à força normativa da 
Constituição, para quem “[...] em caso de eventual conflito, a Constituição não deve ser considerada, necessaria-
mente, a parte mais fraca”. Ou seja, em tempos de expansão do capitalismo, do consumismo desenfreado, do poder 
tecnológico e da sociedade em rede, é fundamental que não se fortaleça o desrespeito à Constituição, sobretudo 
quando se trata de direitos fundamentais. 
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Considerações finais 

 
Os casos difíceis cada vez mais desafiam o Poder Judiciário a ofere-

cer respostas adequadas a cada caso concreto, observando-se o dever de 
fundamentação previsto no texto constitucional. Assim, no Século XXI 
mostra-se relevante o debate acerca do papel do julgador diante dos ca-
sos difíceis, sobretudo considerando a necessidade de efetiva superação 
do paradigma da filosofia da consciência, pautado pela subjetividade, em 
que, muitas vezes, a decisão judicial decorre da consciência do juiz, na 
contramão da exigência constitucional de que toda e qualquer decisão 
seja fundamentada.  

Diante desse contexto, em contraposição ao positivismo discricioná-
rio de Hebert Hart, destacam-se os pressupostos de integridade do 
Direito e coerência, a partir da teoria de Ronald Dworkin. Significa dizer, 
em síntese, que toda e qualquer interpretação dada pelo julgador deve 
buscar compatibilizar princípios, a história institucional e o Direito vi-
gente, considerando, sobretudo, a unicidade do caso concreto posto sob a 
tutela jurisdicional. 

Conforme exposto ao longo do estudo, a recente previsão normativa 
contida na legislação processual civil é influenciada pela teoria dworkini-
ana, especialmente no que tange à necessidade de manutenção da 
integridade do direito e do combate às decisões tomadas conforme a 
consciência do julgador. Desse modo, o juiz solipsista presente no positi-
visimo jurídico deve ser substituído pelo “juiz romancista”, o qual ao 
decidir deve interpretar a lei e as decisões proferidas no passado na bus-
ca do melhor conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equidade 
e o devido processo legal para promover a tutela jurisdicional e proferir a 
resposta adequada à Constituição. 

Disso se depreende que o Estado contemporâneo depende direta-
mente de uma atuação jurisdicional que proporcione o fortalecimento da 
Constituição, a partir da aplicação dos princípios constitucionais, da fil-
tragem hermenêutico-constitucional e de uma interpretação realizada 
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conforme a Constituição, no sentido de garantir direitos fundamentais e 
fortalecer o Estado Democrático de Direito.  
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países de modernidade tardia/periférica  
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Considerações iniciais 
 

As reflexões e análises constantes no presente artigo buscam com-
preender os elementos do Estado Democrático de Direito na sociedade 
complexa, sob o viés constitucional abordado pelo Dr. Lenio Luiz Streck, 
e com a pretensão de uma futura agenda de pesquisa, será abordado a 
temática em conjunto a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann e 
Marcelo Neves, a fim de compreender os problemas que se referem aos 
conceitos ligados à Constituição. Tendo em vista que se trata de um mo-
delo teórico conceitualmente muito abrangente, analisam-se alguns de 
seus aspectos mais relevantes, tendo por objetivo apontar certas perspec-
tivas básicas que viabilizem a compreensão dos novos problemas do 
Estado Democrático de Direito em face dos processos que se delineiam 
no sentido da urgência de uma promoção de inclusão social.  
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Nesse cenário, consoante as obras de Marcelo Neves, será abordada 
a temática da alopoiese do sistema jurídico, em que corresponde a um 
problema da modernidade periférica e da sociedade mundial do presente, 
partindo da afirmação que a sociedade moderna está vinculada a uma 
onda de desigualdades econômicas, provocadas pela globalização, especi-
almente na experiência brasileira, que ainda não experimentou uma 
adequada diferenciação funcional ou generalização da cidadania. Mos-
trando que pela falta de autonomia dos sistemas sociais, enfraquece-se a 
inclusão, emergindo relações de subintegração e sobreintegração, nos 
diversos subsistemas sociais.  

Desse modo, uma vez que na modernidade periférica a dominação 
econômica tem tendências generalizantes, a democracia não se legitima, 
havendo uma falta de concretização normativo-jurídica, pois na prática 
do sobrecidadão, as disposições constitucionais são utilizadas ou rejeita-
das conforme determinados interesses políticos, legitimando o uso 
retórico das normas constitucionais. E na prática de subcidadão, marca-
damente excludentes, a Constituição, apesar de ter uma condensação 
rígida de princípios, não se apresenta como estrutura constitutiva dos 
direitos fundamentais.  

Segue-se, no desenvolvimento, com a demonstração de que o Brasil 
vem, sobretudo vivenciando uma crise no Estado Democrático de Direito, 
uma vez que os problemas estão relacionados com a conexão paradoxal-
mente complementar entre “legalismo” e impunidade, bloqueando a 
concretização normativa da Constituição, atingindo os procedimentos 
típicos de um Estado democrático: o eleitoral, o legislativo-parlamentar, 
o jurisdicional, o político-administrativo e a legalidade, não se podendo 
falar de uma esfera pública pluralista construída com base na intermedi-
ação de dissenso de conteúdos e consenso de procedimentos.  

Ao finalizar, impõe-se, assim, uma tentativa de enfrentar conse-
quentemente essa conexão paradoxal de impunidade e legalismo, no 
sentido da construção de um espaço público de legalidade e constitucio-
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nalidade, e principalmente na perspectiva da generalização da cidadania, 
implicando uma transformação social no plano estrutural.  

Portanto, esforça-se pela renovação e disseminação do Estado De-
mocrático de Direito, pois são justificáveis na medida em que ele se 
adeque para a promoção da inclusão social, ao combate das desigualda-
des sociais provocadas pelo código econômico, a proteção integral aos 
direitos humanos e direitos fundamentais, efetivando a inclusão das 
pessoas nos sistemas funcionais e gerando reconhecimento reciproco no 
âmbito das interações.  

 
1. Breves considerações sobre constituição e democracia na 
concepção de Streck 

  
O debate sobre a Constituição, conforme elucida o grande jurista Dr. 

Lenio Luiz Streck (2017), “nasce como um paradoxo, porque, do mesmo 
modo que surge como exigência para conter o poder absoluto do rei, 
transforma-se em um indispensável mecanismo de contenção do poder 
das maiorias”. É na contradição que se desenha o paradoxo do constitu-
cionalismo. E é na “construção de uma fórmula abarcadora desses 
mecanismos contramajoritários que se engendra a própria noção de 
jurisdição constitucional, percorrendo diversas etapas até o advento do 
Estado Democrático de Direito”3. 

A existência de uma regra contramajoritária em se pensar, no de-
correr da história contemporânea, gera grandes raízes no Direito 
constitucional. E se se compreendesse a “democracia como a prevalência 
da regra da maioria, poder-se-ia afirmar que o constitucionalismo é anti-
democrático, na medida em que esta ‘subtrai’ da maioria a possibilidade 
de decidir determinadas matérias, reservadas e protegidas por dispositi-
vos contramajoritários”. (STRECK, 2017). Daí que, se considera 
necessário esclarecer que a divergência entre democracia e constituciona-
lismo é um perigoso reducionismo.  

 
3 Sobre jurisdição constitucional ver em: (STRECK, 2018); (STRECK, 2017). 
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Destaca-se, ademais, que, se há alguma diferença, ocorre necessari-
amente entre a democracia constitucional e democracia majoritária, no 
qual, Ronald Dworkin (2000) explica que “para quem a democracia cons-
titucional pressupõe uma teoria de direitos fundamentais que tenham 
exatamente a função de colocar-se como limites/freios às maiorias even-
tuais”. A regra contramajoritária representa a materialidade do núcleo 
político da Constituição representada pelo compromisso do “resgate das 
promessas da modernidade, que apontará, ao mesmo tempo, para as 
vinculações positivas (concretização de direitos prestacionais) e para as 
vinculações negativas (proibição de retrocesso social)”. (STRECK, 2017). 
Por isso, o que representa o paradoxo que é a Constituição: “uma vonta-
de popular majoritária permanente, sem freios contramajoritários, 
equivale à volonté générale, a vontade geral absoluta”. (STRECK, 2017). 

O Estado Constitucional representa uma fórmula de Estado de Di-
reito, pois, se a essência do “Estado de Direito é a submissão do poder ao 
Direito, somente quando existe uma verdadeira Constituição esta sub-
missão compreende também a submissão do Poder Legislativo”. 
(STRECK, 2017). Nesse contexto, é que Lenio Streck (2017) sustenta a 
tese da absoluta possibilidade de “convivência entre democracia e consti-
tucionalismo”, levando em conta o conteúdo contramajoritário presente 
nas decisões da jurisdição constitucional, Lenio Streck (2017) afirma que  

 
a Constituição, nesta quadra da história, a partir da revolução copernicana 
que atravessou o direito público depois do segundo pós-guerra, passa a ser – 
em determinadas circunstâncias – condição de possibilidade do exercício do 
regime democrático, naquilo que a tradição nos legou. (STRECK, 2017). 
 

Portanto, a Constituição não obstrui a democracia, as regras con-
tramajoritárias não são remédios, mas sim, promovem a liberdade. A 
democracia constitucional é o “sistema político talhado no tempo social 
que o vem tornando a cada dia mais humano porque se enriquece com a 
capacidade de indivíduos e comunidades para reconhecer seus próprios 
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erros” (STRECK, 2017). A Constituição, nas palavras do maestro Lenio 
Streck (2017),  

 
é uma invenção destinada à democracia exatamente porque possui o valor 
simbólico que, ao mesmo temo em que assegura o exercício de minorias e 
maiorias, impede que o próprio regime democrático seja solapado por regras 
que ultrapassam os limites que ela mesma – a Constituição – estabeleceu pa-
ra o futuro. Esta, aliás, é a sua própria condição de possibilidade. (STRECK, 
2017).  
 

Assim, os debates acerca do constitucionalismo contemporâneo4, 
são relevantes em países em que as promessas da modernidade, contem-
pladas nos textos das Constituições, carecem de maior efetividade. Nesse 
sentido, abre-se as discussões para uma melhor compreensão dessa pro-
blemática que é o papel da Constituição no Estado Democrático de 
Direito, bem como as condições de possibilidade para efetivação dos 
direitos fundamentais. Portanto, pensa-se na Teoria Material da Consti-
tuição, no qual, é o “momento da imbricação entre Constituição e 
política. E o Estado Democrático de Direito será o locus privilegiado desse 
acontecimento”. (STRECK, 2017). Afirma-se que a força normativa da 
Constituição sempre teve uma direção na defesa da implementação dos 
direitos fundamentais. Lenio Streck (2017) leciona que parece inexorável 

 
que ocorra um certo tensionamento entre os Poderes do Estado: de um lado, 
textos constitucionais forjados na tradição do segundo pós-guerra estipulan-
do e apontando a necessidade da realização dos direitos fundamentais-
sociais; de outro, a difícil convivência entre os Poderes do Estado, eleitos 
(Executivo e Legislativo) por maiorias sem sempre concordantes entre com 
os ditames constitucionais. (STRECK, 2017).   
 

Diante o exposto, o direito constitucional é direito político, e surge a 
necessidade de manter a Constituição em sua perspectiva dirigente e com-
promissória. No Brasil, assim como em países de modernidade 
tardia/periférica, a Constituição aponta “as linhas de atuação para a políti-

 
4 Sobre constitucionalismo contemporâneo ver em: (STRECK, 2017. p. 37-39). 
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ca, estabelecendo as condições para a mudança da sociedade pelo Direito 
“nesse sentido, o núcleo político essencial da Constituição que aponta para 
a construção de um Estado Social”. (STRECK, 2017). Ora, não se pode 
esquecer que a desjuridificação, especialmente em países periféricos, deve 
ser entendida de modo distinto do que nos países de modernidade central, 
pois a desjuridificação não amplia espaço de cidadania, dado que se a 
Constituição não é efetivada não há espaço para cidadania.  

 

1.1 A experiência brasileira na modernidade tardia/periférica 
 

Apresenta-se como um caso típico de modernidade tardia ou perifé-
rica5 a “crescente complexidade e o desaparecimento do moralismo 
tradicional [que] não têm sido acompanhados de maneira satisfatória 
pela diferenciação funcional e pelo surgimento de uma esfera pública 
fundada institucionalmente na universalização da cidadania”. (NEVES, 
2018). O modelo “centro/periferia” enfatiza que o tratamento de uma e 
da mesma sociedade mundial, não de sociedades modernas versus socie-
dades tradicionais, persuadindo que uma diferença de “antes e depois”, 
estivesse na base dos diferenciados níveis de desenvolvimento social.  

Com efeito, de uma concepção política-jurídica, pode-se pensar em 
sociedades regionais: “por falta de unidade mundial na formação jurídica 
e política, a sociedade mundial não é uma unidade constituída por estru-
turas normativas de expectativa, não sendo, portanto, nem um império 
mundial nem um sistema internacional”. (NEVES, 2018). Mas quando 
enfatizado que a sociedade atual se baseia, primariamente, em “estrutu-
ras cognitivas de expectativa, mais precisamente na economia, e que a 

 
5 Marcelo Neves (2018, p. 102-103) ao tratar da sociedade mundial atual recorre ao esquema “centro/periferia” e, 
assim, trata-se de uma modernidade periférica. A divisão da modernidade em “centro e periferia é, primeiramente, 
uma questão econômica que encontra espaço no âmbito da discussão sobre as condições de surgimento do capita-
lismo. Mas ela tem implicações para todos os sistemas funcionais da sociedade. Não se deve, contudo, interpretar a 
distinção como se com ela a multiplicidade da sociedade mundial atrial fosse deixada de lado: a relação ‘cen-
tro/periferia’ reproduz-se entre os países periféricos e tanto no interior das ‘nações periféricas’ quando das ‘nações 
centrais’. Os diferentes tipos dos contextos internos de interesses de classe e de dominação implicam formas 
distintas de integração dos países periféricos na sociedade mundial; além disso, as particularidades locais e regio-
nais atuam como fatores do desenvolvimento; ademais, os diferentes sistemas funcionais encontram-se em níveis 
de desenvolvimento muito diferentes também no plano regional”. 
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diferenciação segmentária das sociedades regionais, assentadas nos sis-
temas jurídico e político, possui uma posição ‘subordinada’”, entende-se 
que os problemas dos países periféricos pertencem, primordialmente, às 
questões fundamentais da sociedade moderna/mundial. A modernização 
periférica pode ser compreendida como “integração subordinada de um 
país na sociedade mundial, sob proteção do respectivo sistema político-
jurídico regional”. (NEVES, 2018). 

Não cabe ignorar, que a sociedade mundial do presente é multiface-
tada e possibilita a aplicação do esquema “centro e periferia” em vários 
níveis. A distinção entre a modernidade central e periférica é analitica-
mente propícia, na medida em que, “definindo-se a complexidade social e 
o desaparecimento de uma moral imediatamente válida para todas as 
esferas da sociedade como características da modernidade”, verifica-se 
que, em algumas regiões estatalmente delimitadas (países periféricos), 
“não houve a efetivação da autonomia sistêmica de acordo com o princí-
pio da diferenciação funcional nem a constituição de uma esfera pública 
fundada na generalização institucional da cidadania”, características de 
outras regiões estatalmente organizadas (países centrais) — pelo menos 
aparentes —. (NEVES, 1994). 

A bifurcação no desenvolvimento da sociedade moderna (mundial) 
trouxe para os países periféricos em uma “crescente e veloz complexifi-
cação social, sem que daí surgissem sistemas sociais capazes de 
estruturar ou determinar adequadamente a emergente complexidade”. 
Os respectivos sistemas não se desenvolvem, pois, com suficiente auto-
nomia operacional. Com isso, relaciona-se o problema da 
“heterogeneidade estrutural”, cuja “discussão remete às abordagens 
sobre desenvolvimento das teorias de dependência e periferia elaboradas 
nos anos 1960 e 1970”. Nessa constelação, apontou-se, sobretudo, que a 
questão das grandes diferenças no interior de todos os sistemas sociais e 
entre eles, a que se referia o conceito contestado de “heterogeneidade 
estrutural”, “provocando um difuso sobrepor-se e intrincar-se de códigos 
e critérios/programas tanto entre os subsistemas sociais quanto no inte-
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rior deles”, enfraquecendo ou impossibilitando o seu funcionamento de 
maneira generalizadamente includente. (NEVES, 2011; 2018). 

Daí surge o problema da “marginalidade” ou “exclusão”6, que, é um 
problema de “subintegração”7 nos sistemas funcionais da sociedade. Sob 
uma perspectiva sistêmico-teórica, a “marginalidade” significa uma “su-
bintegração social difusa e muito instável de grande parte da população 
nos diferentes sistemas funcionais, que se intensifica com a moderniza-
ção periférica”. Surgem, então, relações de “subintegração” e 
“sobreintegração”8 nos diversos subsistemas sociais, bloqueando-lhes a 
reprodução autopoiética. (NEVES, 2018). 

Embora a distinção ideal entre “centro” e “periferia” da sociedade 
moderna tenha um cunho fundamentalmente econômico, ela pressupõe a 
segmentação territorial do sistema político-jurídico em Estados. Quando à 
modernidade periférica, o problema estrutural desde o seu surgimento 
vincula-se à “falta de suficiente autonomia operacional dos sistemas jurídi-
co e político, bloqueados externamente por injunções diretas (isto é, não 
mediatizadas por suas próprias operações) de critérios dos demais siste-
mas sociais, principalmente do econômico”. Na linguagem sistêmica, os 
mecanismos de filtragem seletiva do direito positivo (princípios da legali-
dade, da constitucionalidade, etc.) e do sistema político (eleições livres, 
secretas e universais, organização partidária, etc.) não funcionam adequa-
damente em relação às “pressões bloqueantes do código binário de 
preferência ‘ter/não-ter’, como também do código do amor, da religião, da 
amizade e etc.”. Internamente, por sua vez, não há um funcionamento 
satisfatório da Constituição como “acoplamento estrutural” entre direito e 
política, ou seja, como “mecanismo de interpretação e interferência entre 

 
6 Sobre “inclusão/exclusão” na teoria sistêmica, ver: (LUHMANN, 1998). 
7 “Subintegração” significa aqui “bloqueio prático do acesso positivo (= no próprio interesse do agente) aos sistemas 
sociais modernos existentes (economia, política, direito, educação etc.), os quais então afetam os ‘marginalizados’ 
apenas negativamente (por exemplo, como devedor, não como credor; como réu, não como autor). Com base nos 
ensinamentos de Luhmann, pode-se designar ‘marginalização’ como exclusão, mas não no sentido de não integração de 
grupos populacionais inteiros, mas de sua dependência das prestações dos diferentes sistemas funcionais da sociedade 
(subintegração), sem acesso (no sentido positivo) a elas”. (NEVES, 2018, p. 109-110).  
8 A “sobreintegração” implica “acesso aos benefícios do sistema sem dependência de suas regras e critérios”. 
(NEVES, 2011, p. 173). 
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dos sistemas autônomos, antes um bloqueio recíproco, principalmente no 
sentido da politização desdiferenciante do sistema jurídico”9. Assim, nesse 
contexto, direito e política constituem sistemas alopoieticamente determi-
nados, na medida em que não se reproduzem operacionalmente por 
elementos próprios, diferenças e critérios, “mas não se difusa e instavel-
mente invadidos, na sua reprodução operacional, por diferenças, critérios e 
elementos de outros sistemas sociais”. (NEVES, 2011). 

Mesmo se admitindo que os critérios de filtragem destinados a asse-
gurar a autonomia do direito e do sistema político, como por exemplo, o 
princípio da igualdade perante a lei e o das eleições democráticas, constitu-
em ilusões ideológicas na modernidade central, devendo-se reconhecer 
que, na modernidade periférica, nem nesse sentido elas funcionam ade-
quadamente: “entre outras, as injunções particularistas da dominação 
econômica realizam-se de forma desnuda, destruindo abertamente e com 
tendências generalizantes a legalidade no plano jurídico e os procedimen-
tos democráticos na esfera política”. Também entre direito e política, “a 
aplicação controladora e limitante do código ‘lícito/ilícito’ com segundo 
código do sistema político, caraterística do ‘Estado de direito’, não se reali-
za de forma satisfatória”, sendo constatada a ingerência ilícita sistemática 
do poder sobre o direito. (NEVES, 2011; LUHMANN, 2002). 

Presumindo que o Estado periférico se caracteriza pelo pêndulo en-
tre instrumentalismo e nominalismo constitucional, interessa aqui a 
predominância simbólica das “Constituições nominalistas”, no qual, im-
plicam a “falta de concretização normativo-jurídica do texto 
constitucional em conexão com a relevância simbólica dele no discurso 
constitucionalista do poder (constitucionalização simbólica)”. Nesse con-
texto, Niklas Luhmann (1980) aclara que nas “relações de subintegração 
e sobreinegração político-jurídica, não se desenvolve Constituição como 
horizonte normativo-jurídico do sistema político”. Em prática do “sobre-
cidadão” as “disposições constitucionais são utilizadas, abusadas ou 

 
9 Não se nega aqui ingenuamente que essa situação seja “funcional” em outras perspectivas e para determinados 
setores. Mas não é funcional no sentido de “inclusão” de toda a população nos respectivos sistemas autônomos da 
sociedade. (LUHMANN, 1994, p. 35). 
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rejeitadas conforme a constelação concreta de interesses políticos”. No 
agir e vivenciar do “subcidadão” a Constituição apresenta-se antes como 
“complexo de restrições oficiais corporificadas nos órgãos e agentes esta-
tais, não com estrutura constitutiva de direitos fundamentais”. A 
ausência de concretização normativo-jurídica generalizada da Constitui-
ção se relaciona com um discurso fortemente constitucionalista na práxis 
política. (NEVES, 2011; PIAGET, 1975). 

Aos agentes governamentais que se vinculam em regra à “sobrecida-
dania”, o discurso político aponta para a “identificação do governo ou do 
Estado com os ‘valores’ consagrados no documento constitucional” 
(NEVES, 2011, p. 175). Sendo evidente que esses valores não encontram 
amparo na realidade constitucional do presente. Já no discurso dos grupos 
interessados em reais transformações nas relações de poder, os quais re-
presentam a “subcidadania”, invocam-se os direitos constitucionais para 
denunciar os atos inconstitucionais e atribuir ao Estado/governo dos “so-
brecidadãos” a “culpa” pela não efetivação dos direitos constitucionais.  

Evidentemente, que nas condições de constitucionalização simbólica 
da modernidade periférica, caraterizada pelas relações de “subintegração” e 
“sobreintegração” não só no sistema jurídico-político, mas também nos 
sistemas econômico, educacional, da saúde e etc., tornam-se inadequados, 
“o tratamento e a solução do problema da ineficácia da legislação constitu-
cional com base no esquema instrumental ‘meio-fim’ das ‘pesquisas de 
implementação’”. Isso se dá, porque a constitucionalização simbólica afeta 
amplamente as dimensões social, material e temporal do sistema jurídico, 
mas sobretudo porque a concretização normativa da Constituição pressu-
poria uma revolução nas relações de poder. (NEVES, 2011). 

 

2. Experiência brasileira: a generalização de relações de subintegração 
e sobreintegração 

 

Conforme enfatizado, as condições negativas da realização do Esta-
do Democrático de Direito na modernidade periférica, “relacionam-se 
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antes de tudo com os limites à auto-referência dos sistemas político e 
jurídico”. Essa situação torna-se grave, pois emergem expressivos pro-
blemas de heterorreferência do Estado em uma sociedade mundial 
supercomplexa e, simultaneamente, perduram destrutivamente os blo-
queios generalizados à reprodução autônoma dos sistemas político e 
jurídico, “minando a Constituição como acoplamento estrutural entre 
ambos e como intermediação sistêmico-procedimental da esfera pública 
pluralista”. (NEVES, 1994; 2012). 

Essas observações gerais sobre a modernidade periférica tornam-se 
sobretudo importantes quando se considera o problema dos obstáculos à 
realização do Estado Democrático de Direito. A partir do envolvimento da 
sociedade, os sistemas jurídico e político são bloqueados generalizada-
mente na sua autoprodução consistente por injunções heterônomas de 
outros códigos e critérios sistêmicos, assim como “pelos particularismos 
difusos que persistem na ausência de uma esfera pública pluralista”. No 
interior do Estado, por sua vez, se verificam intrusões destrutivas do 
poder na esfera do direito. (NEVES, 2012). 

Em face da sociedade como conjuntura do Estado, se pode indagar so-
bre a alopoiese10 social do direito por “força da prevalência de outros 
códigos de preferência sobre o código ‘lícito/ilícito’”. Isso significa que não 
estão definidas claramente as fronteiras da juridicidade. Não somente a 
preferência “ter/não-ter” atua no impedimento da reprodução sistemica-
mente autoconsistente do direito. Porém, de fato, em decorrência das 
discrepâncias entre as camadas sociais, o código econômico se reproduz 
hipertroficamente, implicando privilégios e “exclusões” ilegais. Assim sendo, 
a legalidade como generalização igualitária de conteúdos jurídicos é alterada 
no processo de concretização do direito, sendo que, no pensar do caso brasi-
leiro, prevalecem formas unilaterais de legalismo e de impunidade em 
relação paradoxal de complementaridade. (NEVES, 1995). 

 
10 O conceito de alopoiese se contrapõe do modelo luhmanniano do direito moderno (positivo) autopoiético, pois se 
relaciona com o estado de corrupção sistêmica. A alopoiese segundo Hommerding e Lyra (2014, p. 99), “cuida-se da 
falta de autonomia operacional do direito, que é invadido/corrompido por outros códigos, não conseguindo forjar 
sua legalidade, perdendo a condição de reflexão/reflexividade”. 
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Partindo da análise sistêmica, abertura cognitiva pressupõe fecha-
mento operacional ou normativo. Assim, antes se trata da ruptura do 
fechamento operacional, por força da qual se diluem os limites entre o 
campo jurídico e outras esferas de comunicação. O resultado disso, é que 
o direito se encontra permanentemente em crises de identidade no Esta-
do Democrático de Direito da modernidade periférica. Além do mais, 
cabe observar que não se trata simplesmente de fenômenos de “corrup-
ção sistêmica em detrimento dos acoplamentos estruturais no âmbito das 
organizações, tal como se observa em experiências do Estado Democráti-
co de Direito na Europa Ocidental e na América do Norte”, pois os 
conceitos pressupõem a autopoiese dos respectivos sistemas.  
(LUHMANN, 2016). No ensinamento de Marcelo Neves (2012), a “cor-
rupção sistêmica tem tendência à generalização em experiências jurídicas 
típicas da modernidade periférica, atingindo o próprio princípio da dife-
renciação funcional e resultando no alopoiese do direito”11.   

Essas considerações sobre as dificuldades à realização do Estado De-
mocrático de Direito na modernidade periférica devem desconsiderar a 
ideia de uma “legalidade rígida em face dos problemas sociais, assim como 
o mito de um Estado forte diante uma sociedade frágil”, em ambos os casos, 
tem-se uma concepção de que o problema reside primariamente na inade-
quada heterorreferência. Na realidade, trata-se anteriormente de fragilidade 
do Estado perante as coerções de uma sociedade desestruturada pela insufi-
ciência de diferenciação funcional e a ausência de uma esfera pública 
pluralista, fundada na universalidade da cidadania. (NEVES, 2012; 2013). 

A democracia brasileira, enquadrada como um típico caso de mo-
dernidade periférica, implica grandes obstáculos, obviamente não 
considerando às experiências autoritárias de 1937-45 e 1964-84. Nesses 
casos, tem-se uma negação direta e expressa do Estado de Direito. Pode-
se afirmar que o modelo das Constituições de 1824, 1891, 1934, 1946 e 
1988, teria um forte desenvolvimento do Estado de Direito no Brasil, no 

 
11 Niklas Luhmann (2016, p. 572) reconhece que, “em caso extremo” de “corrupção sistêmica”, “não se pode mais 
falar de fechamento autopoiético”, mas não retira daí as devidas consequências empíricas para a sua construção 
teórica, tendo em vista que insiste na tese do primado da diferenciação funcional na sociedade mundial. 
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entanto, no que se refere a concretização, não se observou um corres-
ponde crescimento.  Evidentemente, o Brasil é mercado por formas de 
“instrumentalização política, econômica e relacional de mecanismos 
jurídicos, apontando no sentido inverso à indisponibilidade do direito”. 
Há uma tendência a desrespeitar os procedimentos previstos no texto 
constitucional, de acordo com conformações concretas de poder, conjun-
turas econômicas e códigos relacionados. Isso está fortemente 
relacionado à persistência de privilégios e “exclusões” que impedem a 
construção de uma esfera pública universalista como espaço de comuni-
dade entre cidadãos abarcados pela igualdade. (NEVES, 2012). 

Um dos maiores obstáculos que dificultam a realização do Estado De-
mocrático de Direito, na modernidade periférica, especialmente no Brasil, é 
a generalização de relações de subintegração e sobreintegração. Definida a 
“inclusão como acesso e dependência aos sistemas sociais”, faltando nesse 
caso uma das duas dimensões do conceito. (LUHMANN, 1994). Marcelo 
Neves (2012) aclara que não se trata, a rigor, “de relações alopátricas de 
exclusão entre grupos humanos no espaço social, antes de formas subordi-
nadas ou sobreordenadas de integração social”. Interessa nesse contexto, o 
problema de falta de generalizada de inclusão no sistema jurídico, no senti-
do da ausência de direitos e deveres partilhados de maneira recíproca. Isso 
significa “inexistência de cidadania como mecanismo de integração jurídico-
político igualitária da população na sociedade” (NEVES, 1994). 

Os subintegrados, se generalizam em situações em que não têm 
acesso aos benefícios do ordenamento jurídico estatal, mas dependem de 
suas prescrições impositivas. Portanto, os “subcidadãos” não estão exclu-
ídos como um todo. Embora lhes faltem as condições de exercer os 
“direitos fundamentais constitucionalmente declarados, não estão libera-
dos dos deveres e responsabilidades impostas pelo aparelho coercitivo 
estatal, submetendo-se radicalmente às suas estruturas punitivas” 
(NEVES, 2012). Para os subintegrados, os dispositivos constitucionais 
têm relevância apenas em seus efeitos restritivos a liberdade. Os direitos 
fundamentais não atuam em nenhum papel significativo no seu sentido 
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de vivenciar e agir, inclusive no que tange à identificação de sentido das 
normas constitucionais. No campo constitucional que o problema da 
subintegração ganha evidência, na medida em que, relacionando os 
membros das camadas sociais “subalternas”, os danos aos direitos fun-
damentais são praticados principalmente nos “quadros da atividade 
repressiva do ‘aparelho estatal’, ou seja, das ações violentas ilegais da 
polícia”. (OLIVEIRA, 1994).  

A subintegração é inseparável da sobreintegração. Está se refere à 
“prática de grupos privilegiados que, desenvolvem suas ações bloquean-
tes da reprodução do direito”. (NEVES, 2012). Os sobreintegrados, em 
tese, são portadores de direitos, competências, poderes e prerrogativas, e 
não são subordinados regularmente à atividade punitiva do Estado, espe-
cificamente, no que se refere aos deveres e responsabilidades. Nesse 
contexto, o direito não se apresenta como instrumento do agir e vivenci-
ar político-jurídico do sobrecidadão, mas sim como um meio de alcance 
de seus objetivos econômicos, políticos e relacionais.  

Se tratando da sociedade mundial supercomplexa atual, ninguém é 
absolutamente subintegrado ou sobreintegrado, pois as posições corres-
pondentes dependem de condições fáticas da reprodução das 
comunicações, havendo momentos que o subcidadão pode ser um so-
breintegrado, e vice-versa. No entanto, a generalização de relações de 
subintegração e sobreintegração fazem “implodir a Constituição como 
ordem básica da comunicação jurídica e também como acoplamento 
estrutural entre política e direito. Isso tem efeitos alopoiéticos, especial-
mente com relação à esfera jurídica”. (NEVES, 2012). De fato, a auto-
referência sistêmica e a diferenciação funcional implicam a inclusão ge-
neralizada da população nos diversos subsistemas sociais.  

No sentido de uma interpretação de que a sociedade moderna 
(mundial) se caracteriza pelo princípio da diferenciação funcional, pres-
supondo que toda população estaria incluída nos diversos sistemas 
funcionais, implica uma restrição crítica. Niklas Luhmann (2007) reviu 
seu posicionamento com respeito à diferença “inclusão/exclusão”, afir-
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mando que ela funciona como uma “metadiferença ou metacódigo, que 
mediatiza os códigos de todos os sistemas funcionais”. Também em pen-
samento diverso do modelo de subintegração e sobreintegração, Niklas 
Luhmann (1998) distingue, em sua obra tardia, entre “setor de inclusão” 
(no qual, os seres humanos são tratados como pessoas) e “setor da exclu-
são” (em que há seres humanos que não são considerados pessoas, senão 
como corpos), assim a integração é compreendida como “redução dos 
graus de liberdade de subsistemas ou como limitação dos graus de liber-
dade para seleções” e, portanto, “negativamente como dependência, não 
como acesso”. (LUHMANN, 2007). 

Entretanto, na formulação12 de Marcelo Neves (2012), subintegração 
e sobreintegração implicam a “insuficiente inclusão, seja, respectivamen-
te, por falta de acesso (de integração positiva) ou de dependência (de 
integração negativa), constituindo posições hierárquicas facticamente 
condicionadas (não classificações baseadas em princípio)”, a saber, o de 
ser integrado nos sistemas funcionais. Trata-se de “limitação e unilatera-
lidade na capacidade de imputação dos sistemas sociais em suas 
referências as pessoas”.  

No âmbito do direito, significa que os sobreintegrados têm acesso 
aos direitos (às vias e garantias jurídicas), sem se vincularem aos deveres 
e às responsabilidades impostas pelo sistema jurídico. Os subintegrados, 
ao contrário, não dispõe de acesso aos direitos, às vias e garantias jurídi-
cas, embora estejam totalmente subordinados aos deveres, às 
responsabilidades e às penas restritivas de liberdade. Por essa razão que, 
os subcidadãos e os sobrecidadãos são carentes de cidadania, que, como 
mecanismo “político-jurídico de inclusão social, pressupõe igualdade não 
apenas em relação aos direitos, mas também a respeito dos deveres”, 
envolvendo uma relação bilateral de direitos e deveres fundamentais 
generalizados. (NEVES, 2012). 

 
12 Marcelo Neves (2012, p. 253) conceitua integração social como “uma relação bem-sucedida de liberdade e 
vínculo, pode-se definir, no sentido proposto, subintegração como vínculo sem liberdade (ou melhor, vinculo rígido 
e liberdade restrita) e sobreintegração como liberdade sem vínculo (ou melhor, vínculo flexível e liberdade ampla) 
das pessoas em face dos sistemas sociais. 
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Esse problema, no Brasil, se relaciona com a conexão entre legalismo e 
impunidade. De um lado, o legalismo implicando um “autismo jurídico”, no 
qual, não se constrói interpretação-aplicação jurídica que, sem negar a dife-
renciação funcional do direito, se orienta nas consequências sociais das 
decisões jurídicas. Vale ressaltar, que não se deve confundir esse “autismo” 
de legalismo com a afirmação do princípio da legalidade, este exige a gene-
ralização legal, importando o acesso de todos os cidadãos ao direito. O 
“fetichismo da lei no Brasil é unilateralista, funciona como mecanismo de 
descriminação social”, dirigindo-se, aos subintegrados. Trata-se de falta de 
acesso ao direito e, assim, de “exclusão” social. Em suma, os referidos gru-
pos sociais/pessoas só são considerados pelo legalismo unilateral quando 
entram em contato com o sistema em seu desfavor, ou seja, como culpados, 
presos etc., não como detentores de direitos. Caso que se configura como 
subintegração no sistema jurídico, os indivíduos estão subordinados as 
coerções, mas não têm acesso aos direitos. (NEVES, 2012). 

Também, de outro lado, a relação entre direito e realidade social na 
experiência brasileira tem sido marcada pela impunidade. Observa-se 
que ilícitos, especialmente na área criminal, não são seguidos das sanções 
preestabelecidas juridicamente, sendo que, a impunidade está vinculada 
ao mundo dos privilégios, pelo apadrinhamento político, pela troca de 
favores e concessões baseadas pela amizade, interesses políticos e, tam-
bém em trocas ilícitas (por exemplo: a fraude em licitações), isso tudo diz 
respeito aos sobreintegrados juridicamente. Estes podem conduzir suas 
ações contando de que não serão punidos em caso de transgressões à 
ordem jurídica. A conexão entre legalismo e impunidade “obstaculiza a 
estruturação de uma esfera pública de legalidade e, portanto, a realização 
do Estado Democrático de Direito”. (NEVES, 2012).  

Esses obstáculos à realização do Estado de Direito no Brasil se mani-
festam no plano constitucional, uma vez que, definida a Constituição como 
acoplamento estrutural entre política e direito como estrutura normativa 
mais abrangente do sistema jurídico, verificam-se bloqueios sociais que 
destroem sua concretização, deixando o texto constitucional não correspon-
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dendo às expectativas normativas congruentemente generalizadas, faltan-
do-lhe assim relevância jurídica, ou seja, carente de força normativa.  

Os bloqueios à concretização normativa da Constituição atingem os 
procedimentos essenciais do Estado Democrático de Direito: “o eleitoral 
mobilizador das mais diversas forças políticas em luta pelo poder; o legis-
lativo-parlamentar, construído pela discussão livre entre oposição e 
situação; o político-administrativo, orientado por critérios de constituci-
onalidade e legalidade”. (NEVES, 2012). Assim, não se pode pensar em 
uma esfera pública pluralista construída com base na intermediação de 
dissenso conteudístico e consenso procedimental. O Estado Democrático 
de Direito se realiza por um conjunto de variáveis complexas, ou seja, 
pela declaração constitucional dos procedimentos legitimadores, de fato-
res socioeconômicos e culturais que possam viabilizar a superação de 
relações de subintegração e sobreintegração.  

Impõe-se assim combater consequentemente a conexão paradoxal de 
legalismo e impunidade, no sentido da construção de um espaço público de 
legalidade e constitucionalidade, pressupondo “inclusão das pessoas nos 
sistemas funcionais e reconhecimento reciproco no âmbito das interações”, 
gerando uma perspectiva generalizada de cidadania. (NEVES, 2013). 

 

Considerações finais 
 

Em relação ao fato de que o Estado Democrático de Direito se en-
contra sob uma grande tensão na perspectiva da sociedade mundial e dos 
conflitos étnicos e fundamentalistas religiosos, enfraquecendo sua capa-
cidade funcional e força interativa, precisa-se buscar mecanismos, 
procedimentos e instituições jurídicas e políticas que possam apresentar 
alternativas à sua incapacidade regulatória e deficiência funcional. No 
caso da experiência brasileira, apresentada como um caso típico de mo-
dernidade periférica, no qual, se espera um surgimento adequado de 
uma esfera pública fundada institucionalmente na universalização da 
cidadania e uma satisfatória orientação nas noções de democracia como 
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inclusão política generalizada e de Estado de bem-estar como promotor 
da efetiva inclusão. 

No Brasil, apesar de evolutivamente adotar o modelo textual de 
constitucionalismo democrático social, se revela em condições de exclu-
são de amplas parcelas da sociedade e de privilégios de uma parcela 
minoritária persistem, e apesar, que nas últimas décadas tenha havido 
relevantes inserções em temas jurídicos com relevância moral e social, 
esses permanecem no campo de reconhecimento de grupos, sem de fato, 
acontecer um grande impacto na questão da exclusão de origem primari-
amente econômica. E, esse contexto se agrava a partir do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff e a consequente admissão ao cargo de pre-
sidente por Michel Temer em 2016.  

A partir do processo de impeachment, a diferença que constitui a 
política seguindo o modelo de Carl Schmitt (2009), “amigo/inimigo”, 
passa a ter um significado típico de regimes autocráticos ou de regimes 
de “exceção”, sendo que, na democracia, a diferença amigo/inimigo cede 
à diferença aliado/adversário. Atualmente, o Estado brasileiro passa por 
uma forte ruptura democrática, uma vez que proliferam a excepcionali-
dade das leis, que primam por suspender a Constituição e seu sistema de 
garantias. Sob essa perspectiva, quando se detecta o surgimento de um 
Estado de exceção13, o qual prima pela suspensão do Direito do estado (o 
direito se converte na razão do Estado, ou um ato de pura força sem lei), 
negando radicalmente a fundamentação jurídica das recentes interven-
ções militares pretensamente destinadas à imposição dos direitos 
humanos, potencializando o problema da “exclusão”, que, é um proble-
ma de “subintegração” nos sistemas funcionais da sociedade. Surgindo, 
então, relações de “subintegração” e “sobreintegração” nos diversos sub-
sistemas sociais, bloqueando-lhes a reprodução autopoiética. Com tal 
exclusão e consequente perda de expectativas sociais mais pretensiosas, a 
sociedade se topa com grupos coletivos que não dispõem de qualquer 

 
13 Ver em: (AGAMBEN, 2004. p. 13).  
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visibilidade social e14, e por isso não contam nas ações oficiais das organi-
zações, pois tem a comunicação bloqueada por não possuírem influência. 

Conforme o que foi apresentado, verifica-se uma crise democrática 
que é fortemente abalada pela conexão paradoxalmente complementar 
entre “legalismo” e impunidade, e consequentemente implicando a insu-
ficiente inclusão. Assim, se cria a expectativa na construção de um 
regime de bem-estar renovado, o Estado Democrático de Direito deve 
criar possibilidades político-jurídicas estruturais favoráveis a uma prefe-
rência por inclusão, podendo forjar uma ordem estável no domínio dos 
direitos humanos, em que lhes proporcione implementação e proteção.  

Esforços pela renovação e disseminação do Estado Democrático de 
Direito são legitimadas na medida em que se apresenta como uma forma 
político-jurídica mais adequada e bem-sucedida para a promoção da 
inclusão social, em tempos de crise democrática, especialmente nas con-
junturas dos países que se encontram na modernidade periférica, o 
combate ao expansionismo destrutivo e excludente do sistema econômi-
co, a proteção dos direitos humanos e direitos fundamentais e ainda na 
confrontação com os fundamentalistas, é a questão que se põe em máxi-
ma urgência. Se trata, em conviver em sociedade buscando respeitar e 
potencializar a democracia, lutar pelas desigualdades sociais, combater o 
ódio que se instaurou no código amigo/inimigo, visando a melhoria e 
novos papéis, tarefas e possibilidades do Estado Democrático de Direito 
em uma sociedade supercomplexa mundial. 
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A autoridade do direito e as suas razões:  
uma aproximação entre Platão e Alexy 

 
Pietro Cardia Lorenzoni 1 

 
 
Introdução 
 

Maquiavel ensina que boa parte dos problemas que se apresentam 
para os seres humanos é cíclica. O grande clássico florentino, com base 
nessa constatação, defende que “é facilmente conhecido, para aqueles 
que estudam as coisas presentes e antigas, como em todas as cidades e 
todos os povos os desejos e os odores são os mesmos – como sempre foi. 
Desse modo, aquele que estudar cuidadosamente o passado poderá pre-
ver os acontecimentos que se produzirão em cada Estado e utilizar os 
mesmos meios que empregados pelos antigos2” (MACHIAVELLI, 1998, p. 
52). Ele completa, assinalando que se esses meios não mais existirem, 
poderíamos imaginar novos à semelhança dos acontecimentos históricos. 

O presente artigo aborda essa perspectiva maquiavélica, no melhor 
sentido da palavra. Isso, pois se retoma um dos grandes problemas que o 
direito brasileiro se depara hoje. Esse problema é a questão da autorida-
de do direito – objeto da investigação. Explica-se. O ordenamento 

 
1 Doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre em Direito pela Fundação 
Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP-RS). Especialista em Justiça Constitucional pela 
Universidade de Pisa na Itália (UNIPI-IT) e em Educação pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). E-mail 
para contato: pclorenzoni@gmail.com. 
2Original: “E' si conosce facilmente, per chi considera le cose presenti e le antiche, come in tutte le città ed in tutti i 
popoli sono quegli medesimi desiderii e quelli medesimi omori, e come vi furono sempre. In modo che gli è facil 
cosa, a chi esamina con diligenza le cose passate, prevedere in ogni republica le future, e farvi quegli rimedi che 
dagli antichi sono stati usati; o, non ne trovando degli usati”.  
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jurídico brasileiro como um todo, na nossa contemporaneidade, apresen-
ta-se fragilizado. Os exemplos dessa fragilização são diversos 3  e 
constantemente denunciados pelo professor Lenio Streck, que, com sua 
postura de vanguarda, defende um pilar basilar da nossa democracia – o 
respeito pela constituição. 

A fragilidade da autoridade do nosso ordenamento pátrio começa a 
se tornar senso comum diante dos diversos casos julgados pelos tribunais 
superiores, escândalos noticiados pela mídia e repercussões eminente-
mente políticas em questões (que deveriam ser) jurídicas. Mais uma vez, 
lembramos da acertada advertência do professor Lenio Streck que de-
monstra como os predadores do direito estão tomando espaço do 
fenômeno jurídico. 

Destarte, a estruturação desse texto será dividida em duas partes, 
quais sejam: primeiro, aborda-se um dos motivos da perda da autorida-
de; depois, aproxima-se a teoria dos espaços dogmáticos para auxiliar na 
compreensão da problemática e, a partir dela, propor contribuições. A 
pesquisa foi feita por meio de revisão bibliográfica e aplica-se o método 
fenomenológico hermenêutico. 

 
1. A autoridade do direito e os argumentos: uma aproximação a 
Platão 

 
Um dos principais motivos da perda da autoridade do direito, na 

singela opinião do autor, é uma confusão atual sobre quais argumentos 
são válidos para cada campo. Em outras palavras, quais fundamentos são 
válidos no debate político, quais argumentos são válidos no debate jurídi-
co e quais razões guiam a ação depois da decisão jurídica. Para fazer essa 
análise, partir-se-á de uma proposta de (re)leitura de duas obras de Pla-

 
3 Algumas denúncias pelo professor Lenio Streck: Disponíveis em: < https://www.conjur.com.br/2019-jun-
27/senso-incomum-crepusculo-jogo-regra-jogo-aquilo-arbitro >; < https://www.conjur.com.br/2019-set-
12/senso-incomum-tubaroes-sorvetes-ovos-advogar-dificil-stoic-mujic >; e < https://www.conjur.com.br/2019-
ago-29/senso-incomum-ex-procurador-lava-jato-escancara-tv-tivemos-lado-politico >. Acessos em: 06 de outubro 
de 2019. 

https://www.conjur.com.br/2019-jun-27/senso-incomum-crepusculo-jogo-regra-jogo-aquilo-arbitro
https://www.conjur.com.br/2019-jun-27/senso-incomum-crepusculo-jogo-regra-jogo-aquilo-arbitro
https://www.conjur.com.br/2019-set-12/senso-incomum-tubaroes-sorvetes-ovos-advogar-dificil-stoic-mujic
https://www.conjur.com.br/2019-set-12/senso-incomum-tubaroes-sorvetes-ovos-advogar-dificil-stoic-mujic
https://www.conjur.com.br/2019-ago-29/senso-incomum-ex-procurador-lava-jato-escancara-tv-tivemos-lado-politico
https://www.conjur.com.br/2019-ago-29/senso-incomum-ex-procurador-lava-jato-escancara-tv-tivemos-lado-politico
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tão. São elas a Apologia e Críton. Uma síntese da releitura dessas peque-
nas grandes obras deve ser feita para melhor ilustrar o raciocínio a ser 
desenvolvido aqui. 

A Apologia trata do julgamento de Sócrates na corte de Atenas. O li-
vro narra, segundo o professor de Yale Steven B. Smith, o maior diálogo 
platônico, uma vez que Sócrates faz sua defesa diante de cerca de 500 
atenienses. A acusação versa sobre suposta traição por parte do filósofo à 
pólis grega. 

O resumo da acusação é dado pelo próprio Sócrates, que explica o 
cerne dela: “Sócrates comete injustiças e é intrometido por investigar as 
coisas terrenas e as coisas celestiais e por fazer o discurso mais fraco ser 
o mais forte e por ensinar outros as mesmas coisas (PLATO, 1979)” e 
“Sócrates comete injustiças por corromper os jovens e por não acreditar 
nos deuses que a cidade acredita, mas em outros novos daimonia” 
(PLATO, 1979).  Sócrates defende que a hipótese fática dos supostos cri-
mes não ocorreu, argumentando que ele não apenas não cometeu 
injustiças como as suas investigações são o próprio caminho de um cida-
dão virtuoso e que esse trajeto, inclusive, é demandado pelos deuses. O 
filósofo afirma categoricamente que uma vida que não é investigada não 
merece ser vivida por um ser humano. 

O conflito de concepções do diálogo platônico é, além de interessan-
tíssimo, muito ilustrativo de um debate público. Apesar de Sócrates 
rebater individualmente cada uma das acusações com poderosos argu-
mentos, o centro de debate é a diferença entre a concepção de um bom 
cidadão para o senso comum ateniense, descrito por Meletus, Anytus e 
Lycon e a perspectiva de cidadão virtuoso socrática. 

 Os contra-argumentos levantados por Sócrates demonstram com 
precisão a disparidade de concepções e a força dos argumentos próprios 
do bom cidadão para a pólis na opinião do filósofo. Entre eles, destaca-se: 
“Melhores dos homens, vocês são atenienses, da melhor das cidades com 
a melhor reputação por sua sabedoria e força. Vocês não têm vergonha 
de tanto se preocupar com ter a maior quantidade de dinheiro possível e 
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com reputação e honra, mas não se preocupar com a prudência e com a 
verdade? Como suas almas serão as melhores possíveis?” (PLATO, 1979).  

O filósofo completa: “E, se um de vocês contestar e afirmar que se 
importa, eu (...) vou falar com ele, examiná-lo e testá-lo. E, se ele não me 
parecer possuir virtude, mas apenas dizer que possui, eu o censurarei, 
dizendo que ele considera as coisas mais importantes como as piores e as 
coisas mais insanas como as mais importantes” (PLATO, 1979). 

Sócrates, contudo, é condenado pelo tribunal ateniense. Os cida-
dãos, seguindo as regras atenienses, decidem pela condenação do filósofo 
a pena de morte. Algo esperado por Sócrates como ele deixa claro ao 
longo do diálogo. A dura decisão da cidade de penalizar as investigações 
filosóficas com a pena de morte é tomada por uma pequena margem de 
30 votos. 

Para a presente abordagem, deve-se deixar claro que o pensador 
grego combate ativamente a acusação, demonstrando, em diversas pas-
sagens, como ela é injusta, equivocada e falsa. Os argumentos trazidos 
por ele vão desde da apresentação das contradições das imputações até a 
má-compreensão dos deuses, perseguição e desavenças morais. 

Da Apologia, estuda-se Críton, que trata de um diálogo platônico en-
tre Sócrates e um companheiro. Nesse texto, Sócrates espera pela 
chegada da morte numa cadeia ateniense, enquanto Críton, amigo pesso-
al do filósofo, tenta convencê-lo de que a melhor alternativa é fugir da 
prisão. Inclusive, os guardas da prisão já estariam corrompidos pelos 
amigos do pensador e uma rota de fuga com auxílio logístico e financeiro 
já estaria montada para auxiliá-lo. 

Interessante ponto da fundamentação empregada por Críton dá-se 
da seguinte maneira: “meu pobre Sócrates, ainda uma vez, dá-me ouvi-
dos e põe-te a salvo; porque, para mim, se vieres a morrer, a desdita não 
será uma só; à parte a perda de um amigo como não acharei nenhum 
igual, acresce que muita gente, que não nos conhece bem, a mim e a ti, 
pensará que eu, podendo salvar-te, se me dispusesse a gastar dinheiro, 
não me importei. Ora, existe reputação vergonhosa do que a de fazer 
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caso do dinheiro que dos amigos? O povo não vai acreditar que tu é que 
não quiseste sair daqui, a despeito de o querermos nós mais que tudo” 
(PLATO, 2007). 

Possivelmente, o ponto mais alto da comparação entre os dois diá-
logos é a diferença de abordagem do antes acusado e agora condenado. O 
discurso muda radicalmente. Enquanto em Apologia percebia-se um 
cidadão combativo, numa clara tentativa de influenciar a opinião pública 
e o resultado da decisão, em Críton, vislumbra-se um cidadão conforma-
do com o julgamento. A mesma opinião pública de Apologia, em Críton, 
não importa mais. Esse ponto é perceptível pelos argumentos trazidos 
por Sócrates para demonstrar o equívoco do amigo.  

Nesse sentido, o filósofo contra-argumenta a narrativa proposta, 
que pode ser sintetizado na seguinte fala: “meu excelente amigo, não é 
absolutamente com o que dirá de nós a multidão que nos devemos preo-
cupar, mas com o que dirá a autoridade em matéria de justiça e injustiça, 
a única, a verdade em si” (PLATO, 2007). Nesse ponto, é flagrante a divi-
são entre a opinião pública e a autoridade do direito. 

Para auxiliar no convencimento, Sócrates propõe o seguinte exercí-
cio: um diálogo entre ele, a pólis e o direito ateniense. A fundamentação 
dos argumentos trazidos por eles está amparada em um princípio basi-
lar: a autoridade do direito.  

Esse pilar do exercício argumentativo proposto por Sócrates fica 
claro nessa passagem: “chegassem o direito e a Cidade, assomassem 
perguntado: ‘dize-nos, Sócrates: que pretendes fazer? Que outra coisa 
meditas, com a façanha que intentas, senão destruir-nos a nós, o direito e 
toda a Cidade, na medida de tuas forças? Acaso imaginas que ainda possa 
subsistir e não esteja destruída uma cidade onde nenhuma força tenham 
as sentenças proferidas, tornadas inoperantes e aniquiladas por obra de 
simples particulares?’ – Que responder, Críton, a essas e semelhantes 
perguntas? Muitos argumentos poderiam ser aduzidos, sobretudo por 
um orador, em defesa da lei por nós violada que estabelece a autoridade 
das sentenças proferidas” (PLATO, 2007).  
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Eles completam: “Que o dever é ou dissuadi-la ou cumprir seus 
mandados, sofrer quietamente o que ela manda sofrer, sejam espanca-
mentos, sejam grilhões, seja a convocação para ser ferido ou morto na 
guerra? Tudo isso deve ser feito e esse é o direito – não esquivar-se; não 
recuar; não desertar o posto; mas, quer na guerra, quer no tribunal, em 
toda a parte, em suma, cumpre ou executar as ordens da cidade e da 
pátria ou obter a revogação palas vias criadas do direito” (PLATO, 2007).  
Esse é um ponto central para relacionar e entender como o texto pode 
auxiliar o ordenamento jurídico pátrio a lidar com a fragilização do orde-
namento jurídico. A separação dos campos argumentativos e, quiçá, mais 
importante, da noção do individualmente justo do determinado pelo 
direito é algo em crise no Brasil contemporâneo. 

Na sequência de Críton, o direito e a pólis reprimem Sócrates pela 
intenção de fuga no exercício proposto pelo filósofo: “Mas quem dentre 
vós aqui permanece (em Atenas), vendo a maneira pela qual distribuí-
mos justiça e desempenhamos as outras atribuições do Estado, passamos 
a dizer que convencionou conosco de fato cumprir nossas determinações; 
desobedecendo-nos, é réu tresdobradamente: porque a nós que o gera-
mos não presta a obediência; porque não o faz a nós que o criamos e 
porque, tendo convencionado obedecer-nos, nem obedece nem nos dis-
suade se incidimos nalgum erro; nós propomos, não impomos com 
aspereza o cumprimento de nossas ordens, e facultamos a escolha entre 
persuadir-nos do contrário e obedecer-nos” (PLATO, 2007). Ressalta-se a 
faculdade da escolha entre a persuasão da cidade do contrário, eminen-
temente pelo espaço político, e o dever de obediência, eminentemente 
jurídico. 

Mais uma vez: percebe-se como, já para Sócrates, há uma limitação 
do argumentativamente aceitável a depender de três espaços distintos. 
Isso ocorre pois há um campo discursivo apto a “persuadir a cidade do 
contrário” que se desdobra em dois; ou seja, há um espaço de possível 
influência do cidadão na formação do direito que pode e deve ser ocupa-
do como forma de ativamente participar da criação do direito. Esse 
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espaço pode ser o da criação política do ordenamento ou da formação da 
decisão judicial.  

Nesse ponto, há a persuasão, por exemplo, na criação de uma lei ou 
na definição de um julgamento. Contudo, a delimitação desse espaço é 
dada pela própria cidade, por intermédio do regramento jurídico. 

De outro giro, uma vez que essa decisão esteja formada e seja consi-
derada direito, o espaço de diálogo altera-se. Diante desse ponto, vigora a 
autoridade do direito, garantindo que aquela decisão tomada seja aplica-
da. Não se ignora o fato de que a autoridade do direito mantém-se e 
define os três campos de aplicação, contudo, o espaço do discursivamente 
aceitável e possível nesses campos modifica-se de maneira notável.   

Nessa linha de raciocínio, percebe-se como os diferentes espaços de 
influência demandam argumentos e comportamentos distintos dos sujei-
tos de cada um desses espaços. Dessa constatação, parece possível 
transpô-los para os espaços de atuação dos Poderes Políticos representa-
tivos por excelência e do Poder, como afirmou Sócrates nas palavras de 
Platão, da autoridade em matéria de justiça – os tribunais. Em outras 
palavras, é plenamente identificável que a contemporaneidade mantem 
essa diferenciação dos argumentos válidos do campo político e do campo 
jurídico e que essa diferenciação argumentativa demanda comportamen-
tos também distintos. 

Assim, parece possível uma aproximação dos diálogos platônicos 
com os argumentos de política e argumentos de princípios. Conforme 
ensina Francisco Motta, para Dworkin, argumentos de princípio são 
“argumentos em favor de um direito” e “argumentos de política são ar-
gumentos em favor de algum objetivo de cariz coletivo, geralmente 
relacionado ao bem comum (noutras palavras: os princípios são proposi-
ções que prescrevem direitos; as políticas são proposições que descrevem 
objetivos)” (MOTTA, 2009, p. 173) .  

Dworkin identifica que há espaços específicos que delimitam a pos-
sibilidade de utilização de certos argumentos e certas posturas a 
depender de qual campo estivermos analisando, seja ele um campo polí-
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tico ou um campo jurídico (DWORKIN, 2000, p. 101). A adequação do 
discurso ao seu campo específico legitima a própria decisão e a autorida-
de. Dito de outra maneira, há de se compreender que existem 
argumentos e posturas válidos dentro do debate político e argumentos e 
posturas válidos no debate jurídico e, nesse sentido, a própria legitimida-
de da autoridade, seja ela jurídica ou política, depende da conformação 
da postura com os limites desse espaço. 

Com efeito, isso traz uma limitação para a possibilidade de atuação 
dos diferentes poderes presentes nos ordenamento jurídicos atuais, ou 
seja, os Poderes Políticos representativos, como o Executivo e o Legislati-
vo no Brasil, estão limitados pelo espaço político identificado; o Poder 
Judiciário, como a autoridade em matéria de justiça, terá outro espaço de 
atuação que também a restringirá.  

 
2. Os espaços dogmáticos e a definição de espaços discursivos: 

 
Robert Alexy percebe esses diferentes espaços e suas características, 

cunhando a chamada Teoria dos Espaços Dogmáticos para melhor com-
preendê-los e controlá-los. As vantagens da compreensão desses espaços, 
no Brasil, é evidente, uma vez que permite a legitimação e o controle das 
atividades dos órgãos institucionais dos Poderes da República – algo que 
frequentemente entre em cheque na dinâmica política brasileira. Ade-
mais, a atuação dos poderes dentro do seu devido escopo de atuação 
legítima a prática estatal, reforça a democracia e concretiza os sistemas 
de controle da República brasileira. 

Dentro dessa perspectiva, afigura-se possível uma aproximação en-
tre a Teoria dos Espaços Dogmáticos e os princípios formais propostos 
por Alexy e o trabalhado acima a partir dos diálogos platônicos e da bre-
víssima incursão dworkiniana. Nesse sentido, uma breve análise da 
teoria alexyana deve ser feita. 

Nesse norte, entende-se que a dogmática dos espaços visa atingir 
uma justa medida entre o âmbito de conformação política do legislador e 
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a atuação do Judiciário, de modo a não comprometer o princípio da de-
mocracia (GAVIÃO FILHO, 2010, p. 350). Para tanto, é necessária a 
compreensão da Constituição como uma ordenação-quadro, que traça ao 
legislador três hipóteses: proibição de algo, ordenação de algo e liberação 
de algo (liberdade para escolher entre se deve agir ou não e, dentro das 
ações possíveis, qual é melhor) (ALEXY, 2015, p. 77). O proibido é o im-
possível, o ordenado é o necessário e o liberado é o possível jurídico 
constitucionalmente. O liberado – ou possível – é o que reside dentro do 
quadro. O proibido – ou impossível – junto com o ordenado – ou neces-
sário – formam os limites do quadro. 

Neste cenário, o espaço interior do quadro corresponde àquele de 
atuação do legislador. Esses espaços podem ser de duas espécies, subs-
tanciais e epistêmicos, e correspondem à discricionariedade do legislador 
em fazer escolhas políticas, ou seja, em decidir sobre como irá atuar e 
qual é a melhor forma de atuação. Trata-se de espaços de livre confor-
mação política para o legislador, cujos limites terminam quando começa 
o que está determinado como proibido ou obrigatório pela Constituição. 
Aqui se ingressa no espaço de atuação jurisdicional (GAVIÃO FILHO, 
2010, p. 354). 

Observada essa disposição dos espaços, a consequência primeira 
que decorre do princípio da democracia, pautado na ideia regente da 
separação dos poderes, é a de que o Judiciário não deve atuar quando o 
legislador estiver dentro de seu espaço de discricionariedade. A justifica-
tiva para tanto é que o legislador deve adotar a maior quantidade 
possível de decisões vinculantes na sociedade, pois o Legislativo é o Poder 
com maior grau de legitimidade para tanto4. O Judiciário atuará quando 
o Legislativo violar seus limites formais ou materiais, ou seja, quando 
extrapolar da ordenação-quadro prevista pela Constituição. 

 
4 Nesse sentido: ALEXY, Robert. Formal principles: Some replies to critics. In International Journal of Constitution-
al Law. Vol. 12, I. 3, Julho de 2014, p. 511-524. P. 517. Na mesma senda que Alexy sobre o princípio formal da 
constituição, cumpre citar os autores: CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 7 ed. 
Coimbra: Almedina, 2003 e, na legitimidade maior do legislador,  RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução 
Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
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No âmbito dos limites de atuação possível, a discricionariedade 
substancial está relacionada com aquilo que a Constituição não determi-
na e tampouco proíbe que o legislador faça. Dito de outra maneira, ela 
concatena-se com o espaço de livre decisão do legislador. Nessas situa-
ções, o Judiciário deve respeitar as opções legislativas, salvo, 
naturalmente, nos casos de violação desses limites, hipóteses em que a 
atuação jurisdicional será permitida em razão da violação da proibição ou 
do mandamento constitucional (ALEXY, 2014, p. 517). Em outras pala-
vras, espaços substanciais são os espaços que a Constituição libera para a 
conformação política do legislador. Portanto, nestes espaços, não há con-
trole jurídico constitucional, porque ali termina a normatividade material 
definitiva da Constituição. Esse espaço corresponde ao que reside dentro 
da constituição-quadro. 

De outro giro, o espaço epistêmico de discricionariedade versa sobre 
quem deve decidir quando o legislador é livre ou não para exercer a dis-
cricionariedade substancial(ALEXY, 2014, p. 519). Na teoria de Alexy, tal 
decisão deve ser tomada pelo legislador, enquanto representante do Po-
der com maior legitimidade e competência para exercer o espaço 
epistêmico de discricionariedade, conforme determina o princípio formal 
da democracia. Destarte, o espaço epistêmico de discricionariedade versa 
sobre o momento em que o legislador decide o tamanho de seu espaço de 
discricionariedade substancial (ALEXY, 2015, p. 89). Esse espaço epistê-
mico desse ser dividido em duas subespécies – o espaço epistêmico 
empírico e o espaço epistêmico normativo.  

O espaço epistêmico empírico trata da atuação do legislador ante a 
incerteza das premissas empíricas pautadas. Tal é o espaço que permite a 
atuação legislativa que limita direitos fundamentais com base em pre-
missas fáticas incertas ou relativas5. Na dúvida sobre as premissas 
empíricas, a decisão do legislador deve ser respeitada. 

 
5 Exemplo dessa hipótese é o caso cannabis julgado pelo Tribunal Federal Constitucional alemão. No caso em tela, a 
corte alemã entendeu que como não se tinha certeza de que a criminalização da maconha traria uma maior 
intervenção na saúde pública do que sua descriminalização, a decisão política do legislador de tornar crime o uso 
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De outro giro, o espaço epistêmico normativo de discricionariedade6 
versará sobre incertezas quanto ao conteúdo material da Constituição. O 
conceito dessa subespécie de discricionariedade do legislador está relaci-
onado à incerteza na cognição daquilo que a Constituição estabelece 
como proibido, facultado ou obrigatório em virtude dos direitos funda-
mentais (ALEXY, 2017, p. 621). Em outros termos, significa reconhecer 
ao legislador competência para determinar o seu próprio limite material 
dentro da ordenação-quadro já referida. Quando houver incertezas sobre 
os limites do quadro, o próprio Legislativo determinará o seu espaço de 
conformação política. 

Neste ponto, depara-se com um espaço epistêmico normativo para a 
livre ponderação do legislador. Há de se atentar que cada espaço epistê-
mico normativo constitui uma redução do controle jurídico 
constitucional pelo Judiciário.  Lembra-se que se não há incerteza sobre o 
que é proibido, facultado ou ordenado, não há espaço epistêmico norma-
tivo de discricionariedade do Poder Legislativo e, então, há controle 
constitucional (GAVIÃO FILHO, 2010, p. 367). 

Então, dois limites para a atuação jurisdicional são estabelecidos. 
Quando há incerteza sobre as premissas empíricas e quando há incerteza 
sobre as premissas normativas que sustentam a decisão política do Legis-
lativo, o judiciário está impedido de atuar de forma legítima. Assim, 
pode-se afirmar que a competência do legislador para proibir algo que 
não se tem certeza de que pode ser proibido em razão dos direitos fun-
damentais corresponde a uma proibição constitucional, que determina 
que a Corte não pode invalidar a proibição incerta (ALEXY, 2017, p. 623). 
Ou seja, há uma proibição constitucional que veda a atuação da Corte 

 
da maconha foi reputada como constitucional, visto que na dúvida sobre as premissas empíricas, a decisão do 
legislador deve ser respeitada. 
6 Indubitavelmente este espaço é o mais complexo e problemático de todos, para um adequado e, quiçá, necessário 
aprofundamento, indicam-se as seguintes pesquisas: KLATT, Mathias; SCHMIDT, Johannes. Epistemic Discretion 
in constitutional law. In Journal of International Constitutional Law, Vol. !0, nº 1, p. 69-105, Oxford: Oxford 
University Press, 2012; e  GAVIÃO FILHO, Anizio Pires. Colisão de Direitos Fundamentais, Argumentação e Ponde-
ração. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 



252 | Direito Público em Tempos Privados 
 
constitucional em decisões políticas do legislador quando não há certeza 
de sua inconstitucionalidade.  

Destarte, a relação entre os autores, Platão, Dworkin e Alexy, faz-se 
possível para compreender que a autoridade do direito depende da aco-
modação dos seus sujeitos aos limites argumentativos e decisórios de 
cada um desses espaços – wittgensteinianamente, poder-se-ia falar em 
jogos de linguagem distintos. Nesse ponto, o direito brasileiro apresenta-
se fragilizado. Os exemplos práticos são diversos e não serão aqui apro-
fundados, mas, apenas de forma exemplificativa, podemos citar: a 
postura iluminista do Supremo Tribunal Federal, a invasão do espaço 
político por posturas judiciais ativistas e a fragilização da autonomia do 
Ministério Público por questões políticas. 

 
Considerações finais 

 
Como construção inicial desses espaços, percebe-se que as espécies 

de argumentos válidos empregados por cada um dos campos são distin-
tos. Assim como Sócrates readequou seus fundamentos em cada uma das 
esferas de construção da decisão, também os participantes dos processos 
decisórios devem limitar suas razões ao permitido pelo jogo de lingua-
gem específico. Nesse ponto, fala-se em argumentos de política e 
argumentos de princípios. 

Ainda, a formação decisória de cada um dos campos também é dis-
tinta e limitada pelo próprio espaço7. A (limitada) discricionariedade 
política na criação legislativa lato sensu é um exemplo, devendo, obvia-
mente, adequar-se ao espaço liberado pela constituição quadro como 
proposto por Alexy. A atuação jurisdicional, por sua vez, também deve 
adequar-se aos limites da constituição, funcionando como vigilante do 

 
7 O ponto mais controverso, a atuação dentro do espaço epistêmico de discricionariedade, não deverá ser aprofun-
dado aqui pelo risco de fugir do objetivo central da pesquisa. Sobre esse espaço e a crítica à concepção alexyana de 
que os Poderes Políticos representativos devem ocupá-lo, analisar-se-á em estudos futuros. Contudo, adianta-se a 
necessária inserção hermenêutica para o adequado controle do processo decisório. Por todos, cita-se: STRECK, 
Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 11 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. 
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proibido e ordenado constitucionalmente. Lembra-se, contudo, da possi-
bilidade de se vigiar os vigilantes. Nesse sentido, a atuação jurisdicional 
está sujeita a controle tanto material como procedimental na senda do 
defendido por Streck (2014, p. 429). 

Destarte, a compreensão dos limites da atuação e das possibilidades 
discursivas em cada um desses diferentes espaços na senda do proposto 
por Alexy e Dworkin podem auxiliar no controle da atuação institucional 
a partir dos instrumentos teóricos aqui expostos. Ainda, os ensinamentos 
platônicos relacionados com o âmbito adequado de cada discurso na vida 
pública pode auxiliar, e muito, na compreensão da adequada relação 
entre direito e política e, a partir dessa relação, concretizar a autoridade 
do direito brasileiro, afinal, “não é absolutamente com o que dirá de nós 
a multidão que nos devemos preocupar, mas com o que dirá a autoridade 
em matéria de justiça e injustiça, a única, a verdade em si”. 
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A necessária inclusão da metaética  
na formação de magistrados 

 
Rafaela Santos Martins da Rosa 1 

 
 
1. As escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados 
 

A Constituição Federal de 1988, em sua redação original, já previa a 
criação de cursos oficiais mantidos pelo Poder Judiciário para preparação 
e o aperfeiçoamento de Magistrados, como requisito para ingresso e 
promoção na carreira (Nallini, 2008, p. 239). 

Contudo, a formação continuada e permanente de magistrados no 
Brasil é uma realidade trazida apenas com o advento da Emenda Constitu-
cional 45, de 30 dezembro de 2004, que promoveu uma série de mudanças 
na estrutura e nas premissas de atuação do Poder Judiciário. Entre as tan-
tas alterações implementadas (criação do Conselho Nacional de Justiça, 
introdução do planejamento estratégico no Poder Judiciário, etc.), foi pre-
vista a institucionalização, em caráter permanente, de escolas para a 
formação e o aperfeiçoamento contínuo de juízes (Dallari, 2007, p. 82).   

O Judiciário Brasileiro alinhou-se, assim, a um contexto global de 
formação judicial, com instituições similares já em funcionamento em 
muitos países, a exemplo da França (École Nationale de la Magistrature, 
desde 1959), dos Estados Unidos (National Judicial College, desde 1963 e 

 
1 Juíza Federal Substituta na 12ª Vara Federal de Porto Alegre. Mestre em Direito pela Universidade do Vale do 
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Federal Judicial Center, desde 1967), e da Inglaterra (Judicial College, 
desde 1979). 

Após a promulgação da Emenda 45, em 30 de novembro de 2006, 
por meio da Resolução nº 3 do Superior Tribunal de Justiça, alterada pela 
Resolução nº 5, de junho de 2008, foi instituída a Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. A ENFAM, consoante 
esclarecem os primeiros artigos da Resolução n.º 3, tem a função primor-
dial de regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos oficiais para ingresso 
e para promoção na carreira da Magistratura. Especificamente quanto à 
Magistratura Trabalhista, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) foi instituída pelo Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão autônomo, por meio da Resolução Ad-
ministrativa nº 1.140 do Tribunal Pleno, de 1º de junho de 2006. 

Atualmente, segundo estabelece a Resolução 106, do Conselho Naci-
onal de Justiça, dentre as condições para promoção por merecimento na 
carreira da magistratura, encontra-se justamente o aperfeiçoamento 
técnico (Res.106, art. 4º, IV), critério esse para cuja avaliação se tomam 
em consideração a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou 
reconhecidos pelas Escolas da Magistratura (1), a obtenção de diplomas, 
títulos ou certificados de conclusão de cursos jurídicos ou de áreas afins e 
relacionados com as competências profissionais da magistratura, realiza-
dos após o ingresso na carreira (2); e a ministração de aulas em palestras 
e cursos promovidos pelos tribunais ou conselhos do Poder Judiciário, 
pelas Escolas da Magistratura ou pelas instituições de ensino conveniadas 
ao Poder Judiciário (3), tudo conforme o disposto no art. 8º da aludida 
Resolução 106. 

 
1.1 Os objetivos declarados da ENFAM 

 
A ENFAM apresenta-se com tendo a missão de promover, regula-

mentar e fiscalizar, em âmbito nacional, a formação e o aperfeiçoamento 
dos magistrados para que a Justiça esteja em sintonia com a demanda 
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social, e a visão de ser referência nacional para as escolas de magistratu-
ra como instituição de excelência em ensino e em pesquisa. 

Entre os objetivos da ENFAM, portanto, estão a definição das dire-
trizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento de Magistrados, e o 
fomento de pesquisas, estudos e debates sobre temas relevantes para o 
aprimoramento dos serviços judiciários e da prestação jurisdicional (STJ, 
Resolução n.º 03).  

As ações educacionais que atualmente fazem parte dos programas 
permanentes de formação da Enfam estruturam-se em três eixos curri-
culares teórico-práticos: 1) formação inicial, para o período de judicatura 
compreendido no vitaliciamento, 2) formação continuada, para fins de 
aperfeiçoamento e promoção na carreira, e 3) a formação de formadores, 
que tem por objetivo desenvolver, continuamente, competências profis-
sionais referentes à docência e à organização do trabalho pedagógico de 
formação de magistrados.  

De outra parte, as ações da ENFAM direcionam também as diretri-
zes gerais das escolas judiciais regionais (federais) e das escolas judiciais 
estaduais. Neste momento, quanto aos cursos ofertados, percebe-se uma 
priorização de temas de ordem geracional, operacional, de manuseio dos 
sistemas informatizados, e de gerenciamento do volume de demanda. 

Todavia, no cerne da atividade da magistratura, e também a sua 
maior preocupação, segue, ou ainda deveria seguir, a mesma: a decisão 
judicial. 

 
1.2 Os objetivos “coadjuvantes” das escolas de formação 

 
Um olhar mais acurado, entrementes, sobre o papel das escolas de 

formação da magistratura revela que as mesmas, ainda que não tenham 
tal atribuição como finalidade precípua, por via indireta, também se vo-
cacionam – ou assim deveriam – a suprir lacunas na formação jurídica 
pretérita ao ingresso na carreira, especificamente no que diz com o perí-
odo de frequência aos cursos de graduação em Direito. 
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O Ministro do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins, em 
palestra proferida em maio de 2014 na Associação Brasileira do Ensino 
do Direito (ABEDi), relatou que, para subsidiar as bases de criação da 
ENFAM, realizou-se uma grande pesquisa entre os magistrados e as esco-
las judiciais regionais e estaduais já existentes, que resultou em uma 
coletânea de oito volumes, publicada em 2006 (STJ, 2006). Essa coletâ-
nea, segundo relato do Ministro, demonstrara as carências do ensino 
jurídico superior no país, e a urgência de melhorias qualitativas. 

Passados cinco anos desde então, a então observação do Ministro 
Humberto Martins quanto à precariedade do ensino das graduações em 
direito, ainda segue totalmente pertinente. O cenário atual no que con-
cerne aos programas de graduação em Direito no país é, quiçá, ainda 
mais preocupante.   

Além de o Brasil ser o recordista mundial em número de cursos su-
periores em Direito (Guia Abril, 2017), superando a soma de todas as 
graduações existentes nos outros países do mundo juntos, estes números 
só tendem a aumentar, registrando recorde de abertura de vagas em 
2018, a ponto de instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil 
decidir pelo ajuizamento de ação civil pública para impedir a abertura de 
novas graduações em Direito. Segundo a própria entidade, a oferta de 
mais cursos não atende a uma demanda social, contemplando interesses 
meramente econômicos e de mercado (OAB, 2019). 

Mas não é só o aumento exponencial na oferta de cursos de gradua-
ção que preocupa, por se saber que este, invariavelmente, faz e fará 
decair a qualidade esperada da formação dos graduandos. Tão ou mais 
preocupantes são as escolhas ora definidas pelo Ministério da Educação 
quanto às habilidades e às “competências cognitivas” esperadas dos estu-
dantes de Direito ao término de sua formação superior, as quais 
claramente já indicam, de antemão, a chancela de preferências por de-
terminados referenciais teóricos em detrimentos de outros e, ainda mais 
grave, a escassez de conteúdos prévios, os quais são sabidamente premis-
sas necessárias para uma formação jurídica minimamente adequada. 
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À guisa de exemplificar esta observação, convém pontuar sobre um 
enfoque específico que diz com o tema de interesse ao presente artigo, ou 
seja, o modo como são tratados o ensino e a aprendizagem de disciplinas 
como a filosofia e a hermenêutica, mais precisamente a hermenêutica 
jurídica (embora a regulamentação sobre o tema pelo Ministério da Edu-
cação sequer pareça saber ou fazer tal diferenciação). 

Segundo estabelece a normativa mais recente editada para discipli-
nar os cursos de graduação em Direito, qual seja a Resolução nº 5, do 
Conselho Nacional de Educação, por intermédio da Câmara de Educação 
Superior, publicada no Diário Oficial da União em 18 de dezembro de 
2018, os cursos de graduação em Direito no país devem assegurar um 
determinado ‘perfil de graduando’, a partir de premissas estabelecidas 
em seu artigo 3º, onde resta estabelecido, entre outros, a exigência de 
sólida formação geral humanística, capacidade de análise e domínio de 
conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumentação (a 
capacidade de argumentação aparece antes, segundo o dispositivo, da 
própria capacidade de interpretação), interpretação e valorização dos 
fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais 
de composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão 
crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem, autô-
noma e dinâmica, indispensável ao exercício do Direito, à prestação da 
justiça e ao desenvolvimento da cidadania.  

Consoante prevê o artigo 4º da aludida Resolução, os cursos de gra-
duação em Direito devem possibilitar uma formação profissional que 
revele, pelo menos, um total de quatorze competências cognitivas, ins-
trumentais e interpessoais dos graduandos. E chama a atenção que a 
primeira delas, pela ordem apresentada, é justamente, a nominada com-
petência cognitiva de “interpretar e aplicar as normas” (sim, os verbos 
estão separados). O texto, aliás, dispõe da seguinte forma sobre o ato de 
“interpretar e aplicar as normas”: “interpretar e aplicar as normas (prin-
cípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira e comparada, quando couber, articulando o conhecimento 
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teórico com a resolução de problemas.” Ao ato de interpretar, neste pri-
meiro momento, não é abordada – sequer mencionada – a disciplina da 
hermenêutica, e o que seria sua respectiva capacidade cognitiva, tema 
que só aparece no sétimo item arrolado. 

A lista de competências cognitivas segue e, no seu quinto item, refe-
re que os graduandos devem adquirir a capacidade de desenvolver 
técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos, com o objetivo de 
propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

No sétimo tópico, desconexo completamente, por óbvio, do primei-
ro, é finalmente citada a exigência de “compreender a hermenêutica e os 
métodos interpretativos”, e se colocam como capacidades diretamente 
relacionadas a esta compreensão (ou seriam ferramentas?), a pesquisa e 
a utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fon-
tes do Direito. 

A compreensão hermenêutica, portanto, viria como uma capacidade 
cognitiva a posteriori e independente da argumentação e, mais ainda, da 
aplicação das normas, que foram expressamente subdivididas pela Reso-
lução em princípios e regras, e que seriam a primeira habilidade 
cognitiva a ser desenvolvida nos graduandos. 

De outra parte, sobre o ensino da filosofia, a Resolução apenas refe-
re genericamente que os cursos de graduação devem priorizar também a 
interdisciplinaridade e a articulação dos saberes, e que isto incluiria vá-
rias perspectivas formativas, tais como antropologia, ciência política, 
economia, ética, filosofia, história, psicologia e sociologia. Não há qual-
quer detalhamento quanto às correntes, doutrinas, teorias, fontes ou 
referências a serem abordadas nestas temáticas. 

Por fim, o artigo 14 da aludida Resolução refere que as diretrizes 
curriculares nacionais nela estabelecidas são obrigatórias em todas as 
instituições de ensino superior do país, concedendo-se o prazo de dois 
anos para sua implementação completa. 

Ora, não é preciso ir adiante aqui para se perceber que a inconsis-
tência da abordagem curricular, no que respeita ao tema, é gritante, para 
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se dizer o mínimo. E não se pode negligenciar o quanto as escolhas e as 
indicações de um currículo de ensino (diga-se, não só jurídico) são im-
portantes porquanto retroalimentam e perpetuam erros e/ou acertos, 
assim como é relevante se buscar entender os significados subjacentes às 
escolhas curriculares. Aqui, se alguma dúvida há, sugere-se a leitura de 
algumas das muitas obras do educador americano Michael Apple. 

Na forma como proposta a matriz curricular nacional das gradua-
ções de direito, disciplinas como a filosofia e a hermenêutica jurídica 
parecem ser vistas como meras perfumarias, que podem ser relegadas 
como habilidades posteriores a serem trabalhadas entre os graduandos 
de direito, as quais, supostamente, sequer teriam relação de pertenci-
mento com a própria noção de interpretação. A importância fulcral e 
número um, seria, nos exatos termos da Resolução, “interpretar e aplicar 
as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional”, com a 
referência à distinção entre princípios e regras ali explícita, remetendo, 
sabe-se bem, a um referencial teórico muito específico e estrangeiro, por 
aqui importado aos arremedos. 

Veja-se, nossa matriz curricular esquece, ou passa por cima, de algo 
que é inquestionável, e aqui me socorro do jurista Lênio Streck (Streck, 
Conjur, 2017): querendo ou não, para argumentar, necessito antes de 
hermenêutica!  

É preciso aclarar, conforme alhures também pormenoriza Lênio 
Streck (Streck, 2017), que não se está supondo existir uma importância 
maior da dimensão compreensiva profunda (logos hermenêutico) com 
relação à dimensão mostrativa ou explicitativa, analítica, argumentativa 
etc. (logos apofântico). Não se trata de dizer o que importa mais; ou o 
que é mais necessário. Há um privilégio ontológico da dimensão herme-
nêutica por causa da relação circular da compreensão. E isso até os 
expoentes em teoria da argumentação reconhecem. 

Todavia, pela forma como se dispôs o processo de evolução dos sa-
beres a serem trabalhados nas graduações em direito, tais questões ficam 
em um completo vazio de sentido. Nossa matriz curricular está afirman-
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do, ao fim e ao cabo, que seria possível “fazer direito” sem filosofia e sem 
hermenêutica. Atingimos este nível de inconsciência! 

Ora, não se pode relegar a um segundo plano, e seguir em modo 
quase automático, cientes da carência de base e de premissas teóricas 
que maculam uma pretensão de formação jurídica, e que problemas, 
como este apontado, tendem a ser mais graves que a própria explosão 
meramente quantitativa de vagas e de cursos.  

A postura, então, quanto a esta temática em específico, há de ser de 
crítica ao currículo, e ao establishment que dele decorre, adiante explorado.  

Caberia então às escolas judiciais, a partir da matriz curricular a ser 
estabelecida pela ENFAM, perceber tais incongruências na formação 
jurídica prévia, como esta ora particularmente pinçada, e contemplar em 
seus cursos e propósitos, elementos e discussões que verdadeiramente 
permitam reflexões mais aprofundadas àqueles que já se encontram, 
querendo ou não, no ofício de julgar. 

 
2 A matriz curricular da ENFAM quanto à hermenêutica jurídica e à 
filosofia 

 
Pois bem, como já profetizava Boaventura de Sousa Santos, ao abor-

dar o ensino do Direito e o papel das escolas judiciais, as Escolas de 
Magistratura corriam o risco de reproduzir as deficiências do ensino jurídi-
co, e deveriam ter um cuidado extremo para evitar este estado de coisas:  

Alertava o jurista que era preciso também buscar na interdisciplina-
ridade com outras fontes de saber, as premissas necessárias a uma 
formação jurídica adequada, do contrário, chancelava ele que (Sousa 
Santos, 2008, p. 77): “As escolas de magistratura correm o risco de re-
produzir todos os erros das faculdades e de os aprofundar...” 

Observando os atuais componentes curriculares da formação inicial 
de magistrados, especificamente na temática ora de interesse, os mesmos 
confirmam a predição do professor Boaventura, vez que consagram uma 
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mesma muito clara opção teórica, entre um universo de tradições jurídi-
cas e suas correspondentes teorias do direito. 

Senão vejamos. 
Nas Diretrizes curriculares do conteúdo programático previsto para 

a Formação Inicial de Magistrados, que constam no anexo II da Resolução 
n.º 2, de 2016, especificamente na temática da “Hermêutica Jurídica”, 
constam os seguintes tópicos, nesta ordem: Hermenêutica Jurídica. Pers-
pectiva descritiva e prescritiva. O sistema jurídico. Teoria da 
Argumentação jurídica como instrumento de interpretação. Técnicas e 
estratégias de operacionalização da argumentação jurídica na decisão 
judicial. Zetética e dogmática jurídica. Hermenêutica filosófica e interpre-
tação jurídica. Literatura e direito. (STJ, Resolução n.º 2, 2017). 

A teoria da Argumentação Jurídica, portanto, vez que ali está expres-
so, deve ser lecionada aos juízes em início de carreira como um 
instrumento de interpretação e, ademais, devem ser ministrados conteú-
dos consubstanciados em ‘técnicas’ e em estratégias de ‘operacionalização’ 
da argumentação jurídica na decisão judicial.’ A teoria da Argumentação 
Jurídica é, inclusive, a única teoria expressamente nominada em todos os 
temas das diretrizes curriculares referidos na resolução. 

 Os componentes curriculares da formação continuada, por sua vez, 
sequer contemplam temas como filosofia (nem no Direito, e muito me-
nos do Direito) e hermenêutica jurídica, sendo priorizados conteúdos de 
índole eminentemente de gestão, como os seguintes: administração judi-
ciária (gestão processual, gestão de pessoas, de materiais e de 
resultados), relacionamento com os meios de comunicação em massa e 
uso de redes sociais, alterações legislativas, impacto social, econômico e 
ambiental das decisões judiciais e a proteção do vulnerável; demandas 
repetitivas e grandes litigantes, registros públicos, cidadania e fiscaliza-
ção dos serviços extrajudiciais. A ética e a deontologia da magistratura 
também são mencionadas. 

O Programa de Formação de Formadores, de outra parte, não abor-
da tais temas, vez que consiste em ações educacionais voltadas ao 
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aperfeiçoamento da matéria de ensino e ao desenvolvimento de compe-
tências relativas ao exercício da docência de magistrados, de servidores e 
de outros profissionais que atuem no planejamento e demais atividades 
relativas às ações de formação. 

Forçoso reconhecer então que, no que respeita notadamente à te-
mática da filosofia no Direito, da hermenêutica jurídica e da 
fundamentação judicial, há um círculo de conhecimento viciado (e não 
virtuoso) ocorrendo. E, infelizmente, os cursos de formação inicial e 
continuada, ainda que em outros temas possam estar sendo brilhantes, 
no que respeita às bases que permitiriam um evoluir em torno da teoria 
da decisão judicial, matéria que não é acessória, e sim protagonista, ora 
se equivocam gravemente. 

Não há um enfoque específico sobre a teoria da decisão judicial. E, 
como é cediço, a teoria da decisão judicial tem a fenomenologia herme-
nêutica como sustentáculo. Quando se fala, com acerto, que a autoridade 
do Direito brasileiro está em crise, entre as múltiplas causas normalmen-
te arroladas está, sempre ali, a carência abissal de um estudo 
comprometido da teoria do direito e de sua conexa teoria da decisão. 

Não cabe questionar aqui até que ponto a teoria e a academia ofere-
cem contribuições significativas para o desenvolvimento de propostas 
curriculares críticas adequadas à realidade brasileira. Todavia, ainda que 
não se tenha particular inferência sobre a forma como são conduzidas as 
escolhas de conteúdo para os cursos de graduação, no que seria uma 
tentativa de encontrar o ‘paciente zero’ (Lênio, 2019) para os nossos 
acentuados equívocos em matéria de hermenêutica e de fundamentação 
das decisões judiciais, pode-se, ao menos, incentivar uma reflexão e um 
giro de conteúdo que, graduandos em direito com tais escolhas e parâ-
metros de competências cognitivas pré-estabelecidos, uma vez 
ingressando nos quadros da magistratura, sejam incitados a refletir de 
forma mais aprofundada e necessária sobre estes temas. 

Por esse motivo, a sugestão que se passa doravante a defender, in-
clusive pela condição profissional da autora, magistrada federal 
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formadora e conteudista junto à ENFAM, é no sentido de que então, e ao 
menos, promova-se a inclusão de uma disciplina específica da filosofia 
contemporânea – a metaética – nos cursos de formação inicial e continu-
ada de Magistrados, bem assim na formação de formadores, com o 
intuito de que a mesma sirva como uma espécie de óculos de grau que 
permita ver melhor a gravidade da situação, e que, a partir do seu ensino 
e discussão, forneça acesso aos aportes filosóficos fundamentais, hoje 
diria imprescindíveis, para um recomeçar teórico que permita assimilar a 
gravidade de incoerências como a ora apontada, e de seus inegáveis re-
flexos na decisão judicial. 

 
3 O ensino da metaética e suas possíveis contribuições na formação 
inicial e continuada de magistrados 

 
A percepção de que tanto as diretrizes curriculares ora vigentes em 

termos de graduação em Direito, bem como os conteúdos programáticos 
da formação inicial e continuada da ENFAM estão, ambas, abertamente: 
1) tomando posição por endossar um caminho teórico que relega a um 
segundo plano, quiçá terceiro, a importância do estudo da filosofia, da 
filosofia no direito, bem assim da hermenêutica e, particularmente, da 
hermenêutica jurídica; e que 2) paralelamente, estão apresentando como 
‘suposto consenso’ o ensino da teoria da argumentação jurídica como 
‘ferramenta’ e ‘técnica’ de interpretação (fala-se em ensino de técnicas de 
operacionalização), são alguns elementos, sem pretensão de exaustão, 
que denunciam o estágio de confusão teórica em que nos encontramos, 
com nefastos e deletérios na ainda função primordial do exercício da 
magistratura: a decisão judicial. 

Por isso, por se entender que o problema é também curricular, es-
trutural e de base teórica, com consequências visíveis na práxis jurídica 
diária, sugere-se aqui um repensar também curricular, que certamente 
não resolve por completo nossos desacordos (que são de várias ordens), 
mas que, ao menos, acredita-se que colaborará para permitir um reco-
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nhecimento do estado de apatia e de opacidade, além de provocar neces-
sários constrangimentos. Impõe-se, assim, no ensino jurídico daqueles 
que ingressam e estão no exercício do ofício de julgar, que se faça um 
genuíno retorno às origens. 

De outra parte, a percepção de que urge uma maior interdisciplina-
ridade e reflexão entre aportes e premissas oriundas da filosofia com as 
tradições jurídicas, e do possível giro de compreensão que isso pode re-
presentar em termos, também, de fundamentação da decisão judicial e, 
por conseguinte, da própria jurisprudência, não é exclusividade da suges-
tão que ora se faz neste texto. 

Autores conhecidos no estudo da metaética, como os professores 
David Plunkett, Scott J. Shapirro e Kevin Toh, no início deste ano, lança-
ram a obra Dimensions of Normativity: New Essays on Metaethics 
justamente traçando um paralelo e buscando a necessária comunicação 
entre o estudo da metaética e, veja-se, o estudo da jurisprudência.  

Ao apresentarem o texto, os autores referem que o estudo da me-
taética permite discussões de segunda ordem sobre a ética em si, 
justamente sobre o nosso pensamento e nossa fala sobre ética, e como os 
fatos éticos existem e se encaixam na realidade, não sendo desconsidera-
dos na tomada de decisão judicial. Analogamente, o estudo da 
jurisprudência lida, segundo referem, com certas questões de segunda 
ordem sobre questões legais, não as dispostas na lei (o texto da lei), mas 
sim sobre nosso pensamento e fala sobre a lei, e como fatos legais, a 
norma a partir da interpretação (na medida como existem) se encaixam 
na realidade. Com essas caracterizações, sugerem que as duas sub-
disciplinas têm muito em comum e podem ser consideradas paralelas 
entre si. No entanto, as conexões entre as duas seriam atualmente 
ignoradas por filósofos, ou pelo menos não estariam sendo objeto de um 
devido escrutínio, sendo justamente esta a proposta do livro. 

Também inglês, o professor da Universidade de Direito de 
Birmingham, Bosko Tripkovis, em seu livro The Metaethics of 
Constitucional Adjudication, lançado em 2017, desenvolve uma 
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abordagem sobre o papel dos valores no raciocínio constitucional e na 
tomada de decisões por cortes constitucionais, e combina insights do 
Direito Constitucional Comparado, notadamente no contexto 
comunitário europeu, justamente com a metaética. 

Pertinente, portanto, traçar, ainda que brevemente, as linhas gerais 
propostas pelo estudo da metaética.  
 
3.1 A que se propõe a metaética? 

 
Como ressalta Arthur Maria Ferreira Neto (Ferreira Neto, 2015, p. 

21) “é importante ter-se consciência de que as teorias justificadoras que 
são produzidas no direito jamais formulam as suas próprias premissas 
nem alcançam as suas conclusões partindo do zero.”  

A raiz, a origem do fenômeno jurídico? Está na filosofia. Impõe-se 
reconhecer este dado. As diferentes tradições jurídicas partem, invaria-
velmente, de pressupostos filosóficos – mais precisamente, metaéticos – e 
o estudo destes com certeza permite reconstruir o fenômeno jurídico 
com outro olhar. 

Especificamente sobre o estudo da metaética, Lênio Streck (Streck, 
2018, p. 40) assinala sua relevância ao pontuar que seria ela a única for-
ma de se conseguir o papel das teorias do direito para a compreensão dos 
fenômenos. 

Nesse sentido, igualmente esclarece Arthur que a metaética intenta 
demonstrar (e efetivamente o faz) que “toda e qualquer postura descriti-
va ou justificadora do fenômeno jurídico assume, como pano de fundo, 
um projeto teórico dotado de contornos éticos, sendo necessário, portan-
to, para a correta visualização de cada tradição jurídica, identificar, com 
total clareza, o tipo de comprometimento ético que é assumido em cada 
caso.” (Ferreira Neto, 2015, p. 42) 

Compreender estes comprometimentos éticos e sua influência pros-
pectiva no universo jurídico é justamente a raiz da proposta de ensino da 
metaética, definida pelo dicionário de filosofia da Universidade de Stan-

https://www.amazon.com/Metaethics-Constitutional-Adjudication-Oxford-Theory/dp/0198808089
https://www.amazon.com/Metaethics-Constitutional-Adjudication-Oxford-Theory/dp/0198808089
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ford como: “a tentativa de compreender as pressuposições e compromis-
sos de ordem metafísica, epistemológica, semântica e psicológica do 
pensamento, do discurso, e da prática morais.” (Stanford, Methaethics) 

Nesse sentido, faz-se uma distinção importante entre ética normati-
va e metaética, a partir dos questionamentos que cada uma delas 
pretende responder. Enquanto a ética normativa pretende responder e 
justificar “O que é correto/bom/justo a se fazer em um determinado 
caso?”, a metaética pretende responder e justificar “o que é ou o que 
forma um juízo correto/bom/justo”? 

A metaética, portanto, trata das perguntas que são prévias ao en-
frentamento de qualquer problema moral e, dessa forma, implica nos 
questionamentos que podem ser feitos a qualquer proposta da ética 
normativa para esclarecer o seu conteúdo, os seus pressupostos e seus 
fundamentos. Por isso, ela pode ser vista como uma teoria sobre teorias 
éticas. Ela efetivamente organiza os debates, vez que busca identificar a 
estrutura primária que fundamenta uma proposta ética substancial espe-
cífica. 

Lênio Streck (Streck, 2017, p. 37) esclarece que, em uma singela 
questão de moralidade, em um discurso restrito ao âmbito ético-
normativo, alguém diz que a justiça deve fornecer um amplo acesso à 
saúde pública ou que a justiça requer um amplo financiamento da saúde 
pública. No plano da metaética, esta será exatamente a discussão ali pos-
ta: vai-se discutir a possibilidade de um juízo ético ser objetivo ou não.  

Assim, a inclusão da metaética na matriz curricular da formação de 
Magistrados por certo permitirá um repensar, complexo e não superfici-
al, sobre as raízes nas quais se fundam efetivamente os processos 
reflexivos que orientam a tomada de decisão em juízo. 

Isto porque, como já referiu Lênio Streck, a solução definitivamente 
não é a simplificação do Direito. Ainda que a Academia deva esforçar-se 
para simplificar o que pode ser simplificado, a apreensão de tudo o que é 
de fato complexo não depende apenas do esforço da academia em estabe-
lecer uma comunicação produtiva com a práxis judicial, mas depende, 
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em grande medida, da responsabilidade dos juízes e demais práticos para 
com os verdadeiros desafios de suas profissões. (Streck, Empório do 
Direito, 2019) 

 
4 Considerações finais 

 
O presente texto procurou traçar um retrospecto do contexto de cri-

ação das escolas de formação judicial no Brasil, seus objetivos expressos, 
e sua função coadjuvante no incremento do ensino jurídico de magistra-
dos, buscando a supressão de carências pelos estudos pretéritos, mas 
servindo como espaço também de reflexão para a melhoria geral da edu-
cação jurídica.  

A partir de uma análise muito pontual sobre a forma como as disci-
plinas da hermenêutica e da filosofia são abordadas pelas matrizes 
curriculares fixadas pelo Ministério da Educação para os cursos de Direi-
to, e também pela ENFAM, em seus cursos de formação, foi possível 
observar, em ambas, inconsistências de ordem teórica graves, que reper-
cutem sobre a teoria da decisão judicial e a prática observada no dia a dia 
da atuação dos julgadores brasileiros.  

A constatação de que, no cerne destas inconsistências, há um genuí-
no descompromisso com o ensino preciso de temas como a filosofia e a 
hermenêutica, e sua relevância fundamental para a teoria que se almeja 
em torno da decisão judicial, implica, ou melhor, obriga uma nova mira-
da reflexiva sobre o teor das matrizes curriculares do ensino jurídico. 

Urge, portanto, demonstrar a impossibilidade de uma Teoria do Di-
reito que relegue a Filosofia e a Hermenêutica.  

Nesse sentido, o texto buscou apresentar as principais premissas 
que norteiam a disciplina que a filosofia contemporânea denomina de 
metaética, de forma a permitir que, a partir de seu estudo, seja possível a 
análise das influências que cada uma das tradições éticas exerce perante 
as diferentes teorias jurídicas. 
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A proposta, em concreto, é no sentido da inclusão do ensino da me-
taética nos cursos de formação inicial e continuada das escolas da 
magistratura, a partir da diretriz nacional da ENFAM, seja porque as 
escolas judiciais também se vocacionam a preencher lacunas na forma-
ção jurídica pretérita ao ingresso nos quadros, seja porque sua mudança 
igualmente pode ser indutora de alterações futuras nos próprios currícu-
los de ensino a nível de graduação. 
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Reflexões entre as teorias do direito germânico e  
a inteligência artificial 

 
Rosmar Rissi * 

 
 
Introdução 

 
“Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que 
a humanidade sofra algum mal” Lei Zero - Isaac Asimov  
 

O presente artigo, buscar resgatar os elementos fundantes das teo-
rias do direito germânico, tendo como limite três relevantes escolas: a 
Escola Histórica, a Jurisprudência dos Conceitos e as Jurisprudência dos 
Interesses, teorias estas, que no início do século XIX exerceram forte 
influência em todos os países de tradição romano-germânica. 

A Escola Histórica do Direito, fortemente influenciada pelo roman-
tismo, partia do pressuposto de que as normas jurídicas seriam o 
resultado de uma evolução histórica e que a essência dela seria encontra-
da nos costumes e nas crenças dos grupos sociais. Empregando a 
terminologia usada por essa escola jurídico-filosófica, o Direito, como um 
produto histórico e uma manifestação cultural, nasceria do “espírito do 
povo”, ou seja, teria suas origens “nas forças silenciosas e não no arbítrio 
do legislador”.  
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em Gestão Estratégica de Pessoa, (PUCRS. 2015).  Especialização em Formação para a Vida Religiosa, (ESTEF, 
2013). Graduado em Direito, (PUCRS, 2008). Advogado. rosmarrisssi@gmail.com   
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A Jurisprudência dos Conceitos, também denominada pandectista, é 
caracterizada pela pirâmide de conceitos, sistema construído segundo as 
regas da lógica formal. Esse modelo positivista denominado, cientifico ou 
conceitual, tinha como coordenadas fundamentais o sistema conceitual e 
a lei. A metodologia foi a construção conceitual do direito, através de 
interpretação e com aplicação do método-cientifico, pretendendo obter 
sua objetividade, mediante uma análise lógica e conceitual-sistemática. 
(NEVES, 1971, p 72).  

Na sequência cronológica, temos a Jurisprudência Teleológica de 
Jhering, ou a Escola Livre do Direito, e no mesmo período, o surgimento 
da Jurisprudência dos Interesses, a qual teve, em certa medida, um al-
cance menos ambicioso do que a Escola do Direito Livre, e o cisma 
ocorreu por não aceitarem as decisões contra legem. Enquanto que esta 
dava alguma abertura em relação a formas antilegalistas de encontrar o 
direito, a Jurisprudência dos Interesses aceita basicamente os pressupos-
tos do positivismo legal, e tenta apenas resolver um problema limitado, a 
que já o construtivismo pandectista tinha tentado responder  o problema 
das lacunas do ordenamento legal, que as grandes mudanças sociais e 
políticas dos finais do século XIX e inícios do século XX, incompletamente 
cobertas pela legislação, tinham tornado ainda mais evidente.  

Na verdade, a sua proposta de base é a de que, constituindo qual-
quer caso jurídico um conflito de interesses, a decisão a atingir se deve 
basear numa adequada ponderação desses interesses, e não a partir da 
dedução conceitual. Os conceitos teriam uma função apenas heurística e 
didática. Constituiriam fórmulas sintéticas com auxílio das quais poderia 
ser descrita a forma típica ou usual de obter a correta ponderação dos 
interesses num determinado tipo de caso.  

Compreendidos os aspectos históricos dos séculos anteriores, aden-
tra-se a Inteligência Artificial, a qual busca soluções com base em seus 
algoritmos, que são indecifráveis códigos, que aprenderam a partir de 
uma base histórica e legislativa.  
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A relação com o fenômeno atual da implementação da Inteligência 
Artificial aplicada diretamente ao direito, desde a organização de argu-
mentos para uma peça processual até a sua decisão, é fato que a cada dia 
ocupa mais espaço em escritórios e tribunais.  

Portanto, o presente estudo, tem por objetivo, compreender as teo-
rias e como era sua aplicação prática, e demonstrar a semelhança que há 
nas decisões daquele período, e as atuais com base em algoritmos. Trazer 
à tona reflexões e possibilidades de novas pesquisas acerca deste assunto, 
tão atual e desconhecido. O problema que motiva a pesquisa é, saber se 
as dificuldades que as teorias germânicas não conseguiram superar na-
quele tempo e que as levou ao fracasso, poderá ser similar com os 
procedimentos, relatórios, e ou mesmo decisões aonde a Inteligência 
artificial terá a plena autonomia.  

O presente artigo tem como perspectiva de pesquisa o método fe-
nomenológico-hermenêutico. Considerando que o método de abordagem 
objetiva aproxima o sujeito (pesquisador) do objeto a ser pesquisado, 
onde se analisa as três teorias do Direito Germânico e a inteligência arti-
ficial na atualidade.  
 
1 A teoria do direito na escola histórica germanica  

 
As origens da Escola Histórica do Direito, a partir dos nomes dos ju-

ristas, teve seu princípio com alemão Gustav Hugo (1764-1844). O auge 
desse pensamento jurídico-filosófico ocorreu, porém, através da expres-
são do pensamento do jurista alemão Friedrich Carl von Savigny (1779-
1861), manifestado pela primeira vez em uma disputa doutrinal travada 
com o professor de Direito Romano da Universidade de Heidelberg An-
ton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840), que ficou conhecida na 
Alemanha como disputa sobre codificação, onde defendia a elaboração e 
adoção de um Código Civil para toda a nação alemã. 

O grande mérito do trabalho de Anton Friedrich Justus Thibaut foi 
ter reconhecido a importância política de uma codificação única para os 
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territórios de língua alemã, e embora não tenha tido êxito neste momen-
to histórico, a Alemanha acabaria por ter um código único de direito 
aprovado. (WIEACKER, 1980) 

Entretanto, ocorre na Alemanha, neste período, o núcleo da filosofia 
jurídica, da Escola Histórica alemã, que era precisamente constituído pela 
ideia de que o direito surge do próprio espírito da nação, e deposita nas 
suas tradições culturais e jurídicas. Por isso, a história jurídica devia 
desempenhar um papel dogmático fundamental, tanto ao revelar o direi-
to tradicional como ao proteger o direito contemporâneo contra as 
inovações arbitrarias. (HESPANHA, 2005, p. 24).  

Assim, a Escola Histórica surge como resultado de influências diver-
sas, vindas de diferentes tradições que foram importantes para os seus 
membros. Politicamente, não havia ocorrido nenhuma revolução que 
levasse a burguesia ao poder, como na França. Intelectualmente, havia 
dois movimentos de resistência à influência francesa na cultura alemã: o 
Sturm und Drang, de características pré-românticas e o Classicismo de 
Weimar, que, pela influência de Herder, opunha-se ao racionalismo ilu-
minista através de uma concepção historicista do mundo. (WIEACKER, 
1980, p. 414). 

Em síntese, a Escola Histórica, partia do pressuposto de que as 
normas jurídicas seriam o resultado de uma evolução histórica e que a 
essência delas seria encontrada nos costumes e nas crenças dos grupos 
sociais. Empregando a terminologia usada por essa escola jurídico-
filosófica, o Direito, como um produto histórico e uma manifestação 
cultural, nasceria do “espírito do povo”, ou seja, nas forças silenciosas e 
não no arbítrio do legislador. (HESPANHA, 2005, p. 385). 
 
1.1 Importância crítica da Escola Histórica  

 
A escola Histórica do Direito logrou fazer recuar o movimento jus-

naturalismo iluminista. Porém, do ponto de vista científico, a Escola 
Histórica do Direito não foi capaz de combater com substância o pensa-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
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mento jusnaturalista, pelo contrário, quem logrou levar essa crítica cien-
tífica a cabo foi Immanuel Kant. 

A influência da Escola Histórica do Direito para a ciência jurídica 
alemã do século XIX foi decisiva. Destacando o vínculo entre direito váli-
do e as correntes sociais, econômicas, intelectuais e políticas, a Escola 
Histórica do Direito logrou demonstrar que as ordens jurídicas são pro-
dutos culturais, quer dizer, espelham as estruturas sociais dos grupos a 
que servem e são, ao mesmo tempo, resultados dessas estruturas sociais. 
(HESPANHA, 2005, p. 384-385). 

Com o tempo, a escola historicista evoluiu e passou a incluir tam-
bém como critério hermenêutico fundamental a sistemática. Esse ponto é 
crucial. De acordo com o historiador do Direito, António Hespanha, 
(2005), a originalidade de Savigny foi sintetizar e articular o elemento 
histórico e o elemento sistemático do Direito. Acrescenta-se aos critérios 
hermenêuticos da e o elemento sistêmico. O interessante é que para 
compreender o Direito como um sistema é necessário um olhar científico 
para o objeto em estudo, capaz de aglutinar toda a heterogeneidade de 
fontes, aparentemente esparsas, em um só todo, fechado e consistente, 
onde tudo está relacionado. Este ponto, marca a passagem para o campo 
da Jurisprudência dos Conceitos, Jurisprudência no vernáculo germânico 
significa ciência do direito e não o precedente fixado por tribunais como 
estamos habituados no Brasil. Todavia Hespanha, apresenta os pontos 
problemáticos desta teoria, e enfatiza que somente a elite cultural era 
privilegiada nesta sistematização, e assim descreve:  

 
A primeira é a do antilegalismo e, sobretudo, a da reação contra o movimen-
to de codificação. A lei — e, ainda mais, o código sistemático — são encarados 
como fatores, não de construção do direito, mas da sua destruição. Em pri-
meiro lugar, porque introduzem um elemento conjuntural e decisionista (a 
decisão legislativa tomada, conjunturalmente, por um governo ou uma as-
sembleia) num mundo de normas orgânicas, indisponíveis e duráveis (o 
direito, como emanação do espírito do povo).  
Em segundo lugar, porque congelam a evolução natural do direito que, como 
toda a tradição, é uma realidade viva, em permanente transformação espon-
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tânea. Esta animosidade em relação à codificação ficou bem traduzida numa 
famosa polêmica entre Savigny e Thibaut, este último favorável a uma codifi-
cação geral do direito alemão, que o primeiro considerava artificial e 
‘inorgânica’.  
A segunda consequência é a da valorização dos elementos consuetudinário e 
doutrinal do direito. Quanto ao primeiro, isso aparece como normal, dado 
que o costume é a forma paradigmática de o direito se manifestar esponta-
neamente. Já para compreender o papel outorgado à doutrina — que fez com 
que o direito, tal como era definido pela Escola Histórica, se identificasse com 
um Professorenrecht (direito dos professores) — é preciso recordar a função 
que esta escola atribuía aos intelectuais e literatos na revelação organizada e 
sistemática do espírito do povo. [...] Bem como explica que o resultado do 
trabalho desta escola ‘germanista’ venha a ser conhecido como ‘pandectísti-
ca’, o que realça o peso que nela acaba por ter o legado da tradição 
romanística alemã e, mais em geral, europeia.  
A terceira consequência é a da revalorização da história do direito e do seu 
papel dogmático, como reveladora, não de um passado morto e separado do 
presente (antiquarismo), mas de um passado que, pela tradição, fecundava o 
presente. Daí que a historiografia influenciada por esta escola, se bem que 
também tenha os seus monumentos antiquaristas, revele evidentes preocu-
pações dogmáticas.  
Finalmente, uma quarta consequência é a da sistematicidade e organicidade 
da jurisprudência...” (HESPANHA, 2005 p. 385-387) 
 

Com isso, compreendesse o papel secundário do legislador, pois os 
fins sociais e outros possuem uma relevância maior na produção legisla-
tiva, e o método empírico era empregado. Relevante esta compreensão, 
tendo em vista que a Inteligência Artificial, também aprende, e a questão 
é, quais serão suas fontes deste aprendizado.  
 
2 A Jurisprudência dos conceitos 

 
Esse movimento foi a tentativa de superação do jusnaturalismo e o 

desenvolvimento do formalismo. Puchta partindo da constatação de que 
as fontes do direito seriam os costumes, direito criado pelo povo, e a lei, 
direito criado pelos órgãos do povo, veio a estabelecer que também a 
ciência do direito seria algo de produtivo. Afinal, como todo o direito 
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positivo seria, originalmente, direito do povo, premissa aplicável tanto 
aos costumes quanto ao direito legislado, tornavam-se necessária uma 
geral elaboração determinante desse direito originário, função para a 
qual seriam justamente chamados os juristas, e estes seriam os oráculos 
naturais do que sentia o povo. (CASTANHEIRA NEVES, 1995, p. 210). 

Desse modo o direito criado pelos juristas seria uma fonte equipada 
as outras duas, com o que se chegava a seguinte constatação: a ciência é 
algo de produtivo, ou seja, a ciência jurídica pode produzir direito válido. 
(LOSANO, 2010, p. 339).  

Georg Friedrich Pucha, considerado o primeiro articulador da Juris-
prudência dos Conceitos sustentava que a Ciência do Direito deveria 
compreender uma Genealogia dos conceitos, organizados em uma pirâ-
mide conceitual, sendo que do conceito mais geral chegaríamos ao 
particular, dos princípios gerais até normas especificas. Inaugura-se, com 
isso a jurisprudência dos conceitos, caracterizada pela pirâmide de con-
ceitos do sistema construída segundo as regas da lógica formal. 
(LARENZ, 1997, p.23). 

Esse modelo positivista denominado cientifico ou conceitual, tinha 
como coordenadas fundamentais o sistema conceitual e a lei. A metodo-
logia é a construção conceitual do direito, através de interpretação e com 
aplicação do método-cientifico, pretendendo obter sua objetividade, me-
diante uma análise lógica e conceitual-sistemática. (CASTANHEIRA 
NEVES, 1971, p 72).  

Ocorre um movimento dedutivo descendente. Entretanto, também 
pode ocorrer o inverso, ou seja, do particular chegar-se ao geral, indutiva 
ascendente, a partir de uma compreensão de “genealogia dos conceitos” 
organizado na forma de pirâmide. (STRECK, 2017, p. 104).  

No Dizer de Haferkamp, nenhum jurista jamais ter se autodenomi-
nado como representante da Jurisprudência dos Conceitos, o fato é que 
se trata de uma escola do pensamento jurídico designada pela crença em 
um direito sem lacunas, um direito perfeito, em “formato lógico de uma 
pirâmide conceitual”, e desenvolvido a partir dos padrões clássicos de 
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indução e dedução.  Ademais, complementa Losano, que se versa de um 
ideal de sistema fechado para o direito, sem lacunas. Por este motivo 
representa o auge da ciência das pandectas, sendo a face mais clara do 
pandectismo. Muitos a resumem como uma jurisprudência sistemática 
de origem pandectista. (STRECK, 2017, p. 105-106). 

Exemplificando o método germânico, e atualizando ao contemporâ-
neo e acalorado debate no universo jurídico brasileiro sobre a 
constitucionalidade ou não da redução da maioridade penal, tema debatido 
nesta década. Se ainda estivéssemos sob a égide da Escola Exegética a res-
posta não demandaria muito esforço, a redução da maioridade penal é 
constitucional. Isso porque o artigo 228 da Constituição Federal não está 
no rol de garantias individuais, literalmente presentes no artigo 5º. Ao 
encarar a questão sob o viés da Jurisprudência dos Conceitos, a análise não 
é tão simples quanto pode parecer. Isso porque, apesar de a Constituição 
Federal estar no topo do sistema piramidal no ordenamento jurídico brasi-
leiro, há conceitos infraconstitucionais que tornam a apreciação do tema 
mais complexa. Os positivistas dogmáticos adeptos da jurisprudência dos 
conceitos submetem o ato da interpretação à lógica formal com a qual 
procuram alcançar o conhecimento válido do texto legal.  
 
2.1 As Críticas a jurisprudência dos conceitos  

 
Larenz aponta como principal falha da Jurisprudência formal dos 

Conceitos o fato de Puchta avaliar os institutos jurídicos não a partir de 
seu objetivo ou de sua função em um ordenamento mais amplo, mas 
apenas a partir da posição por eles ocupada na pirâmide dos conceitos. 
(LARENZ, 1997, p. 25-26).  

Tanto para Savigny como para Hegel, é no sistema constituído pela 
rede de práticas sociais e seus respectivos conteúdos conceituais, que a 
auto compreensão do sujeito racional, por certo também do sujeito do 
Direito se faz, e é nesta rede e através de seu desenvolvimento que a 
racionalidade discursiva se efetiva. No procedimento adotado por Puchta, 
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função em um sistema jurídico e ordenação inferencial em uma rede de 
conceitos não se excluem, antes se viabilizam e se complementam. 
(LARENZ, 1997, 26). 

Posteriormente, Jhering revê seu posicionamento e se torna, como 
se verá adiante, crítico da Jurisprudência dos Conceitos. 

Um dos principais pontos que contesta nesta Escola é justamente a 
desconsideração da validade das proposições sob o ponto de vista prático, 
a que conduz o uso exclusivo da Lógica formal na construção do sistema 
jurídico. Entretanto, este é um problema específico de sua teoria. 
(LARENZ, 1997, p. 33).   

A Jurisprudência dos Conceitos, vista por Wieacker e Larenz como 
uma tentativa de sistematização do Direito enquanto ciência Lógica, fa-
lhou por pretender excluir do Direito a dimensão de realidade que ele, 
enquanto ciência social que é, necessariamente possui. A Lógica pode 
muito bem-estar presente em um sistema jurídico, definindo e explici-
tando relações entre normas, mas isso não significa que esse sistema seja 
constituído somente por ela. (LARENZ, 1997, p. 33). 

Isso porque, por um lado, o conteúdo das normas jurídicas é produ-
zido intersubjetivamente e, por outro, a norma não é o único 
componente de um sistema jurídico. Integram-no também os costumes, 
as práticas sociais de múltiplos agentes, a atividade teorética que o expli-
cita e transforma, e que incumbe não apenas aos juristas, mas a todo 
indivíduo enquanto Sujeito de Direito. 

Outrossim, neste aspecto a IA, dotada de regras formais poderá 
perder a capacidade de identificar o direito nas outras formas, como 
acima citado. Tornando as informações tão frias que seriam inúteis em 
determinados casos.  
 
3 Jurisprudência dos Interesses 

 
Nesta teoria os nomes de maior reconhecimento na luta pela aber-

tura do sistema jurídico à realidade “fora do texto” foram IHERIG e 



282 | Direito Público em Tempos Privados 
 
HECK na jurisprudência dos interesses e o Movimento do Direito Livre, 
uma ala mais radical, e não podendo ser esquecida a contribuição de 
OSKAR BÛLOW, ERICH DANZ e FRANZ ADICKES, todos incentivadores 
de uma nova metodologia do Direito. (STRECK, 2017, p. 109).  

A Jurisprudência dos Interesses pode ser considerada a ala mais 
MODERADA do movimento do Direito livre, que, em 1905, separou-se do 
movimento pela não aceitação da decisão contra legen, admitida no Di-
reito Livre. (LOSANO, 2010, p. 149).   

A jurisprudência dos interesses surge no contexto da formação de 
um Direito público no estado liberal dos anos 1900, com aparecimento de 
novas disciplinas para regular as relações do e com o Estado, ao contrário 
da Escola histórica e da jurisprudência dos conceitos que permanecem 
ligadas ao Direito privado. (STRECK, 2017, p. 110).  

Porém, possível afirmar que o chamado Movimento do Direito Livre 
surge a partir das posturas teóricas que tinham como pano de fundo a 
“libertação do julgador das rígidas estruturas formais que o conceitua-
lismo do século XVIII havia legado a moderna e agitada sociedade do 
século XIX”. (STRECK, 2017, p. 110).  
 
4 A inteligencia artificial no mundo juridico  

 
A inteligência artificial seria auxiliar da inteligência natural, de to-

dos os operadores do direito? A mudança de paradigmas decisionistas 
num breve futuro, onde todos os desacordos passariam a serem resolvi-
dos rapidamente e a ordem social sendo restabelecida, até o momento 
que não haveriam mais conflitos de interesses.  

Outrossim, retornar o tempo, e compreender que a IA surgiu a par-
tir da ficção cientifica, em período onde desenvolveu-se a Escola Histórica 
do Direito Germânico, a Jurisprudência dos Conceitos e dos Interesses, 
entretanto, com um desenvolvimento lento e gradual, e tendo sua aplica-
ção prática, somente após dois séculos, e ainda de maneira temerária. E 
neste ponto, faz jus compreender de forma sintética seu surgimento, a 
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fim de obter uma melhor reflexão jurídica entre o passado e o presente e 
seus possíveis pontos em comum.  

A ficção científica começa a ganhar espaço e a tornar-se uma cate-
goria significativa no final do século XIX, com as obras de Júlio Verne 
(1828-1905) e Herbert George Wells (1866-1946). “Enquanto Verne pro-
duzia histórias para maravilhar os leitores com as possibilidades de um 
futuro excitante, Wells empregava a fantasia científica para a crítica soci-
al”. (PIASSI; PIETROCOLA, 2009, p. 527). 

O desenvolvimento da tecnologia computacional levou vários mitos 
de ficção científica a uma variedade de relações inimagináveis entre o 
humano e a máquina. 

Segundo Einstein (1950), cunhou uma de suas celebres frases, di-
zendo que:  “a imaginação é mais importante que o conhecimento, pois o 
conhecimento é limitado e a imaginação envolve o mundo”. E neste pon-
to, que a ficção e a IA possuem seu espaço para o desenvolvimento 
ilimitado.  

Outrossim, o que realmente é, e como compreender a Inteligência 
artificial? Seria a inteligência humana mecanizada? Com consciência e 
emoções? Questões estas que buscam respostas no universo artificial.  

A inteligência artificial tem se mostrado importante ferramenta pa-
ra o Direito por possibilitar a realização de conexões e de correlações, 
bem como descobrir padrões dificilmente factíveis por mentes humanas, 
consequentemente, podendo em muito contribuir para o aprimoramento 
das práticas jurídicas e judiciárias. No entanto, para se melhor compre-
ender tal fenômeno, resta necessário, antes, responder a seguinte 
questão: afinal, o que é inteligência artificial? 

Sob uma perspectiva mais geral, a Inteligência Artificial (Artificial 
Intelligence) é um ramo da Ciência da Computação que se propõe a ela-
borar dispositivos capazes de ir além da mera concretização de ordens 
específicas. Seriam “máquinas inteligentes” que funcionam a partir de 
algoritmos que as tornam aptas a raciocinar, perceber, tomar decisões e 
resolver problemas de forma autônoma, via de regra, baseando-se na 
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análise de informações e de padrões presentes em um banco de dados 
prévio ou a partir da coleta progressiva dos dados disponíveis no ambi-
ente. (RUSSEL, 2010, p. 43).  

Como definição genérica é aceita a questão que a IA é o projeto e de-
senvolvimento de programas de computador que simula o pensamento 
humano, capaz de desenvolver um comportamento inteligente. 

Entretanto, não é apenas um conceito fechado, e só pode ser com-
pleta, caso compreendamos o mecanismo crucial para a existência da 
Inteligência Artificial: o machine learning (“aprendizado de máquina”). O 
machine learning consiste na capacidade de os sistemas se adaptarem a 
novas circunstâncias e extrapolar padrões previamente estabelecidos, isto 
é, aprendendo com os dados já conhecidos e, assim, produzindo novas 
informações capazes de subsidiar tomadas de decisão futuras. (RUSSEL, 
2010, p. 43).  

Em outras palavras, tal conceito diz respeito ao uso de algoritmos 
para analisar dados, aprender com eles, e, então, apresentar resultados 
e/ou fazer previsões a respeito de algo. Desse modo, as máquinas são 
inteligentes no sentido funcional: capazes de alterar e/ou melhorar seu 
comportamento a partir da experiência. (SURDEN, 2014, p. 89) 

Tendo definido o conceito de IA e exposto como seu principal meca-
nismo funciona, passo a explorar alguns exemplos de como ela tem sido 
aplicada ao mundo jurídico. No ponto, devido à crescente importância da 
tecnologia no direito, a International Business Machines (IBM) definiu 6 
(seis) grandes categorias de possíveis aplicações da inteligência artificial ao 
Direito: (i) a previsão de resultados de litígios; (ii) elaboração de documen-
tos; (iii) pesquisa jurídica e revisão de contratos; (iv) identificação de 
padrões em decisões judiciais; (v) identificação de propriedade intelectual 
em portfólios e; (vi) faturamento automático de honorários. (ROSS, 2019).  

Nessa seara, um dos principais sistemas jurídicos de Inteligência Ar-
tificial diz respeito ao ROSS, o “robô-advogado”, criado pela empresa 
IBM. A mídia especializada mostrou grande alvoroço quando uma das 
maiores bancas de advocacia dos EUA, Baker & Hostetler, que emprega 
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900 advogados, adotou o programa para sua divisão de 50 advogados 
especializados em Falências. O sistema do ROSS também irá monitorar 
decisões proferidas no mundo inteiro, em tempo real, para notificar o 
escritório sobre novas informações que podem afetar um caso. 
(LIBERATORE, 2016)  

Tal visão aplicada na ficção literária parece ser, hoje, mais atual do 
que nunca. Conferir inteligência às máquinas não representa atividade de 
caráter neutro do ponto de vista axiológico. Dessa forma, ao programa-
las, é necessário considerar quais valores e pressupostos estamos inse-
rindo nos programas, quais mecanismos serão incorporados a eles a fim 
de não enviesar os resultados obtidos, bem como qual a natureza dos 
dados manipulados por tal processo, por exemplo. Nesse sentido, é que, 
nos últimos anos, muito se tem discutido a respeito da necessidade de 
regulação de novas tecnologias. A questão, porém, permanece em aberto: 
seria necessária a criação de normas e de institutos específicos para tra-
tar de matérias relativas à inteligência artificial ou dever-se-ia adequar as 
novas tecnologias aos institutos já existentes por meio de interpretação? 
 
4.1 Devido Processo Legal e Vieses Algorítmicos: 

 
No fato a seguir descrito, não é o julgamento em questão, mas ape-

nas um relatório produzido pelo sistema de IA, e que causou 
questionamentos na justiça americana, tendo em vista suas peculiarida-
des de segredos comerciais não revelados, os quais geraram informações 
relevantes para a tomada de decisão do juiz. Eis o caso.  

 
Em 2013, o cidadão Eric Loomis foi sentenciado a 6 (seis) anos de prisão por 
um juiz do Estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, em razão de tentar fu-
gir da polícia e de dirigir um veículo envolvido em uma troca de tiros, mais 
do que isso, Eric já havia antecedentes criminais por abuso sexual. No entan-
to, o caso gerou grande polêmica. No referido Estado, o Poder Judiciário se 
utiliza de um mecanismo de Inteligência Artificial chamado The Compas, 
produzido por uma empresa privada (Northpointe Inc), que calcula a proba-
bilidade de algum indivíduo ser reincidente, bem como sugere qual tipo de 
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regime/supervisão ele deveria receber na prisão. Um dos argumentos dados 
pelo juiz dizia respeito justamente ao fato de o relatório produzido por tal 
sistema ter avaliado Eric como um “grande risco para a sociedade”. ( ADAM, 
2017) 
 

Sendo condenado Eric Loomis e inconformado com o uso de um sof-
tware em sua individualização de sentença, apelou para a Suprema Corte 
do Estado de Wisconsin alegando que teria sido condenado sem ao menos 
ter noção de quais fatores impactaram sua definição como “alto risco para 
a sociedade” para o algoritmo e qual metodologia se utilizou, tendo em 
vista que, por se tratar de sistema desenvolvido por empresa privada, é 
protegido por segredo comercial. No entanto, a Justice Ann Walsh Bradley, 
relatora do caso na Corte, decidiu no sentido de que tal relatório, na verda-
de, deveria ser considerado como uma evidência dentre tantas outras e 
seria útil em razão de fornecer o máximo de informações possíveis para se 
chegar a uma sentença individualizada, acreditando, assim, não se ter 
violado o direito fundamental ao devido processo legal. Por fim, o caso 
chegou a Suprema Corte norte-americana, que em meio aos polêmicos 
aspectos envolvidos pelo caso requereu um parecer do Solicitor-General 
dos EUA (Advogado-Geral da União) a respeito de suas considerações acer-
ca do caso, porém, acabou por negá-lo conhecimento. (ADAM, 2017). 

Diante de tal fato, como bem elucidado pelo então Advogado-Geral 
da União, Eric Holder, estudos vêm se preocupando cada vez mais com a 
existência de vieses algorítmicos em relação a tais sistemas de IA, em 
especial no tocante ao quesito raça. Em face de os vieses se apresentarem 
como uma característica intrínseca do pensar humano, pode -se concluir, 
de igual modo, que um algoritmo criado por seres humanos enviesados 
provavelmente padecerá do mesmo “mal”, não de forma proposital, mas 
em decorrência das informações fornecidas ao sistema. Dessa maneira, 
surgem os chamados vieses algorítmicos, que ocorrem quando as má-
quinas se comportam de modos que refletem os valores humanos 
implícitos envolvidos na programação, então, enviesando os resultados 
obtidos.   

http://www.nytimes.com/by/adam-liptak
http://www.nytimes.com/by/adam-liptak
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O caso, portanto, exemplifica importantes questionamentos do pon-
to de vista ético-jurídico. A utilização de mecanismos de avaliação de 
riscos, por meio de IA, para embasar a sentença condenatória viola as 
garantias processuais (em especial, o direito ao devido processo legal) de 
um acusado criminal? Poderia o acusado ser preso sem ter acesso à me-
todologia do algoritmo que o definiu com alto risco de reincidência? 

Neste ponto, a Jurisprudência dos Conceitos fundamenta a IA, uma 
vez que somente os conceitos e leis inseridos no sistema são a base dos 
pressupostos a serem utilizados para apresentar um resultado, especifi-
camente gerar um relatório ou prever o futuro de determinada demanda 
judicial. Na Jurisprudência dos Conceitos a lógica formal, pretendia re-
solver todos os casos, prever tudo a partir da conceitualização, descrita 
anteriormente. Estaríamos reproduzindo sistema de direito Germânico 
na atualidade, entretanto, com o emprego de avançada tecnologia? Será 
que o percurso será o mesmo? A IA precisará, avançar para uma Juris-
prudência dos interesses? Haveria essa possibilidade? Ou seria o 
hackeamento dos algoritmos ou os aprendizados dos mesmos de tal for-
ma que as futuras decisões não seriam iguais, nem pela lógica formal?  

Como escreve Lenio Streck, (2017) “Lá já se dizia que o Direito é aqui-
lo que o tribunal disser que é”. Logo, a frase poderá ser, o Direito é aquilo 
que a IA oferecerá através de decisões. E o autor continua, “bem, na medi-
da em que é o tribunal que diz o que é o Direito o tribunal pode dizer 
qualquer coisa, sob a influência de qualquer fator, jurídico ou extrajurídi-
co”. Sendo assim a atualidade, não haveria problema algum em futuras 
decisões fundamentadas por algoritmos. Mas é isso que queremos?  

Diante de um volume enorme de processos à espera de uma solu-
ção, na proporção de um processo para cada 2,75 habitantes 
aproximadamente, a IA, poderia solucionar o problema abaixo descrito? 

Segundo o Relatório Justiça em Números de 2018, editado pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), em 2017, o Poder Judiciário finalizou o 
ano de 2017 com 80,1 milhões de processos em tramitação deixando 
clara uma taxa de congestionamento insustentável. Durante o ano de 
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2017 foram proferidas 31 milhões de sentenças e decisões terminativas, 
com aumento de 707,6 mil casos (2,3%) em relação a 2016. Registra-se, 
também, crescimento acumulado de 32,8% em 9 anos. (CNJ, 2018).  

Este potencial ilimitado, poderia ser comparado a escola historica do 
direito, onde o espirito do povo iria gerar o direito, e sua elasticidade de 
sistema compreender a realidade e garantir os direitos bem como a 
evolução do sistema para uma maior segurança jurídica? A IA como 
auxiliar, acompanhando a evolução tecnologica, é muito relevante. Deve-
se considerar que as decisões, geram dados e estes garantem o 
aprendizado da IA, tendo assim julgamento de homens pelas maquinas 
em um meta-artificialismo.  
 
5 Considerações finais 

 
Diante de multiplas situações jurídicas, do passado e posssibilidades 

futuras, mediante a Inteligencia Artificial, a conclução é as preocupações 

são maiores que as soluções. Lenio, enfaticamente escreveu “venho 
denunciando o perigo da substituição do Direito pelos algorit-
mos”. A preocupação é justa pois pode ocorrer “a perda de 
efetividades qualitativas, trocadas por efetividades quantitativas, 
prejudicando milhões de pessoas em seus direitos fundamen-
tais”. Retornado aqui a Alemanha da Jurisprudência dos 
conceitos, numa logica formal. Um relevante ponto é a questão 
da fundamentação, embora ela poderá existir na IA, em futuras 
decisões, deve ser buscado em humanos, e sendo assim, “robô 
não fundamenta. Logo, ocorre a violação do artigo 93, IX, da 
Constituição. Todo avanço tecnológico traz preocupações das 
mais diversas ordens. (STRECK, 2019). 

No Brasil, há o projeto VICTOR, sendo ele um robô dotado de IA, 
preparado para atuar em camadas de organização dos processos auxili-
ando com que os responsáveis pela análise dos recursos possam 
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identificar os temas relacionados de forma mais clara e consistente, isto 
é, o intuito é auxiliar e não substituir os servidores. Cumpre ressaltar, 
entretanto, que a máquina não decide, tampouco julga. Afinal, isso é 
atividade humana, corroborando com o entendimento de Lenio Streck.  
(MAIA FILHO, 2018). 

Em ficção cientifica na atualidade, o conhecido filme Avatar, uma 
das últimas produções cinematográficas de James Cameron, 2009, e 
sendo  Avatar uma história de ficção que se passa no ano de 2154, o qual 
enfatiza que, caso o ser humano não restabeleça sua ligação com a natu-
reza, passando a respeitá-la, o futuro será caótico. Não havendo o 
respeito ao devido processo legal, buscando a celeridade processual atra-
vés da IA, estaríamos mergulhando em um mundo caótico, onde 
algoritmos iriam desrespeitar o ser humano, a sociedade, condicionar 
comportamentos humanos, e até mesmo influenciar a consciência hu-
mana no seu ser agir? Tendo em vista sua capacidade ilimitada de 
aquisição de conhecimento, dada a velocidade de processamento, seria-
mos refém do sistema ou totalmente beneficiados por ele, através de 
ações justas e ponderadas no dia a dia?  

Obviamente o juiz não é servo da lei, não é a boca da lei e nem es-
cravo da vontade legal, mas resta submetido ao ordenamento jurídico 
vigente que se revela em ser um sistema aberto afeiçoado aos fins e valo-
res importantes para a sociedade, e se baseia no pressuposto indeclinável 
de que essa legalis ordo aspira à justiça. 

O primeiro e principal compromisso do julgador é com a justiça, e 
estando diante de um injusto sistema, que opera uma sujeição inconciliá-
vel entre a consciência e a lei, não há como operar o direito numa 
efetivação antissocial. Em verdade, o magistrado ao atuar com a ordem 
jurídica a reavive no caso concreto, inserido no ambiente social onde vive 
tem o dever de perceber e preservar os valores sociais imanentes dessa 
comunicação. 

Um meio tecnológico, como iria cumprir a sua função adequada-
mente, como anteriormente descrito? Haveriam leis que não deixariam 
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lacunas no ordenamento jurídico, sendo plenamente aceitável a decisão 
dos algoritmos, pois geram confiança e celeridade, e o estado de justiça 
feita, de forma adequada e ponderada.   

Adentrando a conclusões a partir das Teorias Germânicas, a IA, até 
poderia assumir a função do Julgador na Jurisprudência dos Interesses, 
onde o julgador analisa o interesse das partes, e exige orientar a proble-
mática jurídica para o nível existencial, subtraindo-a dos excessos da 
lógica. O termo “interesse” adquire pois para essa escola um lato sensu, 
que transcende ao plano meramente econômico. Também são considera-
dos interesses os diversos ângulos da motivação social do homem: o 
artístico, o científico, o ético, o religioso entre outros.  

Perceptível que a IA, é exatamente a Jurisprudência dos Conceitos, 
onde tudo está pronto, basta decidir conforme a lei, ou seja, os algorit-
mos aprenderão tudo de forma rápida, e irão decidir com base em 
conceitos, excluindo tudo o que não foi positivado.  

Neste entendimento a Jurisprudência dos Interesses tem como linha 
argumentativa a interpretação da norma tendo em vista a finalidade às 
quais estão destinadas, possuindo obediência aos preceitos da lei, mas 
com uma atualização aos das atuais. Essa atualização é feita por meio da 
busca pelos novos valores sociais que surgem pelos desejos coletivos. 
Tendo em vista essa linha doutrinária, há sempre uma necessidade de 
reciclagem nas interpretações dos textos normativos. E dessa necessida-
de tem que ser suprida pelo juiz, em sua função de auxiliar do legislador, 
tendo o dever de equilibrar os interesses da coletividade que são indivi-
dualizadas no caso concreto, junto aos interesses previstos pelo legislador 
nas normas e as experiências do próprio juiz.  

Na ala radical do surgimento da Jurisprudência dos Interesses, exis-
tiu o Movimento do Direito Livre, que de forma rasa, é comparável a um 
sistema hackeano, realizando suas funções de maneira totalmente desco-
nexa com qualquer segurança jurídica, pois este movimento entendia que 
os juízes como intérpretes da lei possuíam a nobre missão de eliminar os 
ingredientes ultrapassados das leis, provocando a maturação a partir da 
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práxis social. Reconhece que a atividade do intérprete é livre e criadora, 
constituindo a única garantia de realizar o direito individual, consequen-
temente, a liberdade judicial torna-se um elemento indispensável para a 
produção de sentenças justas. 

Por fim, que a dignidade humana deve ser garantida, independente 
de sistema a ser empregado, do local temporal em que a sociedade for-
mada por serem humanos desenvolve-se, pois, cada ser humano é 
portador de diretos que não podem serem violados por um sistema arti-
ficial, sem o menor sentimento pela vida.  
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Introdução 
 

Esta pesquisa se dedica ao estudo do ato decisório, levando em con-
ta os estudos desenvolvidos no âmbito do doutorado, especialmente no 
que diz respeito ao ativismo judicial, ao positivismo jurídico e à constitu-
cionalização de direitos. 

Para tanto, este trabalho terá como objeto de análise as razões3 do 
voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, a quando do julga-
mento da ação de Habeas Corpus nº 152.752 ocorrido 05 de abril de 
2018, que tem como paciente a pessoa do ex-presidente da República, 
Luís Inácio Lula da Silva (atualmente preso em Curitiba).  

 
1 Advogado. Professor, em nível de graduação, de Direito Penal na UNICEUMA e de Direito Processual Penal na 
UNISULMA-IESMA. Doutorando em Direito Público pela UNISINOS. Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS. 
Integrante do grupo de pesquisa “Liberdade e Garantias”, coordenado pelo prof. Dr. Miguel Tedesco Wedy 
(PPGD/UNISINOS). E-mail: paulothiagofernandes@hotmail.com. Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4247353234663822. 
2 Advogada. Doutoranda em Direito Público pela UNISINOS e Bolsista CAPES. Mestra em Ciências Criminais pela 
PUCRS. Integrante do grupo de pesquisa “Liberdade e Garantias”, coordenado pelo prof. Dr. Miguel Tedesco Wedy 
(PPGD/UNISINOS). E-mail: sah.alacoque@hotmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2927150421896071.  
3 Refere-se às razões do voto em virtude da não publicação, por escrito, da íntegra da decisão, que se deu de forma 
oral. Entretanto, o próprio Ministro disponibilizou em sua página na internet as anotações que fez para a condução 
de sua decisão. Anotações essas que serão analisadas neste texto. 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=78540484A0978A3565E77320B9CF5FBE
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Justifica-se, ademais, a escolha pelo voto do Ministro Barroso men-
cionado ao norte, tanto pela referida atuação do magistrado na Suprema 
Corte, como em decorrência de trabalhos acadêmicos por ele já publica-
dos sobre o tema do ativismo judicial quando, em regra, defende a 
atuação ativista do Poder Judiciário. 

No julgamento em questão, negou-se a liberdade ao paciente que se 
insurgia contra a inconstitucionalidade da execução provisória da conde-
nação criminal, haja vista a ausência do trânsito em julgado do decreto 
condenatório, conforme expressa previsão constitucional (art. 5º, LVII), 
legal (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal), além da inter-
pretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos por meio do 
princípio do pro persona (LEONEL; DIAS, 2018, p. de internet). 

Alegando a ocorrência de mutação constitucional, Barroso (2018, p. 
de internet) advogou no sentido da inconstitucionalidade da própria 
Carta Constitucional, haja vista que, em sendo respeitada a literalidade 
da Constituição, o Supremo Tribunal Federal continuaria impondo um 
tratamento desigual, seletivo e tendencioso à ocorrência da prescrição. 

Ao propor, em sede de julgamento de Habeas Corpus, a desconside-
ração da literalidade do Texto Constitucional, estaria o Ministro Barroso 
decidindo de forma ativista? Qual a legitimidade constitucional para que 
o Supremo Tribunal Federal atue como modificador da Constituição, com 
vistas à denegação um direito fundamental?  

Essas questões serão devidamente enfrentadas, via pesquisa qualita-
tiva, exploratória (HENRIQUE; MEDEIROS, 2017), para, com isso, 
colaborar-se com o debate e a produção científica acerca do tema do 
ativismo judicial e sobre eventuais limites à atuação discricionária de 
magistrados nos juízos e tribunais brasileiros.  

Assim, a pesquisa apresentará, inicialmente, uma breve síntese dos 
argumentos utilizados pelo Ministro Barroso no julgamento já referido, 
para, na sequência, expor uma revisão bibliográfica sobre o tema do 
ativismo judicial.  

      



Paulo Thiago Fernandes Dias; Sara Alacoque Guerra Zaghlout | 295 
 
1 As razões do voto proferido pelo ministro Luís Roberto Barroso no 
julgamento do habeas corpus nº 152.752 

 
O voto do Ministro Barroso se mostra problemático desde o seu iní-

cio, principalmente pela remissão que faz ao texto original do Código de 
Processo Penal, aprovado em 1941, como fundamento para a defesa da 
execução provisória da pena privativa de liberdade (antes do trânsito em 
julgado do decreto condenatório). 

A hermenêutica histórica realizada pelo Ministro é, no mínimo, omis-
sa, já que negligencia a inspiração autoritária do referido Diploma legal 
decretado durante o Estado Novo. Vinculação ideológica expressamente 
referida no item VII da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal. 

O Estatuto Processual Penal brasileiro possuía (referindo-se à sua 
redação original) estreita inspiração no Código de Processo Penal Italiano 
da década de 1930, intelectualmente desenvolvido por Arturo Rocco. Esse 
diploma italiano estabelecia a concentração de poderes na figura do juiz e 
o total menosprezo à presunção de inocência (AMARAL, 2014, p. 140). 

A despeito das alteração legislativas que vem sofrendo ao longo dos 
anos, inclusive no que tange à execução da pena privativa de liberdade, 
verifica-se ainda no Código de Processo Penal brasileiro a ostentação de 
regras que estabelecem o sigilo de procedimentos, a produção de prova 
de ofício pelo juiz, a possibilidade de instauração de processo pelo juiz 
(procedimento judicialiforme), a instrumentalidade das formas, o prota-
gonismo judicial, o famigerado recurso de ofício das decisões concessivas 
de habeas corpus, como também, a utilização do silêncio do acusado 
contra ele mesmo. 

Pode-se alegar que várias dessas regras não possuem mais aplica-
ção, em face da filtragem constitucional exercitada, notadamente, pelo 
Supremo Tribunal Federal. Entretanto, vale apontar que o tema da exe-
cução provisória da pena privativa de liberdade também já havia sido 
enfrentado em 2009, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal fez 
valer a literalidade do Texto Constitucional.  
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Ademais, o próprio Código de Processo Penal, em inequívoca ade-
quação constitucional, passou por reforma legislativa, repetindo, em seu 
artigo 283, o mesmo teor da Constituição da República, especialmente 
quanto à exigência do trânsito em julgado da condenação para fins de 
início da execução penal. 

Barroso (2018, p. de internet) vale-se de remissões a períodos histó-
ricos manifestamente autoritários (Estado Novo – 1937/1945 e Ditadura 
Civil-Militar – 1964/1985) para embasar seu voto pela denegação da 
liberdade e, assim, a não obediência ao disposto na Constituição da Re-
pública. Nada mais óbvio que uma medida autoritária (execução 
provisória da pena privativa de liberdade) fosse aplicada durante perío-
dos políticos autoritários (Estado Novo e Ditadura Civil-Militar). 

Seguindo com a sua ode ao histórico normativo e jurisprudencial 
autoritário brasileiro, Barroso (2018, p. de internet) acentuou que: a) a 
despeito da promulgação da Constituição da República de 1988, o Código 
de Processo Penal só foi modificado, em relação à matéria em análise, no 
ano de 2008; b) somente no julgamento do Habeas Corpus nº 
84.078/2009 o Supremo passou a exigir o trânsito em julgado da conde-
nação como marco para o início da execução da pena. 

A primeira observação feita acima pelo Ministro revela a ainda pen-
dente democratização das normas referentes ao Direito Penal e ao Direito 
Processual Penal brasileiros, muito em função da conservação de diplo-
mas legais autoritários e dedicados ao punitivismo. 

Ademais, sobre a mudança tardia da jurisprudência do Supremo 
acerca da inconstitucionalidade da execução provisória da pena privativa 
de liberdade, vale destacar que o Judiciário, talvez mais do que qualquer 
Poder, segue em busca de sua efetiva adequação ao projeto constitucional 
deflagrado em 1988: 

 
O fato, porém, é que um Judiciário cuja cúpula formadora do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), nomeada no decorrer dos anos de chumbo, continuou, 
por longo período, a exercer suas funções após a entrada em vigor do docu-
mento constitucional de 1988 e que, até os dias de hoje, é escolhida sem a 
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menor participação da sociedade civil; um Judiciário cujos membros ainda 
hoje têm seus direitos e deveres funcionais regidos por uma norma imposta 
pelo ditador Ernesto Geisel em 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 
Loman); um Judiciário, por fim, formado, em sua grande maioria, por juízes 
brancos e oriundos de um ensino jurídico destituído de conteúdo crítico, difi-
cilmente irá se desvencilhar de práticas autoritárias (BEZERRA, 2016, p. 7). 
 

Quanto à alegada mutação constitucional, Barroso (2018, p. de in-
ternet) sustentou seu voto com base na: “a) mudança na realidade social, 
b) mudança na compreensão do direito ou c) pelos impactos negativos 
produzidos pelo entendimento anterior”. 

Ancorado em um discurso populista recheado de senso comum, o 
Ministro Barroso apresentou sete casos, nos quais se teria respeitado a 
Constituição da República, exigindo-se o trânsito em julgado para o início 
da execução penal, e, por consequência, a três resultados negativos, que 
seriam: a seletividade da atuação do Sistema de Justiça Criminal, o estímu-
lo à utilização protelatória dos meios de impugnação dos atos decisórios e a 
tal sensação de impunidade (BARROSO, 2018, p. de internet).  

Entretanto, no afã de justificar seu desejo por reescrever um conceito 
de trânsito em julgado (BADARÓ, 2018, p. de internet), para que possa 
chamar de seu, ao arrepio do parâmetro constitucional de 1988, o Ministro 
omitiu dados fáticos relevantes durante a análise dos sete casos paradig-
mas utilizados para a sustentação da tese da mutação constitucional: 

 
Dos sete casos citados, apenas três (Dorothy, Edmundo e Propinoduto) ilus-
tram uma morosidade processual predominante na instância extraordinária. 
Em alguns deles, é verdade, foi observada a interposição de recursos protela-
tórios. Mas em alguns dos casos também foram notadas anomalias 
processuais não imputáveis a medidas defensivas. Num dos casos, dois acór-
dãos, em conjunto, levaram um ano e oito meses para serem publicados pelo 
STJ; em outro, o TRF levou cinco anos para esgotar sua jurisdição, e assim 
por diante. Apesar de três casos citados pelo ministro Barroso terem a sua 
morosidade relacionada, em alguma medida, a estratégias defensivas que até 
se poderiam cogitar abusivas, esses mesmos casos contaram com contribui-
ção não menos relevante da instância ordinária (SCHMIDT; BOARO, 2018, p. 
de internet). 
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Diante desse relatório objetivo sobre as razões do voto proferido pe-
lo Ministro Barroso no julgamento do Habeas Corpus nº 152.752/2018, 
passa-se ao estudo do ativismo judicial e de suas implicações para a pró-
pria configuração do Estado de Direito. 

 
2 Por uma compreensão crítica do ativismo e da discricionariedade 
judiciais    

 
Em território estadunidense, o ativismo judicial passou a ser estu-

dado (no sentido de ser discutido) a partir do caso Marbury vs. Madison, 
no qual, pela primeira vez na história daquele país, a Suprema Corte, a 
despeito da ausência de previsão constitucional, operou o controle de 
constitucionalidade de um ato normativo infraconstitucional. Assim, a 
origem do ativismo judicial se confunde com a realização do primeiro 
controle de constitucionalidade de ato normativo que se tem notícia em 
território estadunidense (TRINDADE; MORAIS, 2011, p. 138). 

Para Barroso (2013, p. 232), o ativismo judicial serviu, principal-
mente, de etiqueta para o trabalho desenvolvimento pela Corte Suprema 
estadunidense nos anos de 1954 e 1969, ocasiões em que foi presidida 
pelo julgador Earl Warren, quando toda uma jurisprudência de natureza 
progressista foi construída em matéria de direitos fundamentais, ainda 
que sem qualquer ato do Executivo ou do Legislativo. Também segundo o 
autor, o ativismo judicial passou a ser retratado de forma pejorativa em 
decorrência de uma reação conservadora preocupada em frear ou estig-
matizar a jurisprudência progressista da Suprema Corte em matéria de 
direitos fundamentais.     

Trazendo a discussão para o Direito brasileiro, a Constituição da 
República, além de conferir ao Judiciário o poder de revisar, sob o viés da 
legalidade, os atos praticados pelo Legislativo e Executivo, também cons-
titucionalizou o direito de ação, prestigiou o órgão do Ministério Público 
(que pouco se difere do Judiciário, no que tange à estrutura, à indepen-
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dência funcional e institucional), ampliou o rol dos legitimados para o 
ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (o legislador ordi-
nário também ampliou o elenco dos legitimados para o oferecimento de 
ação civil pública), atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o papel de 
guardião da Carta Magna e realçou alguns princípios ao status de norma 
constitucional (VERÍSSIMO, 2008, p. 411/412). 

Com essa nova valorização constitucional, além da não oxigenação 
democrática (já que as composições dos Tribunais remanescentes do 
regime de exceção, notadamente do Supremo, não se alteraram após 
1988), o Judiciário passou a ser o grande órgão da República, não tar-
dando para exercer um papel de destaque ou de protagonismo. 

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer ou a 
dar efetividade a direitos não consagrados, pelo menos expressamente, 
pelo ordenamento jurídico (como o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo; aplicação da lei que regula o exercício do direito de greve na esfera 
privada às hipóteses de paralisação praticadas no âmbito do funcionalis-
mo público; a fixação de standards para a aplicação do princípio da 
insignificância, dentre outros), muito em decorrência da imaturidade da 
democracia brasileira e das omissões dos representantes legislativos e do 
executivo4. 

Nesse contexto, enquanto órgão encarregado da proteção de grupos 
minoritários e também daqueles considerados vulneráveis, o Supremo 
Tribunal Federal se tornou digno da confiança daqueles que se sentiam 
esquecidos politicamente pelo Estado. Assim, o Judiciário assumiu um 
protagonismo político inquestionável na República brasileira.  

 
2.1 O ativismo judicial e sua imprecisão conceitual 

 
Ora, se ativismo judicial e judicialização da política são termos que 

designam coisas inconfundíveis, do que realmente se está a falar a quan-
do da utilização da expressão judicial activism?  

 
4 Não se promove uma crítica ao mérito das decisões referidas acima.  
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O alerta, sobre o pouco apuro técnico de parte da doutrina no mo-
mento em que se propõe a definir uma decisão como ativista ou não, 
também é feito por Branco (2013, p. 239), porém de forma mais radical, 
já que o autor considera que a expressão “ativismo judicial” sofre de 
indeterminação semântica, já que “surgiu num contexto não-técnico, 
objeto de um magro artigo numa revista leiga de atualidades, a Fortune, 
entre propagandas de whisky e Aqua Velva”. 

Segundo o magistério de Streck (2015, p. 22), faz-se importante não 
cair na tentação de definir toda e qualquer manifestação do judiciário 
como ativista. Nesse sentido, só há falar em ativismo judicial quando de 
fato, o judiciário transcende “os limites impostos pela Constituição e 
passa a fazer política judiciária, seja para o ‘bem’, seja para o ‘mal’” 
(HAIDAR; SCRIBONI, 2016).  

Essa observação também é feita por Serrano (2016, p. 104), que 
aborda situações nas quais a jurisdição constitucional se torna uma juris-
dição de exceção. Assim, quando não há limites a serem obedecidos pelo 
judiciário, a jurisdição se constitui em “fonte possível de decisões de ex-
ceção na contemporaneidade”. 

Parcela da doutrina, entretanto, assevera que uma possível definição 
ou conceito de ativismo judicial está associada à noção ou compreensão 
da separação de poderes (ou funções) do Estado. Ocorre que a própria 
ideia de separação de poderes (ou de funções típicas destinadas ao judici-
ário, ao legislativo e ao executivo) requer uma releitura, considerando o 
seu uso irrestrito e genérico para etiquetar uma decisão como ativista 
(BRANCO, 2013, p. 398/399). 

Entretanto, não se concorda com essa levantada penumbra acerca 
do conceito de ativismo judicial, notadamente, pela própria distribuição 
de competências dada pela Constituição da República ao Judiciário, ao 
Executivo e ao Legislativo. Além mais, se se vive sob a égide do Estado 
Constitucional, qualquer alteração no funcionamento desses poderes ou 
funções deve ser precedido da necessária modificação constitucional, não 
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podendo, assim, operar-se de forma casuística e por meio de critérios 
pessoais dos julgadores.     

No mesmo sentido de Streck, Abboud e Lunelli (2015, p. 22) consi-
deram o ativismo “como um problema eminentemente hermenêutico, 
relacionado à invasão das preferências ideológicas dos julgadores nas 
decisões judiciais”. Para os autores, na linha do que se pretende demons-
trar com a pesquisa, desnecessária qualquer separação entre supostas 
formas boas e ruins de ativismo, pois toda e qualquer demonstração de 
ativismo, notadamente a sui generis, é prejudicial ao Estado Democrático 
de Direito.     

Feita essa distinção entre o ativismo judicial e a judicialização da po-
lítica, destaca-se que a doutrina vem reconhecendo a presença de 
algumas espécies de ativismo judicial (principalmente quando o estudo 
se refere ao direito norte-americano). É nessa senda que Leite (2014) 
estrutura dois tipos ou espécies de ativismo judicial: o político (que se 
assemelha ao judicial activism norte-americano) e o jurisdicional-
democrático (ou apenas jurisdicional). Para o autor, o ativismo jurisdici-
onal se caracteriza pela atuação ativista do juiz no que tange à solução de 
demandas jurídicas, mas via exercício de funções jurisdicionais próprias 
do Estado Democrático de Direito. Já no ativismo judicial político, ainda 
segundo Leite (2014, p. 181), o Judiciário decide questões meritoriamente 
políticas. 

Nos termos da doutrina de Trindade (2012, p. 111), valendo-se dos 
ensinamentos de Willian Marshall, sete tipos de ativismo podem ser 
elencados. Fala-se, pois, em ativismo: contramajoritário (os tribunais não 
consentem com decisões adotadas por órgãos eleitos de forma democrá-
tica); não originalista (durante o processo de interpretação, os tribunais 
decidem em sentido contrário ao texto constitucional); de precedentes 
(neste modelo, os tribunais decidem em sentido oposto aos dos prece-
dentes já firmados); jurisdicional (os tribunais transcendem na limitação 
referente à competência que lhes foi determinada constitucionalmente); 
criativo (confundem-se com o papel de legislador, da feita que os tribu-
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nais passam a instituir direitos materiais); remediador (por meio de seus 
poderes, os tribunais sujeitam os outros Poderes ao cumprimento de 
suas decisões) e partisan (quando os tribunais pautam suas decisões com 
vistas ao alcance de interesses partidários). Os sete se caracterizam por 
possuírem algo em comum: a resistência dos juízes e tribunais de se 
conservarem, nos termos da Constituição, dentro dos limites constitucio-
nais afetos ao exercício da magistratura. 

Trindade (2012, p. 117) ressalta, porém, que no Brasil se criou (ou se 
concebeu) uma espécie de “ativismo à brasileira ou sui generis”, por meio 
do qual, aposta-se no protagonismo judicial para a concreção de questões 
políticas ou mesmo do alcance de pautas constitucionais, avançando no 
espaço antes reservado ao Executivo e ao Legislativo. 

 
2.2 Ativismo e discricionariedade judiciais 

 
Ainda que Silva (2018) não observe no ativismo judicial qualquer 

risco ao paradigma democrático, pois este só restaria, de fato, assegurado 
com o agir dos julgadores dentro das quadras daquilo que é estritamente 
necessário para a plenitude da conservação da Constituição. Afirmando 
ainda que, via ativismo judicial, “[...], cria-se a norma para o caso concre-
to, jamais exercendo a atividade de laboração legal” (SILVA, 2018, p. 155), 
entende-se que o ativismo é sempre temerário ao Estado Constitucional e 
Democrático de Direito, especialmente quando, nos termos do voto do 
Ministro Barroso, destinado à desconsideração de direitos fundamentais. 

O acima denominado ativismo judicial à brasileira ou às avessas ou 
sui generis, notabiliza-se não apenas pela relação entre política e direito, 
mas por manifestar-se como verdadeira recusa de juízes e tribunais de 
atuarem nos limites impostos pelo ordenamento jurídico. 

Trata-se, portanto, de um exercício ilimitadamente discricionário da 
atividade jurisdicional que permite aos juízes que criem o Direito, ao 
invés de decidirem conforme o Direito (ALEXY, 2011). Nessa manifesta-
ção ativista, as decisões judiciais, praticamente, tornam-se fontes 
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primárias do Direito, em total dissonância com a tradição jurídica brasi-
leira (TRINDADE; MORAIS, 2011, p. 156/157). 

Nesse sentido, Streck (2014, p. 57) destaca a necessidade de um efe-
tivo controle hermenêutico das decisões judicias, com vistas a barrar a 
discricionariedade judicial (que muitas vezes leva à arbitrariedade), via 
motivação dos provimentos jurisdicionais, assegurando-se, finalmente, a 
autonomia do direito, tão ameaçada (evitando-se que a moral individual 
dos juízes imponha o direito). 

Na crítica ao que denomina como pan-principiologismo (por meio 
do qual um número cada vez mais ilimitado de princípios vem sendo 
“descoberto” pelo exercício da atividade judicante por magistrados e 
tribunais, os quais seguem julgando conforme suas respectivas consciên-
cias, apoderando-se e atribuindo sentido ao texto), Streck (2012) observa 
que isso decorre do uso indiscriminado da teoria da ponderação de prin-
cípios, bem como da predominância do esquema sujeito-objeto, 
caracterizador da Filosofia da Consciência. Esse fenômeno, conforme 
reforça o autor, vem, cada vez mais, gerando o enfraquecimento do Di-
reito (STRECK, 2012, p. 67). 

Streck (2015, p. 66) discorre sobre a importância da superação do 
positivismo jurídico, cuja principal característica é a discricionariedade, 
por sua vez, intimamente vinculada ao subjetivismo e ao esquema do 
sujeito-objeto aludido acima. Nesse esquema, por meio do que se consa-
gra a Filosofia da Consciência, o sujeito solipsista, isto é, egoísta, concebe 
o mundo somente como produto das representações que opera a partir 
do seu conjunto de sensações. Por essa corrente filosófica, o indivíduo se 
apossa do que há no mundo, que, então, é controlado pelo Sujeito de 
forma consciente ou não. 

Sobre a necessidade de superação da discricionariedade positiva, 
não se quer com isso afirmar que todos os segmentos ou correntes posi-
tivistas são idênticos, mas é seguro dizer que há neles um característica 
marcante, qual seja, a liberdade conferida ao aplicador do direito. Nesse 
raciocínio, observa-se em Kelsen que, ao dividir o processo de interpreta-
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ção em duas fases – a do Direito pelo órgão encarregado pela sua aplica-
ção e a do Direito pela Ciência Jurídica – o autor também conferiu poder 
discricionário ao julgador. Veja-se a metáfora da moldura (normativa) 
utilizada por Kelsen. Segundo o autor, durante a interpretação do Direito 
pelo julgador, classificada por autêntica, o magistrado tem liberdade para 
preencher o interior da moldura, como também para se valer de elemen-
to/norma externa a ela, criando Direito novo (KELSEN, 2003, p. 
394/395). Nesse sentido, não há que se conceber o ativismo judicial como 
uma espécie de oposição ao positivismo jurídico. 

Entretanto, é preciso deixar claro que o Positivismo Jurídico, apesar 
de admitir uma prática judiciária calcada no subjetivismo da atividade 
jurisdicional, é consequência, nalguma medida, da filosofia analítica em 
sentido amplo. 

Esse é o teor da Crítica Hermenêutica do Direito desenvolvida por 
Streck (2017, p. 165), quando leciona que “o positivismo jurídico, ao ad-
mitir a discricionariedade (...) acaba por aceitar, na prática judiciária, 
posturas subjetivistas do juiz, o que remonta a Filosofia da Consciência”.    

Valendo-se das contribuições teóricas de Gadamer, Heidegger e 
Dworkin, Streck (2015, p. 82) defende que a interpretação se dê por meio 
do giro de ordem linguística e também ontológico, como forma de supe-
ração do positivismo jurídico (centrado na figura do “juiz solipsista”), 
sem, por óbvio, defender o positivismo normativo (classicamente repre-
sentado pela figura do “juiz boca-da-lei”). 

Esse giro ontológico-linguístico é necessário para que se realmente 
entenda o papel da linguagem e, assim, que se vença a vinculação à me-
tafísica. Ora, antes que se busque dar sentido ao texto, faz-se necessário 
aguardar que o texto diga algo (STRECK, 2015, p. 82). A doutrina infor-
ma que a partir do século XX, verificou-se uma virada na compreensão 
da linguagem, que deixa de ser um simples liame entre o sujeito e o obje-
to para configurar-se como o próprio fundamento de existir. “A pergunta 
sobre a validade dos juízos é precedida pela pergunta sobre o sentido 
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linguisticamente articulado, pois não existe mundo desarticulado da 
linguagem” (SANTOS JUNIOR, 2014, p. 35-36). 

Ainda segundo as lições de Streck (2017, p. 30), antes de atribuir 
sentido ao texto jurídico, o intérprete ou aplicador do direito precisa 
aguardar que o Texto lhe diga algo. Assim, ao se observar um objeto, já 
se tem uma compreensão prévia do contexto no qual ele se insere. 

Assim, Streck (2014, p. 422-423), corretamente, estabelece severas 
críticas ao que denomina de “fábrica de princípios” que, por confundir 
valores com princípios, dá origem aos mais diversos princípios, os quais 
são extraídos do ordenamento jurídico conforme a criatividade e a subje-
tividade do intérprete.  

 
Considerações finais 

 
Analisando as razões do voto do Ministro Barroso, em sede do jul-

gamento do Habeas Corpus impetrado em favor do ex-presidente Lula, 
diante do que se explanou acerca da discricionariedade judicial e dos 
limites à atuação do Poder Judiciário, conduz à classificação de referida 
decisão como ativista sui generis. 

Trata-se de uma decisão que, nos termos do voto analisado, mani-
festamente, baseia-se em parâmetros constitucionais autoritários (1937 e 
1964-1985) e em dados fáticos incompletos ou imprecisos (no que tange 
aos casos paradigmas usados pelo Ministro). Mais. Malgrado sua fragili-
dade jurídica, o voto do Ministro Barroso foi no sentido da 
desconsideração do Texto Constitucional, com vistas à denegação de um 
direito fundamental. 

Tem-se, assim, um provimento jurisdicional proferido fora dos limi-
tes constitucionais (já que o Supremo, especialmente pelo voto analisado) 
conferiu nova extensão ao termo trânsito em julgado, permitindo que a 
pena mais grave admitida, em regra, pelo ordenamento jurídico, seja 
executada ao arrepio da Constituição da República. 



306 | Direito Público em Tempos Privados 
 

Por fim, reforça-se a importância do estudo da Crítica Hermenêuti-
ca do Direito para a construção de uma teoria da decisão que permita, 
sem recair no temerário subjetivismo, garantir a integridade do Direito e 
não que o intérprete se coloque na posição de superego da sociedade 
(MAUS, 2000). 

 
A resposta adequada à constituição, bem como a integridade do Direito e a 
superação do esquema sujeito-objeto por Dworkin, Gadamer e Heidegger 
formam a espinha dorsal de uma teoria da decisão que é antidiscricionária e 
democrática. Essa teoria, nos moldes propostos por Streck, é a teoria ade-
quada a uma Constituição compromissória, fruto de um constitucionalismo 
democrático que não coaduna com o pragmatismo político que, este sim, le-
vou aos horrores de um direito corrompido e de um desastre social e 
humano no século XX (SANTOS, 2018, p. 137). 
 

Nesse diapasão, ainda que a origem do ativismo judicial seja relaci-
onada à atuação do Judiciário com vistas à concretização de direitos, 
especialmente de natureza social, em favor de grupos menos favorecidos 
pelo Estado (SILVA, 2018, p. 155), não se pode fincar o projeto constituci-
onal em subjetivismos ou em atuações discricionárias, não passíveis de 
controle. Pois, conforme analisado nesta pesquisa, o excesso discriciona-
riedade tem o condão para autorizar um julgador a reivindicar um 
parâmetro constitucional autoritário como argumento para negar vigên-
cia a cláusula pétrea da Constituição da República.     
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Objetividade de juizos morais e discricionariedade: 
positivismo normativo e/ou ético e  

a crítica hermenêutica do direito de Lenio Streck 
 

Sara Alacoque Guerra Zaghlout 1 
Paulo Thiago Fernandes Dias 2 

 
 
Introdução 
 

Após as contínuas críticas de Dworkin ao positivismo descritivo de 
Hart, observou-se o surgimento de obras nas quais os teóricos do direito 
procuraram adaptar o positivismo jurídico ao contexto “pós dorkiniano”. 
Neste contexto, surgem três novas perspectivas para o positivismo jurídi-
co: o positivismo inclusivo, exclusivo e o normativo ou ético. Sobre essa 
última, destacam-se Jeremy Waldron e Tom Campbell, que serão objetos 
da presente investigação científica.  

A partir da perspectiva do positivismo normativo, que pode ser ob-
servado como uma retomada da influência utilitarista de Bentham3, o 

 
1 Doutoranda em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e Bolsista CAPES. Mestra 
em Ciências Criminais pela PUCRS. Especialista em Processo Penal. Integrante do grupo de pesquisa “Liberdade e 
Garantias”, coordenado pelo prof. Dr. Miguel Tedesco Wedy (PPGD/UNISINOS). Advogada. E-mail: 
sah.alacoque@hotmail.com.   
2 Doutorando em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre em Ciências 
Criminais pela PUCRS. Professor, em nível de graduação, de Direito Penal na UNICEUMA e de Direito Processual 
Penal na UNISULMA-IESMA. Integrante do grupo de pesquisa “Liberdade e Garantias”, coordenado pelo prof. Dr. 
Miguel Tedesco Wedy (PPGD/UNISINOS). Advogado. E-mail: paulothiagofernandes@hotmail.com. 
3 Para Bustamante (2015) a única opção para o positivismo jurídico no cenário contemporâneo é tornar-se um 
positivismo normativo na acepção de Waldron e Campbell, os quais propõem uma teoria neo-benthamista que 
abdica de forma expressa as premissas da filosofia do direito de corte puramente analítico. De modo diverso ao 
positivismo descritivo, o positivismo normativo não deseja ser neutro e nem limita seu alcance à identificação da 
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positivismo jurídico não mais pretende descrever objetiva e imparcial-
mente o direito enquanto fato social. Tom Campbell e Jeremy Waldron 
rompem a barreira do positivismo descritivo, uma vez que se preocupam 
com o que o direito deve ser a partir de pressupostos políticos e morais4. 
É possível dizer que esta corrente defende a tese de que a determinação 
do que é o direito depende, necessariamente, das considerações morais 
sobre o que ele deveria ser. 

Nesse sentido, o sistema jurídico se origina com um argumento po-
lítico-moral da missão do próprio direito para, só então, conceder 
critérios não morais de identificação de regras e princípios. Ou seja, exis-
te uma definição apriorística de determinados valores que servirão de 
norte do aludido sistema. 

Pela razão de prescrever o direito como este deve ser em uma socie-
dade democrática, a partir de valores morais, constituindo uma agenda 
político-normativa, esta vertente ficou conhecida como positivismo nor-
mativo, prescritivo ou, ainda, ético. 

As teorias jurídicas, para Waldron e Campbell, são necessariamente 
normativas, reconhecem a si próprias como uma interpretação constru-
tiva da ideia de juridicidade. Ocorre, de fato, um abandono à pretensão 
descritiva hartiana, de certa forma, um acatamento às críticas impostas 
por Dworkin (CAMPBELL, 2011, p. 28).  Waldron e Campbell acatam 
com as críticas dworkinianas a partir do momento em que enunciam que 
o positivismo jurídico é uma teoria normativa (ou ética) do direito5; que 
todas as teorias do direito são, nesse sentido, normativas, políticas, já que 
produtos de uma interpretação. Nesse viés, “(...) o positivismo jurídico 

 
natureza do direito, mas, assemelhando-se da censorial jurisprudence de Bentham, acreditando na existência de 
princípios morais prévios que orientam o Direito. A teoria jurídica censória procura descobrir racionalmente, com 
o auxílio do seu famoso princípio da utilidade, as regras jurídicas que precisariam ser instituídas por todos os 
sistemas jurídicos.  
4 Esses princípios morais, como a previsibilidade e a segurança jurídica, servem como vetores éticos do ordena-
mento jurídico, possuindo, segundo Waldron (1999), o importante papel de limitar o poder dos juízes uma vez que 
estes não podem realizar valorações morais de questões éticas em nome da sociedade, o que é competência do 
poder legislativo. 
5 Waldron e Campbell discordam sobre do termo adequado para se referir a essa nova tendência positivista. 
Conforme relata Waldron (WALDRON, 2001, p. 411-412), ambos os termos apresentam problemas, tendo em vista 
o seu uso já arraigado nas culturas jurídicas. 
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pode ser reformulado como uma tese normativa sobre o direito” 
(WALDRON, 2001, p. 411). 

Contudo, os autores dessa nova perspectiva se denominam positi-
vistas e, deste modo, não acordam com grande parte da teoria 
dworkiniana. Os autores do positivismo normativo procuraram reler o 
posfácio de Hart ao Conceito de Direito, dando a Hart o caráter de positi-
vista normativo. Pode-se dizer que positivismo jurídico, nessa nova 
conjuntura, se reconstrói dentro de uma abordagem hermenêutica, pro-
curando conservar a tradição positivista. 

A releitura de Hart proposta por Campbell e Waldron promove a 
ideia de que apenas é plausível se arquitetar uma teoria do direito a par-
tir da perspectiva interna de um sistema jurídico, já que o teórico do 
direito se vê irremediavelmente suscetível pelo meio que lhe cerca. Por 
esse ângulo, uma teoria do direito é necessariamente normativa, pois 
apresenta uma compreensão acerca do direito e não uma imagem de um 
fato social. 

Em resumo, o positivismo normativo busca conservar o rigor posi-
tivista (no momento em que almeja por uma determinação do direito a 
partir de um critério de consonância com as fontes sociais6), não abdica 
os habituais dogmas (característicos do positivismo jurídico), mas faz 
uma concessão à hermenêutica jurídica (ao consentir a tese de que não é 
possível alcançar essa determinação de uma forma genuinamente neu-
tra). Trata-se da noção dos positivistas sobre a necessidade da inclusão 
de uma teoria da interpretação na teoria do direito e da adoção de uma 
ideia de juridicidade que se encaixe nas bases do positivismo jurídico. 

Dessa forma, resta claro o caráter normativo que se busca conferir 
às teorias jurídicas, mesmo que positivistas: uma teoria do direito é o 
produto de uma interpretação e, assim, manifesta-se uma fatal pretensão 
do teórico e não uma mera imagem da realidade. O positivismo normati-
vo aparece, por conseguinte, como uma visão positivista de juridicidade, 

 
6 Importante pontuar que os positivistas normativos não rejeitam a importância da tarefa descritiva do teórico. 
Afinal, definir quais são as fontes do Direito também é fundamental dentro de um sistema democrático no qual 
pleiteiam interesses econômicos, políticos ou religiosos. 
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da qual os critérios de identificação do direito se conservam atrelados à 
tese do fato social e à tese da separabilidade entre o direito e a moral.  

A opção pelas correntes positivistas, com relação a discricionarieda-
de e a indeterminação da norma, dá-se em razão de seu pouco potencial 
para discutir a prática dos magistrados de decidirem conforme sua cons-
ciência, ou seu livre convencimento, sobretudo por fundamentar a 
natureza do Direito em convenções ou fatos sociais anteriores. Entretan-
to, a ausência de uma Teoria da Decisão parece ser uma falha insuperável 
para os positivistas inclusivos e exclusivos. Uma vez que as lacunas pre-
sentes na lei acabam dando lugar para um agir discricionário do 
julgador. Sob o argumento de que ao cientista do direito não caberia o 
papel central de discutir o dever moral do juiz, os positivistas inclusivos e 
exclusivos acabam se abstendo nessas discussões, ainda que acreditem 
que não existe, em ambas as teorias, uma diminuição da ação de valora-
ção moral pós-descritivo daquilo que fora eleito como juridicamente 
vinculante anteriormente.   

Feita essa introdução com intuito de melhor compreender o que se-
rá debatido, tem-se como objetivo central de análise o diálogo entre essa 
corrente positivista (normativa e/ou ética) e a Crítica Hermenêutica do 
Direito estabelecida por Lenio Streck, a partir das análises em relação a 
objetividade dos juízos morais e da doutrina da discricionariedade judici-
al, que resultam em abusos realizados pelo Poder Judiciário no momento 
da decisão, muitas vezes amparados por uma suposta discricionariedade 
atribuída ao intérprete. 

Utilizando-se do método dedutivo, a pesquisa se valerá de revisão 
bibliográfica, não tendo pretensão de esgotar os referidos assuntos, ape-
nas para trazer ao debate seus principais pontos. Enquanto o primeiro 
capítulo se dedicará à contextualização das concepções positivistas, ainda 
que de forma lateral, de Waldron e Campbell, o segundo enfrentará a 
crítica de Lenio Streck aos limites do poder interpretativo dos juízes, 
apresentando também, possíveis pontos de aproximação e afastamento 
de sua teoria com a dos outros dois autores.  
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1. Positivismo normativo e/ou ético de Jeremy Waldron e Tom 
Campbell 

 
O positivismo normativo defendido por Waldron7 promove uma as-

sociação entre o positivismo jurídico e os valores democráticos, tentando 
deslocar o foco da discussão para a criação do direito por meio do pro-
cesso legislativo. Ele procura demonstrar que o espaço por excelência de 
discussão de valores morais, ideais de justiça e ideais políticos em desa-
cordo é do espaço político e da política representativa dentro dos 
Parlamentos, isto quer dizer que, para que a política e a legislação te-
nham dignidade, é preciso cuidar da própria cultura política e jurídica. 
Sua principal preocupação é: como lidar com os desacordos a respeito de 
valores morais, políticos ou sobre justiça. 

Ou seja, sua proposta é justamente deslocar o foco da filosofia e da 
teoria do direito da interpretação judicial para a elaboração de leis dentro 
do poder legislativo (WALDRON, 1999, p. 10). 

Waldron acredita que o positivismo jurídico é uma percepção do di-
reito que pode ser tanto descritiva quanto prescritiva ou normativa8. O 
positivismo jurídico descritivo é uma compreensão a respeito do que as 
decisões jurídicas provocam. Já o positivismo jurídico normativo é uma 
concepção a respeito do que as decisões jurídicas devem implicar. 

 
7 Waldron destaca que a variante do positivismo normativo por ele defendida não pode ser confundida com o que 
às vezes também é chamado, a partir do positivismo de Kelsen ou de Hart, de positivismo normativo. Na versão 
trazida por Kelsen e de Hart o termo “normativo” é empregado apenas para identificar o direito com normas 
jurídicas (em sentido contrário ao poder, ao comando e às sanções como um fato), mas a metodologia conservar-se 
descritiva. Waldron ressalta que essa versão normativa ou prescritiva do positivismo jurídico tem sido nominada 
também de positivismo ético, como na obra de Tom Campbell. O termo “positivismo ético” também é rejeitado por 
Waldron por conta de uma possível proeminência em uma teoria normativa mais direcionada em padrões de 
comportamento individual do que institucional (WALDRON, 2001, p. 411,412) 
8 Para Waldron (1999, p. 167) a postura puramente descritiva do positivismo jurídico não consegue fazer valer sua 
tese na prática, haja vista continuamente existir uma demanda interpretativa que fará com que se apele a um juízo 
moral. Para ele o positivismo normativo lidaria melhor com essas questões ao sustentar a tese segundo a qual “o 
direito deve ser tal que as decisões jurídicas possam ser tomadas sem a intervenção de juízos morais”, uma vez que 
o “positivismo normativo é, em si mesmo, uma pretensão moral”, ou seja,  uma interpretação moral sobre a 
“formulação de outras pretensões morais no âmbito específico da vida social que chamamos direito, e identifica a 
contaminação das decisões jurídicas pelos juízos morais como uma desvantagem moral; que perdemos algo valioso 
desse modo”. 
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(WALDRON, 2001, p. 413). Ambas sustentam que “o direito deve ser 
entendido em termos de regras ou padrões cujo status jurídico deriva de 
alguma fonte humana definida sociologicamente. ” (WALDRON, 1999, p. 
166). Assim sendo, unificam a validade do direito à sua origem em algum 
fato social (legislação ou decisão judicial) que pode, é claro, incorporar 
juízos morais. Porém, uma vez criada a norma jurídica ela independe de 
qualquer juízo moral para sua aplicação, identificação ou interpretação. 

Para Waldron (2001, p. 421) o principal levantamento do positivis-
mo normativo é que “os valores associados ao direito, à legalidade e ao 
Estado de Direito (...) podem ser melhor alcançados se a operação ordi-
nária de tal sistema não requer do povo o exercício de julgamento moral 
a fim de descobrir o que o direito é”. Essa ideia central não demanda 
“qualquer etapa puramente descritiva, conceitual ou não normativa”. O 
argumento é, pois, sempre normativo.  

Ele reconhece também que de fato existe, na perspectiva normativa, 
uma pretensão moral a respeito do que o direito deve ser. Porém, os 
julgamentos particulares em consideração do que o direito é podem ser, 
em certa proporção, independentes de julgamentos gerais a respeito da 
questão do direito9. 

A respeito dessa interferência da moral no direito, não se pode de-
duzir que não há diferenças entre a ideia do positivismo normativo e 
aquela do jusnaturalismo10. Para Waldron a principal diferença versa em 
que “o positivismo normativo não precisa se comprometer com qualquer 
metaética especial, nem com qualquer enfoque especial de como chega-

 
9 Entretanto, esse isolamento jamais será completo, uma vez que “(...) podem existir práticas ou arranjos políticos 
que, do ponto de vista normativo (o ponto de vista que descreve a função do direito) sejam piores do que nenhuma 
lei; e para esses casos o enfoque normativo geral pode afetar o enfoque normativo particular se (...) essas práticas 
ou arranjos devem ser considerados como leis. Mas esses serão casos extremos: de fato, serão exatamente aqueles 
casos para os quais de todo modo é mais difícil defender a insistência radical de que é possível determinar se algo é 
um direito sem fazer um julgamento sobre sua justiça ou sobre seu caráter moral.” (WALDRON, 2001, p. 418) 
10 A diferença pode ser discreta, porém, quando o positivismo jurídico normativo admite a interferência da moral 
no direito ele não está fazendo referência ao conteúdo de normas particulares, como cometiam os jusnaturalistas, 
mas ao próprio sistema jurídico e ao modo como esse precisa estar estruturado de maneira a atender aos clamores 
de uma sociedade livre e democrática. Nesse viés, o positivismo normativo não se restringe a ser uma teoria cuja 
inquietação versa apenas sobre feitios técnicos da teoria do direito, mas seu zelo se debruça também para a 
importância social, moral, e política da diferença entre formas de governo que serão regulamentadas pelo direito. 
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mos a uma compreensão do bem ou dos valores que o direito fornece. ” 
Ao oposto, a teoria do direito natural “é usualmente embalada com uma 
metaética distintiva (cognitivismo ou objetivismo) e frequentemente 
também com um forte compromisso com o enfoque racionalista da com-
preensão moral ou ética. ” (WALDRON, 2001, p. 418) 

Dessa forma, o positivismo normativo procura defender uma posi-
ção política sobre as fontes do direito: a ideia de que é preferível que as 
fontes do direito sejam visivelmente estabelecidas e distintas sem levar 
em conta a moralidade e a justiça do conteúdo das normas, de modo que 
os cidadãos possam conhecer de forma antecipada quais regras se apli-
cam a eles enquanto cidadãos.  

Por parte de Waldron o juiz não está autorizado a tomar decisões 
morais que façam prevalecer a sua visão de mundo em detrimento da-
quela expressa. Ele defende o ponto de que, se não existir uma forma de 
se verificar a respeito da correção de um juízo moral, a sua enunciação 
por um juiz será sempre tendente à arbitrariedade. Rejeita também, a 
hipótese de que o juiz possa ser um tomador de decisões morais com 
base em questões de princípios.  

Ou seja, a inclusão de um juízo moral na decisão torna-a predispos-
ta à arbitrariedade pois não há mecanismos eficientes de controle desse 
conteúdo. Se é permitido que o juiz faça prevalecer a sua preferência 
moral sobre a preferência dos demais é em si antidemocrática, mesmo 
que exista uma resposta correta, do ponto de vista moral, não torna mais 
provável que o juiz a encontre. Juízes diferentes chegarão a resultados 
diferentes, mesmo que ambos acreditem estar alcançando a resposta 
correta. No fim das contas, conclui Waldron (1999), é o desacordo moral, 
não a subjetividade moral, que levanta inquietações sobre a moralidade 
das decisões judiciais.  

A justificação do positivismo jurídico, para Waldron, deriva do fato 
de que não tem como se evidenciar a superioridade de um argumento 
moral em relação a outro; e como isso não é possível, a inclusão da moral 
na discussão jurídica facilita a arbitrariedade – não existindo razões pon-
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deráveis, de maneira especial, para que um juiz lance mão de juízos mo-
rais em suas decisões, uma vez que seus juízos morais estariam 
localizados no mesmo nível do que o de qualquer outro cidadão. 

No mais, mesmo sendo possível que juízes de um tribunal decidam 
mediante uma votação por decisão majoritária realizada entre os seus 
membros, não será possível saber se aquela decisão é democrática, não 
pelo seu método, mas pela eleição daqueles membros. (WALDRON, 1999, 
p. 90-91) 

Campbell (2004), por se considerar um positivista ético, conserva a 
diferença lógica (cisão epistêmica) que marca o juspositivismo entre 
descrição e prescrição, não obstante, parte da distinção entre prescrições 
de conteúdo e prescrições de forma, sendo seu enfoque recai apenas 
sobre estas últimas. Resumindo, sua teoria é uma teoria normati-
va/prescritiva derivada apenas da estrutura formal do Direito 

Campbell (2004) ressalta que, refletido apenas descritivamente, o 
positivismo acabaria padecendo uma forte crítica ideológica, por negli-
genciar outros fatores importantes para a produção do Direito, o que 
deseja evitar. Sua tese propõe, de maneira geral, medir a implicação da 
atividade legislativa e judicial; e, de maneira especial, buscar o “como 
deve ser o direito”, para que então se possa definir, secundariamente, 
como precisa ser: a legislação, o papel do juiz e a interpretação. Para 
tanto, a sua ideia não é a tradicional busca analítica da semântica da 
expressão “Direito”, nem a compreensão do discurso do Direito e seus 
papeis sociais. O ponto nuclear da tese é precisamente definir uma teoria 
moral a respeito do exercício do poder político - visto como atividade de 
controlar e coordenar o comportamento de um amplo número de indiví-
duos -, distinguindo de forma precisa o positivismo jurídico ético do 
formalismo contido na técnica de produção da jurisprudência 
(CAMPBELL, 2004).  

Dessa forma, suas possíveis inadequações descritivas não acabariam 
toda a teoria, mas permitiria abrir um lugar para contestação, valoração. 
Nesse viés, Campbell define que o significado do positivismo jurídico, 
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visto como uma teoria ética atinente à conduta juridicamente complacen-
te dos legisladores, juízes e cidadãos, pode ser vista como o suprimento 
de um modelo e de uma justificação de frente para a constituição de um 
sistema jurídico que se concilie, até onde for razoável, à realização de um 
sistema de regras autônomo, como meio indispensável de qualquer sis-
tema político oportuno (CAMPBELL, 2002). 

Para Campbell (2002) seria possível que positivismo recomende que 
o sistema jurídico seja feito de uma maneira que se eleve ao máximo os 
benefícios sociais e políticos de ter um sistema de regras de mandamen-
tos que possam ser rapidamente identificáveis, e que com tal claridade e 
precisão possam entender-se e aplicar-se sem se recorrer a juízos morais 
e políticos controvertidos.  

Campbell (2002) traz uma importante nota sobre a relação entre 
Direito e Moral que muitas vezes é mal-entendida. Ele alega que os “pais 
fundadores” do juspositivismo possuíam pressuposições morais – o que 
os tornariam próximos de concepções cognitivistas no aspecto metaético 
– no entanto, o que os definia como positivistas era o fato de que o Direi-
to não precisaria delas. Campbell opera com a tese da separabilidade 
(Direito e moral podem estar separados) e não com a tese da separação 
(Direito e moral devem estar separados), alegando que a identificação e 
aplicação do Direito devem se manter afastadas de juízos morais, ainda 
que as regras possam fazer referência a crenças morais e até religiosas.  

Dessa forma, o positivismo ético atuaria diferentemente em relação 
aos positivismos de cariz descritivo, já que estes introduzem, direta ou 
indiretamente, critérios morais para definir o direito e suas consequên-
cias: o positivismo exclusivo porque, mesmo que pretenda, não consegue 
afastar a sujeição da moralidade dos juízes, e o positivismo inclusivo 
porque reclama, de forma direta, a introdução da moral em determina-
das regras. 

Consistiria, então, em uma tese da separação prescritiva: a regra de 
reconhecimento não deve conter elementos que provocam um juízo mo-
ral, que seja anterior a ela, enquanto condição de possibilidade. Como o 
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caráter ético é limitado à forma, a intenção de Campbell é mostrar que o 
Direito deve ser composto por regras fixas e claras, que em sua aplicação 
não dependam juízos de valor. 

Ou seja, o anseio de Campbell (2004) diz respeito a criação de um 
positivismo ético jurídico que, de forma aberta e bem fundamentada, 
possa instituir um “bom”11 sistema jurídico em que este mesmo positi-
vismo possa catar aspiração. Para isso, esse sistema jurídico deve trazer 
regras ligeiramente identificáveis, com tal clareza e precisão que possam 
ser entendidas e aplicadas sem a necessidade de emprego de juízos mo-
rais e políticos controvertidos. 

Uma das principais inquietações de Campbell diz respeito aos usos 
da palavra “justiça” e a maneira com que essa abertura semântica pro-
move a extrapolação das fronteiras textuais empregadas pelos juízes. 
Deste modo, ele irá promover a separação conceitual de justiça formal, 
procedimental e substantiva, sendo competência do julgador apenas as 
duas primeiras. Assim “um juiz não deve ignorar o Direito no seu sentido 
positivista de regras e princípios coletivamente aceitos como vinculantes 
no sistema em tela sob o pretexto de estar simplesmente tentando ser 
‘justo’ em um sentido moralmente indefinido”12 (CAMPBELL, 2017, p. 03, 
tradução livre). 

Em implicação dessa usual comemoração de o Judiciário “fazer jus-
tiça”, aparece o fenômeno do ativismo judicial. Campbell especifica um 

 
11 A criação desse sistema jurídico precisa de uma ética particular tanto para os legisladores, quanto para os 
aplicadores. Campbell (2004) determina as “obrigações” de cada um deles: os juízes devem buscar a maximização 
da atividade governamental constitucionalmente legítima se utilizar de critérios empíricos ou moralmente neutros 
na identificação e interpretação do direito; já os legisladores, devem fazer leis que possam ser identificadas e 
interpretadas dessa mesma forma. Campbell (2004) entende que a interpretação dentro desse sistema versa em 
eleger e aplicar regras válidas, restringindo a vontade dos juízes de costumes expansivos (razão prática irrestrita). 
Assim, os juízes precisam identificar regras jurídicas adequadas de acordo com a regra de reconhecimento politi-
camente aprovada e aplicar tais regras como fontes legítimas do Direito, evitando a prática de interpretação como 
inovação. Persistindo na ideia de que as regras apresentem, unicamente, um significado contextual claro, uma vez 
que as regras devem ser inteligíveis aos cidadãos e necessitam determinar de maneira clara, precisa e simples o que 
se determina e o que se permite. 
12 Conferindo como causa dessa atitude moralista dos magistrados – comumente presente no ordenamento 
estadunidense – o amparo das minorias vulneráveis contra um possível caráter autoritário diretamente acorrenta-
do à democracia majoritária. Em meio as ideias que defendem essa realidade, são assinalados o realismo jurídico, o 
pragmatismo e a análise econômica do Direito. Todas adeptas à admissão de fundamentos da decisão que sejam 
externos ao Direito (Campbell ,2017) 
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juiz com tal postura quando “ (1) não aplica todo ou aplica apenas o direi-
to positivado detalhadamente claro (2) assim o faz em virtude de suas 
visões acerca de qual deve ser o conteúdo do Direito” (CAMPBELL, 2017, 
p. 05, tradução livre). Aponta também duas amostras do ativismo judici-
al: a positiva (aplicar um direito que não existe) e a negativa (deixar de 
aplicar um que existe), sendo o primeiro o feitio mais ardiloso.  

Por parte de Campbell (2017) o ato de um juiz legislar consistiria em 
uma quebra de confiança e um abuso do poder judicial que danifica os 
próprios alicerces da democracia constitucional. Porém, sua censura ao 
ativismo não ignora que, para que se tenha sucesso, é indispensável que 
se repense o próprio contorno da discricionariedade do julgador. 

No mais, o próprio Campbell (2004) levanta algumas brechas em 
sua teoria, citando a complexidade multicultural e o problema de alcan-
çar a clareza esperada ante a linguagem usual e móvel das sociedades 
complexas. Como razoáveis saídas a esses problemas, sugere a ideia de 
“conhecimento do propósito da legislação” e uma possível criação de 
definições estipulantes ou termos técnico-jurídicos correspondentes a 
necessidades específicas13. 

Diante disso, propõe uma possível abstenção de apreciação do juiz 
quando não se é possível obter essas definições claras dentro das regras. 
De forma temporária, sugere o que titulou de “segunda melhor solução”, 
isto é, até que a devida modificação legislativa seja cometida para apon-
tado caso, sugere o emprego da regra que melhor possa decidir aquele 
caso, até que o legislativo estabeleça precisamente o correspondente para 
aquele. Além disso, aponta para a impossibilidade de que a regra de re-
conhecimento seja uma prática judicial, mas sim que decorra de uma 
Constituição política, que precisa estar, de forma necessária, fora do 
sistema jurídico (CAMPBELL, 2004). 

O que faz crer que, sua tese, em relação a discricionariedade, se 
apresente contraditória. Pois mesmo tentando combater a discricionarie-

 
13 Campbell (2017) acredita que sua teoria traz uma forma de originalismo, no sentido de resgatar o texto constitu-
ído orginalmente ante os errôneos precedentes que facilmente acontecerão em um sistema common law depois de 
sucessivas decisões.  
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dade - ao sustentar que a relação jurídica básica se dá entre o legislador e 
os cidadãos e que as regras devem ter um significado contextual claro -, 
parece admiti-la - quando sugere a possibilidade de criação de termos 
técnico-jurídico adequados (estipulantes) e quando permite a adoção de 
decisões paliativas à espera de alteração legislativa. 

Importante pontuar que para Campbell (2017) o sistema é visto co-
mo um todo em meio as funções de todas as instituições e equilíbrio dos 
poderes envolvidos, logo, a ausência de uma norma é um defeito do sis-
tema, e o dever de sanar recai nos governantes e legisladores. Por 
conseguinte, o autor é claro ao considerar o positivismo democrático 
como algo mais do que uma mera apreciação do papel das cortes ou dos 
advogados.  

  
2. Crítica (hermenêutica do direito) de Lenio Streck14 

 
Streck (2014; 2017) constantemente se mostra como um árduo crí-

tico do positivismo jurídico, desde suas versões mais tradicionais a 
autores mais contemporâneos. O jurista gaúcho acredita que a noção 
conceitual do positivismo sofre uma espécie de cegueira analítica, à me-
dida que se perde na superfície dos elementos empíricos de justificação e 
verificação, fruto de uma precária perspicácia teórica que ignora o giro 
linguístico15 e a própria sagacidade da experiência hermenêutica, uma 
vez que opera com cisões do processo de compreensão de mundo. 

 
14 Com a finalidade de tornar possível o diálogo entre Direito e Filosofia, Lenio Streck dá início a um movimento 
que denomina de Crítica Hermenêutica do Direito. Desse modo, o jurista busca anunciar a relevância das transfor-
mações filosóficas para uma apropriada e crítica concepção do fenômeno jurídico, contudo, ao mesmo tempo, 
aponta os equívocos que existem em propostas que procuram se apoderar dos elementos da Filosofia sem uma 
apropriada contextualização às particularidades do sistema jurídico. Isto é, a Crítica Hermenêutica do Direito é uma 
teoria do direito arquitetada sob os aportes paradigmáticos da Filosofia, e não uma proposta que busca em critérios 
filosóficos a saída para problemas jurídicos. 
15A Filosofia Ocidental, passou por no mínimo três paradigmas da linguagem, sendo dois deles vinculados direta-
mente ao esquema sujeito-objeto. Sendo a resposta dos dois ora no sujeito, ora no objeto.  

Para esses dois paradigmas é possível extrair duas expressões: “há uma verdade absoluta, que independe do 
conhecimento do sujeito” e “há um sujeito que conhece o objeto”. Essas duas expressões são derivadas do paradig-
ma de duas metafísicas, a clássica e a moderna (filosofia da consciência) e se mantem no mesmo esquema sujeito-
objeto. Nas duas há uma predominância de ação, que pode ser chamada de assujeitamento, na qual a linguagem 
serve apenas como uma terceira coisa, que se coloca entre o sujeito (que conhece) e o objeto (que é conhecido). 
Segundo Fernando Vieira Luiz (2013), a metafisica clássica diz respeito a um período em que a filosofia da lingua-
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Para Streck (2017, p. 163) separar o ato de descrever do ato de pres-
crever não faz sentido dentro da Hermenêutica Filosófica. De tal modo, 
essa ficção somente acontece porque os diversos positivistas não se dão 
conta da dupla estrutura da linguagem16. “Quando o positivista descreve 
o seu objeto, esquece que desde antes já lida com, por exemplo, princípio 
da identidade, da não contradição, etc.”. Para unicamente “descrever, ele 
só o pode fazer não reconhecendo que já está lidando com isso desde-
sempre. O mensageiro já vem com a mensagem”. 

Fato que, quando o positivismo deseja simplesmente descrever o Di-
reito, de forma neutra e externa, ele orienta-se por representações. E 
essa neutralidade na delimitação do Direito, de um ponto de vista feno-
menológico, é impossível. Só seria possível falar em descrições (em 
contraste com prescrições) se existisse um “grau zero de sentido”, o que 

 
gem tinha um perfil especialmente objetivista, o significado é compreendido como algo que subiste independente-
mente do sujeito ou da própria linguagem, há uma verdade absoluta, que independe do conhecimento do sujeito. 
Aqui, o sujeito, na relação sujeito-objeto, é assujeitado pelo objeto. Ou seja, a linguagem apenas tem o papel de 
meio de expressão, serve tão somente para designar um objeto ideal que, em si mesmo, já tem uma essência. A 
linguagem apenas auxiliaria na busca dessa essência. Esse paradigma será vencido pelo cogito, ergo sun, de 
Decartes, e as indagações filosóficas de Kant. A linguagem continuará exercendo um papel instrumental, mas o 
paradigma essencialista será rompido, visto que entra em cena o subjetivismo da metafisica moderna. O sujeito que 
até então era assujeitado pelo objeto, passará a ser um sujeito assujeitador, senhor dos significados e sentidos, há 
um sujeito que conhece o objeto. Enquanto na metafisica clássica o fundamento que funda o conhecimento é 
encontrado na essência do objeto, na metafisica moderna ele estará na consciência do sujeito. Ambos os paradig-
mas restarão superados com a viragem linguística-ontológica. Onde, por força da linguagem, de terceira coisa que 
se interpõe entre sujeito e objeto, passa a ocupar posição primeira. E nisso sai a filosofia da consciência para dar 
lugar a filosofia da linguagem, onde a linguagem não estará mais em uma posição de terceira coisa, mas agora 
como ponta de lança e condição de possibilidade, não só para fins de interpretação, mas também da própria 
condição de existência humana. Lima, Streck e Oliveira (2007, p. 17) afirmam que o Estado Democrático de Direito 
deve ser visto a partir da ruptura paradigmática ocorrida no campo da filosofia, qual seja: a superação do esquema 
sujeito-objeto, responsável pela queda das posturas subjetivistas ou solipsistas. Não pode o direito ficar nas imedia-
ções dessa viragem, muito menos quando se diz respeito a interpretação judicial. Uma vez essa ter resultado direto 
na derrubada do esquema sujeito-objeto, repercutindo no novo modelo de Estado e de direito que surge a partir do 
segundo pós-guerra, onde o sujeito solipsista dá lugar à intersubjetividade. Com a viragem linguística, não é mais 
possível perceber a linguagem como ferramenta de comunicação e como exatidão e a essência das coisas, como 
determinantes de seu sentido. É o avanço da filosofia da linguagem – pragmática – que promove o rompimento 
com o neopositivismo – sintaxe e semântica, sendo a própria linguagem condição de possibilidade do filosofar. 
Dessa forma, não há lugar para o sujeito solipsista. Apenas para o sentido que é dado pela linguagem, e não pela 
consciência do seu intérprete. (STRECK, 2011, p. 224) 
16 Quando Streck (2017, p. 164, 165) refere-se a dupla estrutura da linguagem e ao fato de que, ao descrever já se 
prescreve e que isso representa um dilema sem saída para o positivismo que cinde ser e dever, é de suma impor-
tância convocar a fenomenologia hermenêutica. E partir daí, não se tem mais retorno para um objetivismo 
ingênuo. Partindo assim para um segundo momento: reconhecer a superação do esquema sujeito-objeto. E então 
para que seja possível partir para um terceiro momento, deve-se reconhecer que a filosofia da finitude, surgindo 
assim a dimensão hermenêutica. 
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é impossível, pois falar em grau zero de sentido já é adotar um ponto de 
partida (STRECK, 2017).    

Acerca do positivismo contemporâneo (como no caso do positivismo 
normativo), Streck (2017) acredita que este passa por uma crise de iden-
tidade. Pois ao mesmo tempo em que procura conservar suas 
características positivistas, também quer apresentar prescrições para 
aplicação da lei. Como se quisesse o melhor de dois mundos, pois busca 
manter a separação entre Direito e moral (uma vez que admitisse a in-
corporação da moral seria inclusivo), o que lhe parece ser uma tarefa 
bastante complexa (ou até impossível), uma vez que exige que pilares 
indispensáveis do positivismo sejam relativizados (e que se for feito po-
derá fazer o paradigma como um todo ruir), e ao mesmo tempo, deseja 
dizer como esse direito deve ser prescrito.   

Mesmo o positivismo normativo tendo plena consciência de que a 
aplicação do Direito deva ser feita de acordo com o que o legislador tenha 
redigido, o problema, como aponta Streck (2017, p. 189), está na aplica-
ção do direito. “O problema das teorias positivistas é que 
confessadamente, não se preocupam com a decisão”. Não à toa que um 
dos principais traços em comum dos positivismos jurídicos pós-
kelsinianos é a carência de uma teoria da decisão.  

Fato que, os positivistas normativos não negam que a argumenta-
ção dos juízes em inúmeros casos é permeada por uma hermética cadeia 
de princípios morais, como também que o papel do julgador, que não se 
confunde com aquela do teórico encarregado de descrever o Direito, pode 
ser uma atividade moralmente valorativa. O que demonstra a clara sepa-
ração entre o que o teórico do Direito faz e a função desempenhada pelo 
magistrado, que pode se servir de argumentos morais.  

É nesse ponto que as teses, tanto de Waldron quanto de Campbell, 
encontram barreiras, afinal, como é possível ser positivista (por conse-
guinte cindir Direito e moral) e alegar que deve ser moralmente bom 
para uma sociedade ter sistemas de regras mandatórias específicas que 
comandam indivíduos a fazerem julgamentos próprios sobre certas ques-
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tões condizentes a suas próprias ações, sem que se empregue um racio-
cínio moral para dizer o que é esse “moralmente bom”? Ora, “se eu digo 
que é ‘moralmente’ bom para a sociedade se comportar de um determi-
nado modo, não está implícito que, antes disso, já sei o que é esse 
“Direito bom” que deve ser aplicado? ” (STRECK, 2017, p. 199)  

O Streck (2017 p. 199) vai dizer que o positivismo ético ou normati-
vo, agrega, especialmente, uma tese: “a de que a teoria do Direito, que 
descreve esse Direito, estaria comprometida com a aplicação desse “Di-
reito bom”. Esse é o busílis do positivismo normativo”. 

O jurista gaúcho traz também as ideias de Manuel Rodrigues, que 
acrescenta mais um problema a essa corrente. Para ele, os positivistas 
éticos (colocando o ético e normativo como similares) são céticos (por 
conseguinte, não cognitivistas éticos) e acreditam não ser possível, em 
meio as diversas opiniões, apontar qual é o comportamento moralmente 
correto. Por isso, essa “escolha” pertence à lei. Por esse motivo, a moral 
não pode intervir no Direito (STRECK, 2017, p. 199, 200). 

A questão diz respeito ao positivismo ético/normativo reconhecer a 
correlação da moral com o Direito: existem reivindicações morais que 
interagem com as regras do Direito. Porém, isso prejudica a estabilidade 
social, em virtude de não haver certeza na aplicação do Direito. No final 
das contas, se o juiz pode se valer de argumentos morais, que certeza 
haverá? (STRECK, 2017) 

Em defesa das teses positivistas normativas/éticas se levantaria a 
ideia de que: os tribunais deveriam mostrar respeito pelas palavras que 
foram discutidas conforme os procedimentos formais da legislação, sem 
se deixarem levar no subjetivismo da mente do juiz. Em razão disso 
compete ao positivismo levantar uma teoria normativa da legislação que 
aponte os momentos de elaboração autorizativa da legislação a partir do 
ideal positivista de Direito formalmente bom.  

Em resumo, ser positivista ético ou normativo é advogar pela cria-
ção de leis boas, claras e precisas, e que estas leis precisam ser aplicadas 
pelos tribunais. A questão que se coloca é pelo modo de que essas leis 
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devem ser aplicadas. Os positivistas normativos dirão que, se preciso, 
com apego a argumentos morais. Todavia, se “é moralmente bom que os 
juízes apliquem o Direito que foi feito para ser “bom” e escrito de forma 
clara e precisa, por qual razão um juiz pode(ria) incluir seus próprios 
argumentos morais?” Afinal, “partindo da premissa de que possa haver 
um bom Direito e que seja moralmente bom que ele seja aplicado, não é 
vantajoso impedir que juízes lancem mão de argumentos morais na deci-
são? ” A questão reside no fato de que, o positivismo normativo/ético, 
para se manter positivista, precisa separar Direito e moral. Consequen-
temente, tem de existir um elemento seguramente descritivo para 
resguardar essa separação. “Separação e descrição estão umbilicalmente 
ligados. Se já não há separação, então já não há positivismo”. (STRECK, 
2017, p. 200, 201) 

Ocorre que, as teorias normativas/éticas precisam ser descritivas 
para se sustentarem. Uma vez que é no plano descritivo que mora a cisão 
entre Direito e Moral. Se passar a admitir o uso da moral no instante da 
decisão já não mais separa Direito da Moral. Logo não é mais positivista. 
Não por outra razão que, mesmo o positivismo com um caráter mais 
normativo não consegue construir uma teoria da decisão. Pois “quando 
se aposta na discricionariedade judicial (ou em um “lançar mãos de ar-
gumentos morais”), não se tem como distinguir se uma decisão é melhor 
que a outra”. Ao final tudo depende da escolha do intérprete (julgador). 
(STRECK, 2017, p. 2001, 2002)   

Streck (2017, p. 197) levanta a possibilidade do positivismo (qual-
quer um deles) perceber uma teoria da decisão. Acredita que uma teoria 
positivista do tipo “duro” teria que ter como local de partida moral (uma 
vez que não existe grau zero) o fato de que o Direito deva ser identificado 
a partir da tese da separação e, por consequência, que seja aplicado estri-
tamente a partir de uma tese linguística que resguarde os limites 
semânticos.  

O jurista faz menção também a dissertação de Horácio Neiva, intitu-
lada Uma Crítica Metodológica ao Positivismo de Joseph Raz, em que 
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acredita ser possível uma teoria da decisão positivista apenas se se tratar 
de uma teoria que enfrente os deveres dos juízes, e a maneira moralmen-
te correta de tomada de decisão, como sendo uma aplicação estrita das 
normas positivadas por meio de alguma forma de interpretação textual, 
quer por meio do sentido literal, quer por meio do sentido histórico. 

Do contrário, “no plano da teoria tudo é verificado e identificado, 
expungindo o joio do trigo”. Acontece que no momento “da aplicação, 
corre-se o risco do juiz se insurgir contra esse produto da prescrição e 
lançar mão de seus próprios argumentos morais, misturando novamente 
o joio e trigo” (STRECK, 2017, p. 197).  

Um dos principais pontos da crítica de Streck (2014, p. 49) diz res-
peito ao fato de que, mesmo não existindo um método preciso e 
específico que assegure a correção do processo interpretativo e que solu-
cione as lacunas naturalmente presentes no texto normativo, nada 
permite que o intérprete possa escolher o sentido que mais lhe convier. 
Consequentemente, nem a vontade, nem o papel político do intérprete 
“não constituem salvo-conduto para a atribuição arbitrária de sentidos e 
tampouco para uma atribuição de sentidos arbitrária (que é consequên-
cia inexorável da discricionariedade) ”. É nessa acepção que a 
discricionariedade acaba, no plano da linguagem, significando sinônimo 
de arbitrariedade.  

Ademais, o jurista deixa claro que sua crítica a discricionariedade 
não é uma oposição a interpretação. O problema reside no fato de que a 
discricionariedade abre espaço para que juízes virem legisladores, que 
esses se apropriem do próprio objeto de conhecimento. 

Dessa forma, mesmo não existindo um método preciso e específico 
que assegure a correção do processo interpretativo e solucione as lacunas 
naturalmente presentes no texto normativo, nada permite que o intér-
prete possa escolher o sentido que mais lhe convier 17 . 
Consequentemente, nem a vontade, nem o papel político do intérprete 

 
17 Por essa razão Streck (2017, p. 54) vai dizer que “a discricionariedade tem relação direta com a “morte do 
método”. Isto é: o fato de não existir um método que possa dar garantia à “correção” do processo interpretativo 
[...] não autoriza o interprete a escolher o sentido que mais lhe convier. ”  
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“não constituem salvo-conduto para a atribuição arbitrária de sentidos e 
tampouco para uma atribuição de sentidos arbitrária (que é consequên-
cia inexorável da discricionariedade) ” (STRECK, 2014, p. 49). 

Um agir discricionário diante da vagueza própria da linguagem, não 
pode torna-lo isento a críticas em relação a sua facilidade de legitimar 
atos autoritários. O que leva Streck (2014) a acreditar que toda essa li-
berdade (ou maior possibilidade de opção) confiada ao julgador acaba se 
transformando em um poder que não lhe é dado, pois mesmo agindo 
supostamente dentro dos limites do texto normativo, existe a exclusão 
das diferentes possibilidades. É nesse jogo linguístico de poder que os 
direitos e garantias encontram-se a serviço da vontade e dos valores 
morais de um intérprete (juiz)18.  

Mesmo o fato da linguagem ser um fenômeno social, não pode sig-
nificar que a cultura, as convenções e as experiências sociais não possam 
decorrer em um entendimento partilhado do texto. É nesse ínterim que 
Waldron (1999) e Campbell (2004) afastam-se da postura fatalista de 
impossibilidade de consenso dentro de uma democracia ou de que a in-
determinação de sentido é impossível de ser formalmente superada. 
Todavia, não existe nesses autores uma teoria que consiga dar uma re-
posta a questão.  

 
Considerações finais 

 
A discricionariedade surge a partir do momento em que não existe 

regulação jurídica em um determinado caso, de modo que o juiz não 
 

18 Por isso que “a afirmação de que o “intérprete sempre atribui sentido (Sinngebung) ao texto” nem de longe pode 
significar a possibilidade de este estar autorizado a atribuir sentidos de forma discricionária/arbitrária, como se 
texto e norma estivessem separados (e, portanto, tivessem “existência autônoma). (STRECK, 2017, p. 58) Lenio 
Streck (2004, p. 135) refuta os dualismos próprios da metafisica e que separam texto e norma para afirmar que o 
que há entre elas é uma diferença ontológica, reconhecer que texto e norma são coisas diferentes não significa dar 
qualquer sentido ao texto. Textos não seriam (como não são) meros enunciados linguísticos e não subsistem 
apenas como texto. Assim: “Negar que a norma é produto da interpretação do texto e que interpretar é sempre um 
ato aplicativo (applicatio), implica negar a temporalidade. Os sentidos são temporais. A diferença (que é ontológica) 
entre texto e norma ocorre na incidência do tempo. Daí a impossibilidade de reprodução de sentidos, como se o 
sentido fosse algo que pudesse ser arrancado dos textos [...]. Os sentidos são atribuíveis, a partir da facticidade em 
que está inserido o intérprete. [...] A norma será sempre, assim, resultado do processo de atribuição de sentido 
(Sinngebung) a um texto. 
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possui chão normativo por baixo de seus pés para julgar. Por esse ângu-
lo, foi demonstrado como o positivismo normativo e/ou ético expõe o 
entendimento acerca das fronteiras da discricionariedade e do traço im-
perativo da lei positivada. Na medida em que a norma jurídica é 
resultado de um fenômeno social, que comina regras e que determina os 
alcances permitidos pelo julgador, não pode um tribunal criar esse direi-
to, mesmo em caso de indefinição normativa e ainda que exista 
autorização legal para fortuitamente fazê-lo (pela visão positivista). 
Mesmo os positivistas normativos tendo consciência de que a aplicação 
do Direito deva ser feita de acordo com o que o legislador tenha redigido, 
o problema persiste por não trazerem uma teoria da decisão. Pois, em 
momentos de vagueza ou lacunas na lei, acabam se valendo de elementos 
morais e abrindo espaço para discricionariedade. 

É, entre outras razões, por advir da noção de limitação da discricio-
nariedade que o positivismo normativo acaba incidindo nas refutações de 
Lenio Streck ao ativismo judicial. Mesmo que Campbell e Waldron tam-
bém critiquem o ativismo judicial por entenderem o Judiciário como 
instituição que possui um déficit democrático, não se fazem muito dife-
rentes das ponderações desses juristas em relação a questão do ativismo 
e do acatamento à lei posta, a que é resultado da vontade geral. 

Como se percebeu, a Crítica Hermenêutica de Lenio Streck contribui 
sobremaneira para remover as falsas camadas de sentido que encobre a 
definição dos fenômenos jurídico, enfrentando também “o senso comum” 
que orienta por vezes a prática judiciária. Não são raras, além do mais, 
distorções ideológicas de conceitos jurídicos, o que se considera reprovável.  

Destarte, com a hermenêutica, derrota-se a filosofia da consciência e 
o esquema sujeito-objeto e a correlacionada aposta no protagonismo 
judicial. Além do mais, destaque-se novamente que a carência de método 
não abre razão para a imputação discricionária de sentido aos textos 
normativos, já que, além de a interpretação acontecer no caso concreto, 
não se deve desmembrar questão de fato e questão de direito, tampouco 
conhecimento, interpretação e aplicação. 
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